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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 1 raz – 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.

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 2014-2020
nr
tytuł projektu
projektu

realizacja
w roku 2014

cel strategiczny

I.

Nowoczesny Powiat Gniezno – blisko stolicy regionu

cel operacyjny

1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej poprzez tworzenie warunków
do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości

I/1/a
I/1/b
I/1/c
I/1/d
I/1/e

Gnieźnieńska motoryzacja rozpoznawalna w Polsce
Centrum Obsługi Inwestora
Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości
Promocja gospodarcza powiatu
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

tak

I/1/h
I/1/i

Wsparcie współpracy na linii biznes-nauka
Współpraca z pracodawcami

tak

cel operacyjny
I/2/a
I/2/b

-

2. Poprawa warunków komunikacyjnych na sieci dróg powiatowych
powiązanych z drogami wyższych kategorii

Budowa i przebudowa dróg
Przebudowa lub budowa obiektów mostowych, przepustów

cel operacyjny

tak
tak
tak
tak

tak
-

3. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionu

I/3/a

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
zawodowych

tak

I/3/b
I/3/c
I/3/d
I/3/e

Wyższe kwalifikacje – lepszy start
Edukacja młodzieży
Przekwalifikowanie i ustawiczne kształcenie
Kwalifikacje zawodowe

tak
tak
tak
-

cel operacyjny
I/4/a

E-administracja w powiecie gnieźnieńskim

cel operacyjny
I/5/a
I/5/b

4. Wzrost atrakcyjności teleinformatycznej poprzez wykorzystanie
sieci szerokopasmowych w gospodarce
-

5. Powiat Gniezno otwarty na kontakty i rynki zagraniczne

Intensyfikacja współpracy międzynarodowej
Comenius – uczenie się przez całe życie

tak
tak

cel strategiczny

II. 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
II/1/c

Inwestycja w kadry
Inwestycja w kadry Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

tak
tak

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

tak

II/1/e

Modernizacja obiektów należących do powiatu

tak
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cel operacyjny

2. Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drogach publicznych

II/2/a

Bezpieczny Powiat

tak

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
II/3/b
II/3/c
II/3/d

Likwidacja wyrobów zawierających azbest
Zmniejszenie ryzyka powodziowego
Centrum Aktywności Społecznej Largo
Dzieciom potrzebne są rodziny (piecza zastępcza)

tak
tak
tak
tak

II/3/e

Przemoc Pomoc MOC – przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie
(przemoc w rodzinie)

tak

II/3/f

Monitoring zagrożeń

tak

II/3/g

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

tak

II/3/h

Innowacyjna służba zdrowia

II/3/i

Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny
sportowe

II/3/j
II/3/k
II/3/l
II/3/m
II/3/n
II/3/o

Stypendia i nagrody sportowe
Wsparcie działalności klubów sportowych
Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
Programy profilaktyki zdrowia
Centrum Aktywności Młodzieżowej MOTYKA

II/3/p

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

cel operacyjny

tak
tak
tak
tak
tak
tak
-

4. Pomoc mieszkańcom w odnalezieniu się na rynku pracy

II/4/a

Aktywni, odpowiedzialni obywatele – Powiat Gnieźnieński wspiera rozwój
ekonomii społecznej

II/4/b
II/4/c
II/4/d

Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy
Perspektywa
Staże dla bezrobotnych

cel operacyjny

II/5/a

tak
tak
tak

5. Zwiększenie udziału energii rozproszonej poprzez inwestycje
w odnawialne źródła energii (OZE) oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń

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

cel operacyjny

tak

6. Osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia
gospodarowaniu zasobami oświaty i kultury

przy

tak

racjonalnym

II/6/a
II/6/b

Rozwój uzdolnień indywidualnych dzieci i młodzieży
Czas do przedszkola

tak

II/6/c

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

tak

5

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2014
II/6/d

Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji

tak

II/6/e

Program wsparcia w zakresie zdobywania kompetencji dot.
funkcjonowania mechanizmów wolnorynkowych

tak

II/6/f

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

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

tak
tak

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
II/7/c

Sprzęt i wyposażenie Centrum Kultury
Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych

tak

II/7/d

Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego

tak

cel operacyjny
II/8/a

8. Wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych zgłaszanych przez
mieszkańców i organizacje pozarządowe

Obywatelski Powiat Gniezno

-

cel strategiczny

III. Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego

cel operacyjny

1. Powiat Gniezno markowym powiatem w Wielkopolsce

III/1/a

Promocja powiatu gnieźnieńskiego poprzez działalność o charakterze
sportowym

tak

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
z tranzytowej na pobytową

tak

– zmiana charakteru turystyki

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
III/2/d

Rozwój i promocja turystyki aktywnej na terenie powiatu
Rozwój i promocja turystyki kolejowej w powiecie gnieźnieńskim

tak
tak

III/2/e

Zintegrowany system informacji turystycznej – kluczowy instrument
profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego

tak

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
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numer projektu
I/1/b
nazwa projektu
Centrum Obsługi Inwestora

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora

kierownik zadania
Dyrektor PR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora

planowana kwota [zł]
14.000
14.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Prowadzenie Centrum
Obsługi Inwestora
razem

14.000

14.000

14.000

14.000

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej powiatu gnieźnieńskiego oraz
zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora.
COI to miejsce pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w powiecie
gnieźnieńskim. Do jego zadań należy m.in.: tworzenie i aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych
w powiecie gnieźnieńskim, kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych,
współpraca z podmiotami działającymi w zakresie obsługi i promocji inwestycji czy udział
w inicjatywach/programach mających na celu promocję walorów inwestycyjnych powiatu
gnieźnieńskiego. Realizacja ww. zadań winna zaowocować nowymi inwestycjami, a w konsekwencji
poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie gnieźnieńskim.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora
Centrum Obsługi Inwestora zlokalizowane było w siedzibie
Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. przy
ul. Rynek 10/1 w Gnieźnie. Zadanie, które polegało m. in. na
tworzeniu i bieżącej aktualizacji ofert inwestycyjnych Powiatu
Gnieźnieńskiego przy współpracy z: gminami znajdującymi się na
terenie powiatu gnieźnieńskiego, osobami fizycznymi i osobami
prawnymi oraz instytucjami działającymi na rzecz obsługi inwestycji
i inwestorów na poziomie regionalnym i krajowym, było realizowane
w okresie: od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.
Od początku swego funkcjonowania, tj. od 2008r., COI nawiązuje
i utrzymuje kontakty z podmiotami zainteresowanymi promocją
i obsługą inwestycji. Na podstawie pozyskiwanych informacji tworzone
były nowe oferty i aktualizowane już istniejące w bazie terenów
inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. Oferty inwestycyjne typu
greenfield (nieruchomości niezabudowane) i brownfield (nieruchomości
zabudowane / hale produkcyjne) były przygotowywane na specjalnych
formularzach
zawierających
informacje
charakteryzujące
nieruchomości (m. in.: położenie, powierzchnia, cena, właściciele,
obecne użytkowanie i przeznaczenie, dostępność komunikacyjna,
ograniczenia
i
przeszkody
ekologiczne,
istniejące
budynki
i ograniczenia budowlane, istniejąca infrastruktura). Wg stanu na
koniec grudnia 2014r. w bazie były 33 oferty inwestycyjne: 24 typu
greenfield:
 na obszarze miasta Gniezna – 5 ofert,
 na obszarze gminy Gniezno – 3 oferty,
 na obszarze gminy Trzemeszno – 5 ofert,
 na obszarze gminy Witkowo – 2 oferty,
 na obszarze gminy Czerniejewo – 1 oferta,
 na obszarze gminy Kiszkowo – 3 oferty,
 na obszarze gminy Łubowo – 5 ofert
oraz 9 typu brownfield, zlokalizowanych w mieście Gnieźnie (4 oferty)
oraz w gminach: Gniezno, Witkowo, Czerniejewo, Niechanowo
i Kiszkowo (po 1 ofercie).
Wszystkie ww. tereny zajmują łącznie powierzchnię blisko 320 ha,
w ok. 80% są objęte aktualnymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, i są przeznaczone pod: aktywizacje
gospodarczą, usługi, w tym turystyczne, oraz zabudowę mieszkaniową
i letniskową.
Innymi działaniami realizowanymi przez COI na rzecz promocji
gospodarczej było m. in. zamieszczanie ofert w elektronicznych bazach
danych o terenach inwestycyjnych czy obsługa zapytań inwestycyjnych.
Zadanie zostało zlecone, zgodnie z umową nr 17/W/PR/2014 z dnia
2 stycznia 2014 r., Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie. Wybór wykonawcy został poprzedzony
przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia o wartości
niższej niż 14.000 euro, zgodnie z regulaminem wprowadzonym
8
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zarządzeniem nr 44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r.,
ze zm.
3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba ofert w bazie terenów inwestycyjnych
powiatu gnieźnieńskiego
liczba działań (promocyjnych, informacyjnych
i in.) podjętych w celu przyciągnięcia nowych
inwestorów
liczba działań (promocyjnych, informacyjnych
i in.) podjętych w celu utrzymania już
funkcjonujących inwestorów
liczba umów współpracy zawartych
z podmiotami działającymi na rzecz promocji
i obsługi inwestycji
liczba inwestorów, którzy skorzystali z usług
COI
liczba nowych inwestycji zlokalizowanych, przy
współpracy inwestora z COI, na terenie powiatu
gnieźnieńskiego
liczba utworzonych miejsc pracy w związku
z lokalizacją, przy współpracy inwestora z COI,
inwestycji w powiecie gnieźnieńskim

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

33

szt.

3

szt.

2

szt.

0

osoby

1

szt.

0

szt.

0

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba działań podjętych w celu przyciągnięcia nowych inwestorów obejmuje:
(1) współpracę z gminami znajdującymi się na terenie powiatu gnieźnieńskiego, osobami fizycznymi
i osobami prawnymi w zakresie przygotowania nowych / aktualizacji już istniejących ofert dla
terenów inwestycyjnych w powiecie gnieźnieńskim, (2) obsługę zapytań inwestycyjnych,
(3) zamieszczanie ofert inwestycyjnych z powiatu gnieźnieńskiego w bazach danych o terenach
inwestycyjnych prowadzonych przez PAIiIZ, SGiPW, COIE.
Wskaźnik produktu: liczba działań podjętych w celu utrzymania już funkcjonujących inwestorów
obejmuje: (1) współpracę z gminami znajdującymi się na terenie powiatu gnieźnieńskiego, osobami
fizycznymi i osobami prawnymi w zakresie przygotowania nowych / aktualizacji już istniejących
ofert dla terenów inwestycyjnych w powiecie gnieźnieńskim, (2) zamieszczanie ofert
inwestycyjnych z powiatu gnieźnieńskiego w bazach danych o terenach inwestycyjnych
prowadzonych przez PAIiIZ, SGiPW, COIE.
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numer projektu
I/1/c
nazwa projektu
Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla konkursu

kierownik zadania
Dyrektor PR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla konkursu

planowana kwota [zł]
700
700

razem

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Stworzenie systemu
identyfikacji wizualnej dla
konkursu
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

700

700

700

700

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
W ramach projektu organizowany jest, co dwa lata, konkurs "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości". Do roku 2013 odbyło się siedem edycji konkursu. Jego celem jest promocja
firm zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, upowszechnianie pozytywnych wzorców,
budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki. Konkurs jest adresowany do firm sektora
MSP. W ramach projektu podejmowane są również działania mające na celu podnoszenie rangi
przedsięwzięcia i budowanie jego wizerunku: konkurs, od 2013r., posiada własną stronę
internetową www.orzelprzedsiebiorczości.pl, a jego logo jest prawnie chronione - zostało
zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP. Kolejnym krokiem w budowaniu jego marki jest m. in.
stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla konkursu.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla konkursu

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach realizacji zadania przygotowane zostały projekty graficzne
dla: listownika, dyplomu, zaproszenia, teczki na dokumenty oraz stopki
do e-maila, które są spójne z celami i charakterem konkursu oraz
wizualną stroną strony internetowej poświeconej konkursowi:
www.orzelprzedsiebiorczosci.pl. Dzięki realizacji zadania, od VIII
edycji konkursu – od 2015r., przedsięwzięcie będzie przeprowadzane
z wykorzystaniem zaproponowanej grafiki.
Zadanie zostało zlecone, zgodnie z umową nr OP.2151.20.2014 z dnia
11 czerwca 2014r., Panu Jarosławowi Gryguciowi zamieszkałemu
w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa

produktu

liczba zorganizowanych konkursów
liczba firm biorących udział w konkursie
liczba nagrodzonych firm
liczba firm, którym przyznano tytuł: Orzeł
Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości
liczba firm, którym przyznano tytuł: Złoty Orzeł
Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

jednostka
miary
szt.
szt.
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
0
0
0

szt.

0

szt.

0

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wszystkie wskaźniki produktu odnoszą się do konkursu, który odbywa się co dwa lata. Wartości inne
niż „0” są możliwe do osiągnięcia tylko w roku, w którym odbywa się konkurs.

numer projektu
I/1/d
nazwa projektu
Promocja gospodarcza powiatu

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Promocja gospodarcza powiatu

kierownik zadania
Dyrektor PR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Promocja gospodarcza powiatu

planowana kwota [zł]
3.727
3.727

razem

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Promocja gospodarcza
powiatu
razem

3.316,20

3.316,20

3.316,20

3.316,20

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest wzrost zainteresowania powiatem gnieźnieńskim, ze strony
inwestorów krajowych i zagranicznych, jako miejscem atrakcyjnym inwestycyjnie. Projekt
przewiduje udział powiatu w różnego rodzaju imprezach promocyjnych adresowanych do
potencjalnych inwestorów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W celu jak najbardziej
efektywnego wykorzystania wystąpień powiatu na spotkaniach, konferencjach, targach
inwestycyjnych, itp. konieczne jest posiadanie odpowiednich materiałów promocyjnych
adresowanych do inwestorów (zarówno drukowanych, jak i na nośnikach cyfrowych), o wysokim
poziomie zawartości merytorycznej. Realizacja projektu stanowi wzmocnienie działań
podejmowanych w ramach projektu dotyczącego prowadzenia Centrum Obsługi Inwestora
i projektu mającego na celu wsparcie rozwoju stref gospodarczych w powiecie gnieźnieńskim.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Promocja gospodarcza powiatu

opis zadania

W roku 2014 został przygotowany folder inwestycyjny Powiatu Gniezno
w wersji elektronicznej, który jest spójny z aktualną identyfikacją
wizualną powiatu, i który jest dostępny na stronie internetowej:
www.gospodarka.powiat-gniezno.pl.
Wydany
materiał
stanowi
kompendium wiedzy o powiecie gnieźnieńskim w następujących
obszarach: potencjał intelektualny, rynek pracy, podmioty
gospodarcze, lokalne instytucje otoczenia biznesu, polityka
podatkowa, oferty inwestycyjne. Ponadto, zlecono wykonanie
tłumaczeń związanych z promocją gospodarczą, w tym m. in. tekstów
na anglojęzyczną stronę portalu gospodarczego powiatu.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Przygotowanie folderu gospodarczego zostało zlecone, zgodnie
z umową nr OP.2151.20.2014 z dnia 11 czerwca 2014r., Panu
Jarosławowi Gryguciowi zamieszkałemu w Gnieźnie, natomiast
wykonanie tłumaczeń: CJO Lingbart z siedzibą w Poznaniu i CJO
Meritum z siedzibą we Wrześni.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba targów, spotkań, itp., w których powiat
wziął udział w związku z realizacją projektu
liczba opracowanych/zaktualizowanych
materiałów promocyjnych (publikacji,
prezentacji, itp.) w związku z realizacją
projektu
liczba osób/podmiotów, którym przekazano
materiały promocyjne w związku z realizacją
projektu
liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na
terenie powiatu gnieźnieńskiego w związku
z realizacją projektu
liczba utworzonych miejsc pracy w związku
z realizacją projektu

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

0

szt.

1

osoby/szt.

0/0

szt.

0

szt.

0

numer projektu
I/1/e
nazwa projektu
Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla
działalność gospodarczą

kierownik zadania
osób
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą
razem

planowana kwota [zł]
50.000
50.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla osób
rozpoczynających
działalność gospodarczą
razem

49.999,96

49.999,96

49.999,96

49.999,96

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Realizacja projektu polega na udzielaniu pomocy w rozpoczęciu prowadzenia działalności
gospodarczej poprzez przekazywanie osobom planującym prowadzić firmę informacji dotyczących
organizacji i zarządzania, marketingu, możliwości uzyskania wsparcia finansowego i in. Dla osób
chcących skorzystać z konsultacji / porady są one bezpłatne. Realizacja projektu winna
zaowocować powstaniem nowych firm i miejsc pracy, a w konsekwencji poprawą sytuacji
społeczno-gospodarczej w powiecie gnieźnieńskim.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą

opis zadania

Punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą był zlokalizowany w siedzibie Gnieźnieńskiej Agencji
Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. przy ul. Rynek 10/1 w Gnieźnie.
Zadanie było realizowane w okresie: od 16.05.2014r. do 31.12.2014r.,
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 16.00. Polegało na
przekazywaniu informacji i wiedzy związanej z tworzeniem
przedsiębiorstw oraz przygotowaniem do rozpoczęcia działalności
gospodarczej poprzez udzielanie konsultacji, w szczególności
w zakresie: wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
wyboru formy opodatkowania, zasad rejestracji firmy, zarządzania
i marketingu czy możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania. Osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą
lub rozpoczynającym działalność gospodarczą były one udzielane
bezpłatne. Liczbę konsultacji według poszczególnych miesięcy 2014
roku przedstawia poniższa tabela.
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miesiąc
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
RAZEM

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

liczba
udzielonych
konsultacji
27
31
25
10
24
14
11
13
155

w tym:
kobiety

mężczyźni

bezrobotni

12
22
12
3
11
9
6
2
77

15
9
13
7
13
5
5
11
78

24
29
15
10
18
9
7
3
115

Wszystkie konsultacje były udzielane w siedzibie spółki. Szacuje się, że
ok. 30% osób, które skorzystały z usług punktu konsultacyjnego
rozpoczęło działalność gospodarczą (na podstawie danych dostępnych
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
Zadanie zostało zlecone, zgodnie z umową nr 94/W/PR/2014 z dnia
16 maja 2014r., Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie. Wybór wykonawcy został poprzedzony
przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia o wartości
niższej niż 14.000 euro, zgodnie z regulaminem wprowadzonym
zarządzeniem nr 44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r.,
ze zm.

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

nazwa
liczba osób korzystających z konsultacji i porad
liczba udzielonych konsultacji i porad
liczba osób, które rozpoczęły działalność
gospodarczą w wyniku odbytej konsultacji
/ uzyskanej porady
liczba utworzonych miejsc pracy w związku
z realizacją projektu

jednostka
miary
osoby
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
151
155

osoby

b. d.

szt.

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. realizowała zadanie od początku 2014
roku, a nie tylko w okresie wskazanym w umowie, tj. 16.05.2014-31.12.2014r. W 2014 roku:
1) udzielono 290 konsultacji: 50 – przedsiębiorcom, 240 – osobom bezrobotnym, zatrudnionym
u pracodawcy, rencistom, emerytom,
2) 78 osób – 33% ogółu korzystających z usług punktu konsultacyjnego, rozpoczęło działalność
gospodarczą.
W przypadku wskaźników rezultatu – brak danych odnoszących się do okresu obowiązywania
umowy.
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numer projektu
I/1/g
nazwa projektu
Wsparcie rozwoju stref gospodarczych
Ekonomicznej w powiecie gnieźnieńskim

oraz

utworzenia

podstrefy

Specjalnej

Strefy

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na
realizacje zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na
terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim”

kierownik zadania
Dyrektor PR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na
realizacje zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na
terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim”
razem

planowana kwota [zł]
150.000
150.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Udzielenie pomocy
finansowej dla Gminy
Czerniejewo
z przeznaczeniem
na realizacje zadania
pn. „Utworzenie Strefy
Aktywizacji Gospodarczej na
terenie Gminy Czerniejewo
w Powiecie Gnieźnieńskim”
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

150.000

150.000

150.000

150.000

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest wsparcie gmin powiatu gnieźnieńskiego w zakresie przygotowania
nowych stref gospodarczych - wyposażenia istniejących terenów inwestycyjnych w niezbędną
infrastrukturę techniczną. Poprzez wsparcie należy rozumieć udzielenie pomocy merytorycznej
i finansowej, a warunkiem koniecznym do jej uzyskania przez gminę jest uregulowany stan prawny
nieruchomości oraz posiadanie aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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przeznaczającego dany teren pod aktywizację gospodarczą. Celem realizacji projektu jest również
wsparcie przez powiat wszelkich działań poszczególnych gmin w zakresie ewentualnego utworzenia
podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w skrócie: SSE). Realizacja niniejszego projektu jest
uwarunkowana tylko i wyłącznie od aktywności gmin i winna zaowocować nowymi inwestycjami,
a w konsekwencji poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie gnieźnieńskim.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

Udzielenie
pomocy
finansowej
dla
Gminy
Czerniejewo
z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Utworzenie Strefy
Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo
w Powiecie Gnieźnieńskim”

opis zadania

Pod koniec 2008 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako
Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007 – 2013, ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „Konkurencyjność
przedsiębiorstw”, dla Działania 1.7 „Przygotowanie terenów
inwestycyjnych”. Z Powiatu Gnieźnieńskiego, jako jedyna,
o dofinansowanie wystąpiła gmina Czerniejewo, której wniosek
ostatecznie został sklasyfikowany na liście rankingowej na trzecim
miejscu.
W dniu 12 sierpnia 2010 roku w Poznaniu, pomiędzy Zarządem
Województwa Wielkopolskiego, (Instytucja Zarządzająca WRPO na lata
2007-2013), a Gminą Czerniejewo, została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu. Pierwotnie projekt był przewidziany do
realizacji w latach 2011-2012, ale w związku z problemami Gminy
Czerniejewo z wyłonionymi, w drodze przetargu, wykonawcami
(niedotrzymywanie terminów dla poszczególnych etapów prac
określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym), termin
realizacji projektu został, za zgodą Instytucji Zarządzającej,
przesunięty najpierw na rok 2013, a ostatecznie - na rok 2014.
Powiat Gnieźnieński już w 2010 zadeklarował pomoc finansową przy
realizacji ww. przedsięwzięcia (uchwała nr XLVIII/375/2010 Rady
Powiatu gnieźnieńskiego z dnia 25.02.2010r., ze zm.). W dniu
29 kwietnia 2014r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę
nr XLIX/335/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Gnieźnieński w roku 2014 dla Gminy Czerniejewo
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Strefy
Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie
Gnieźnieńskim” dofinansowanego z działania 1.7 „Przygotowanie
terenów inwestycyjnych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a w dniu 20 czerwca 2014
roku Powiat Gnieźnieński zawarł z Gminą Czerniejewo porozumienie
w przedmiotowej sprawie (aneks do porozumienia został zawarty
w dniu 13 listopada 2014r.). Zgodnie z zawartym porozumieniem,
Powiat udzielił Gminie pomocy finansowej w wysokości 150.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Utworzenie
Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo
w Powiecie Gnieźnieńskim” dofinansowanego z działania 1.7
„Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w ramach Wielkopolskiego
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt,
o wartości: 3.359.894,35 zł zakładał kompleksowe uzbrojenie terenu
inwestycyjnego o powierzchni 10,6996 ha, przeznaczonego
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
aktywizację
gospodarczą,
i
przewidywał
realizację
zadań
inwestycyjnych obejmujących: budowę drogi oraz sieci: wodociągowej,
kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej. Zadanie
zostało zrealizowane zgodnie z zapisami ww. porozumienia
z późniejszym aneksem, a w dniu 7 listopada 2014r. z udziałem m. in.:
Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Adama
Szejnfelda – Posła do Parlamentu Europejskiego oraz gminnych
i powiatowych władz samorządowych, miało miejsce uroczyste
otwarcie, pierwszej w powiecie gnieźnieńskim, strefy gospodarczej
w Czerniejewie.
Gmina Czerniejewo – podmiot, któremu zgodnie z porozumieniem
nr 121/W/PR/2014 z dnia 20.06.2014r. (aneks z dnia 13.11.2014r.),
została udzielona pomoc finansowa.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe B. Spochocz z siedzibą: Ruszkowo 7a,
63-000Środa Wielkopolska – wykonawca zadania wyłoniony przez Gminę
Czerniejewo w drodze przetargu nieograniczonego.

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

nazwa
liczba nowoutworzonych stref gospodarczych
powierzchnia uzbrojonych terenów
liczba utworzonych SSE
liczba nowych inwestycji zlokalizowanych
w strefach gospodarczych
liczba utworzonych miejsc pracy w związku
z utworzeniem stref gospodarczych
powierzchnia terenu objętego SSE

numer projektu
I/1/i
nazwa projektu
Współpraca z pracodawcami

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
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jednostka
miary
szt.
ha
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
1
10,6996
0

szt.

0

szt.

0

ha

0
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Spotkania z pracodawcami

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Spotkania z pracodawcami

planowana kwota [zł]
0
0

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Spotkania z pracodawcami
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

0,00
0,00

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
-

kwota
-

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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Spotkania z pracodawcami
W ramach zadania zorganizowano w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy tzw. "drzwi otwarte", stanowiące okazję dla przedsiębiorców
- pracodawców do skorzystania z pomocy pracowników urzędu
w dniu wolnym od pracy. Ponadto, pracownicy PUP uczestniczyli
w Dniach Otwartych w ZUS, odbywających się w dniach: 21 maja
2014r. i 8 października 2014r. Realizowano także bezpośrednie
spotkania doradców klienta - pośredników pracy i doradców
zawodowych u pracodawców. Łączna liczba kontaktów pośredników
pracy i doradców zawodowych z pracodawcami wyniosła 2.785.
W ramach zadania założono również pomoc zespołu doradczego
świadczoną pracownikom i pracodawcom w sytuacji planowanych
zwolnień grupowych. Wszystkie ww. działania mają służyć nie tylko
poznaniu jak największej ilości pracodawców z terenu powiatu
gnieźnieńskiego czy zdobyciu informacji dotyczących rozwoju
poszczególnych zakładów pracy, ale również pozyskaniu większej
liczby ofert pracy.
W 2014 roku jeden zakład pracy z terenu powiatu gnieźnieńskiego
zgłosił zwolnienia grupowe, ale nie chciał skorzystać z pomocy zespołu
doradczego.
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba przedsiębiorców biorących udział
w konferencjach, spotkaniach i in.
liczba urzędów, instytucji i organizacji
działających na rzecz wspierania
przedsiębiorczości biorących udział
w spotkaniach
liczba materiałów informacyjnych
przekazanych pracodawcom podczas spotkań,
konferencji i in.
liczba zorganizowanych „Drzwi Otwartych”
liczba przedsiębiorców korzystających z usług
urzędu podczas „Drzwi Otwartych”
liczba ofert pracy pozyskanych w związku
z realizacją projektu
liczba osób bezrobotnych, które uzyskały
zatrudnienie w wyniku realizacji projektu

numer projektu
I/2/a
nazwa projektu
Budowa i przebudowa dróg

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

osoby

50

szt.

5

szt.

ok. 2.000

szt.

1

osoby

7

szt.

1.240

osoby

901
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Charbowo – Kiszkowo
- ścieżka rowerowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Lednogóra-Imielenko (poszerzenie)
Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie: nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P
ul. Kosynierów Miłosławskich, nr 2274P ul. Cmentarna oraz drogi nr 2164P
Witkowo - Skorzęcin
Korekta finansowa w zadaniu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P
Witkowo - Wiekowo - granica powiatu słupeckiego (Powidz)"
Przebudowa drogi powiatowej nr 2240P na odcinku Mijanowo – granica
województwa
Przebudowa nawierzchni chodnika droga powiatowa nr 2245P i 2246P
w m. Ostrowite, gm. Trzemeszno

kierownik zadania
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Charbowo – Kiszkowo
- ścieżka rowerowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Lednogóra-Imielenko (poszerzenie)
Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie: nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P
ul. Kosynierów Miłosławskich, nr 2274P ul. Cmentarna oraz drogi nr 2164P
Witkowo - Skorzęcin
Korekta finansowa w zadaniu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P
Witkowo – Wiekowo - granica powiatu słupeckiego (Powidz)”
Przebudowa drogi powiatowej nr 2240P na odcinku Mijanowo – granica
województwa
Przebudowa nawierzchni chodnika - droga powiatowa nr 2245P i 2246P
w m. Ostrowite, gm. Trzemeszno
razem

planowana kwota [zł]
708.124
300.000
170.000
125.007
225.000
114.300
1.642.431

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2147P na
odcinku Charbowo-Kiszkowo
- ścieżka rowerowa
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2199P
Lednogóra-Imielenko
(poszerzenie)

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

708.124,00

208.124,00

Gmina Kiszkowo

500.000,00

300.000,00

150.000,00

Gmina Łubowo

150.000,00
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Modernizacja ulic
powiatowych w Witkowie: nr
2271P ul. Nowa, nr 2273P ul.
Kosynierów Miłosławskich,
nr 2274P ul. Cmentarna oraz
drogi nr 2164P Witkowo
- Skorzęcin
Korekta finansowa
w zadaniu: "Przebudowa
drogi powiatowej nr 2161P
Witkowo – Wiekowo - granica
powiatu słupeckiego
(Powidz)
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2240P na
odcinku Mijanowo – granica
województwa
Przebudowa nawierzchni
chodnika - droga powiatowa
nr 2245P i 2246P w m.
Ostrowite, gm. Trzemeszno
razem

170.000,00

170.000,00

125.007

-

-

125.007

-

-

225.000,00

112.500,00

Gmina
Trzemeszno

112.500,00

114.300,00

57.150,000

Gmina
Trzemeszno

57.150,000

1.642.431,00

822.781,00

819.650,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest budowa oraz przebudowa 60 km dróg powiatowych. Zakłada się również
że realizacja poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana nie tylko z budżetu
powiatu, ale także z pozyskiwanych środków zewnętrznych (fundusze UE, Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych, inne).

2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Charbowo
- Kiszkowo - ścieżka rowerowa
W ramach zadania wykonano, z kostki betonowej, ścieżkę rowerową
o szerokości 2 metrów i długości 2,4 km, wraz z wjazdami. Ponadto,
wykonano: drenaż z rur PCV oraz 6 studni rewizyjnych, trzy przepusty
pod drogą i zatokę autobusową.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 25/14 z dnia 30.05.2014r. zawarto z Firmą „Anna”
z siedzibą w Gnieźnie oraz Firmą Budowlano-Remontowo-Drogową
Dariusz Białobrzycki z siedzibą w Gnieźnie. Nadzór nad realizacją robót
sprawował, zgodnie z umową nr 2/Z/14 z dnia 30.05.2014r., Marek
Nowakowski.
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nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Lednogóra - Imielenko
(poszerzenie)
W ramach zadania przeprowadzono roboty, które obejmowały
wykonanie koryta i warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla
poszerzenia jezdni do 5,5m na odcinku drogi o długości 1,070 km.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 38/14 z dnia 23.09.2014r. zawarto z Firmą ProdukcyjnoHandlowo-Usługową
„Badera”
Tadeusz
Badera
z
siedzibą
w Dalachowie. Nadzór nad realizacją robót sprawował, zgodnie
z umową nr 3/Z/14 z 23.09.2014r., Wojciech Dams.

nazwa zadania

Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie: nr 2271P ul. Nowa, nr
2273P ul. Kosynierów Miłosławskich, nr 2274P ul. Cmentarna oraz
drogi nr 2164P Witkowo – Skorzęcin

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach udzielonej przez Powiat Gnieźnieński dotacji celowej dla
Gminy i Miasta Witkowo zrealizowano następujące prace:
 wymianę nawierzchni i chodnika na ul. Nowej, na odcinku
o długości 0,244 km,
 modernizację ul. Kosynierów Miłosławskich na odcinku o długości
0,118 km,
 poszerzenie jezdni na ul. Cmentarnej do szerokości 5m na odcinku
o długości 1 km.
Ponadto, na drodze Witkowo - Skorzęcin wymieniono i uzupełniono
nawierzchnię na odcinku o długości 0,125 km.
Łączna długość zmodernizowanych dróg: 1,487 km. Całkowita wartość
inwestycji: 368.830,31 zł (w tym dotacja z Powiatu Gnieźnieńskiego
– 170.000 zł).
Gmina Witkowo - realizacja inwestycji wraz z wyborem wykonawcy.
Realizacja zadania: Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier,
z siedzibą w Nekli.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P Witkowo - Wiekowo
- granica powiatu słupeckiego (Powidz)
korekta finansowa
-

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2240P na odcinku Mijanowo
– granica województwa

opis zadania

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze
powiatowej z betonu asfaltowego o szerokości 4m na odcinku
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

o długości 0,704 km. Ponadto, pobocze zostało
wzmocnione kruszywem kamiennym na szerokości 0,5 m.
-

obustronnie

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa nr 40/14 z dnia 21.10.2014r. została zawarta z Zakładem Usług
Drogowych Marek Smorczyński z siedzibą w Olszy.
Nadzór nad
realizacją robót sprawował, zgodnie z umowa nr 41/W/14 z dnia
21.10.2014r., Marek Nowakowski.

nazwa zadania

Przebudowa nawierzchni chodnika - droga powiatowa nr 2245P
i 2246P w m. Ostrowite, gm. Trzemeszno

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika i zjazdów z kostki
betonowej o grubości 6 cm na odcinku o długości 0,48 km i szerokości
1,5m. Wykonano nowe krawężniki, obrzeża i ściek wzdłuż krawężnika.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa
nr
41/14
z dnia
23.10.2014r.
zawarta
została
z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Niko” Wietecki Norbert
z siedzibą w Gnieźnie. Nadzór nad realizacją robót sprawował, zgodnie
z umową nr 4/Z/14 z dnia 23.10.2014r., Jacek Szykowny.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
długość wybudowanych i przebudowanych dróg
powiatowych
koszt budowy/przebudowy 1 km drogi
powiatowej
poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku
poprzedniego
zwiększenie natężenia ruchu w stosunku do
roku poprzedniego
zmniejszenie ilości remontów cząstkowych
w stosunku do roku poprzedniego
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

km

6,141

zł

267.453,35

%

b. d.

%

b. d.

%

b. d.
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numer projektu
I/3/a
nazwa projektu
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
zawodowych

kierownik zadania
Dyrektor OK

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
zawodowych
razem

planowana kwota [zł]
204.000
204.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Doposażenie stanowisk
egzaminacyjnych do
przeprowadzenia egzaminów
zawodowych
razem

202.911,40

202.911,40

202.911,40

202.911,40

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest dostosowanie bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych
zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego do wymagań związanych z procedurami
przeprowadzania egzaminów zawodowych na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Doposażenie stanowisk
egzaminów zawodowych

opis zadania

W ramach zadania, w latach 2014 - 2016 zaplanowano doposażenie
stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia następujących
egzaminów zawodowych (w różnych zawodach dla różnych kwalifikacji)
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

w następujących jednostkach oświatowych:
 ZSEO w Gnieźnie - w zawodach: technik logistyk, technik
informatyk,
technik
handlowiec/sprzedawca
(wydatki
planowane/zrealizowane w 2014r.: 23.000 zł / 23.000 zł),
 ZSP nr 1 w Gnieźnie - w zawodach: technik geodeta, technik
architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa, technik
rolnik (wydatki planowane/zrealizowane w 2014r.: 105.000 zł
/ 103.922,70 zł),
 ZSP nr 2 w Gnieźnie - w zawodach: mechanik pojazdów
samochodowych,
technik
pojazdów
samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik,
operator obrabiarek skrawania, technik mechanik lotniczy, technik
mechatronik, elektryk, technik elektryk, technik budownictwa
(wydatki planowane/zrealizowane w 2014r.: 49.000 zł / 48.999,90
zł),
 ZSP nr 3 w Gnieźnie w zawodzie: technik budownictwa (wydatki
planowane/zrealizowane w 2014r.: 14.000 zł / 14.000 zł),
 ZSP nr 4 w Gnieźnie zawodach gastronomicznych w trzech
kwalifikacjach (wydatki planowane/zrealizowane w 2014r.: 13.000
zł / 12.988,80 zł),
 SOSW nr 2 w zawodach: kucharz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, stolarz (wydatki
planowane/zrealizowane w 2014r.: 0 zł / 0 zł).
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych
projektem
liczba uczniów podchodzących do egzaminów
zawodowych na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej
liczba uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

5

osoby

b. d.

osoby

b. d.
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numer projektu
I/3/b
nazwa projektu
Wyższe kwalifikacje – lepszy start

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu „Wyższe kwalifikacje – lepszy start”

kierownik zadania
Dyrektor WIF

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Realizacja projektu „Wyższe kwalifikacje – lepszy start”
razem

planowana kwota [zł]
431.618
431.618

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu*)

ogółem

Realizacja projektu „Wyższe
kwalifikacje – lepszy start”

razem

398.347,16

50.963,52

398.347,16

50.963,52

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFS

338.424,38

dotacja
z budżetu
państwa

8.958,26
347.382,64
*) wkład własny niepieniężny

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem głównym projektu było wdrożenie w okresie 01.01.2013r.-31.12.2014r. kompleksowego
programu rozwojowego w ZSP nr 2 w Gnieźnie, zakładającego modernizację kształcenia
zawodowego, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego
i regionalnego rynku pracy, a także podniesienie zdolności 100 uczniów (98 chłopców, 2 dziewcząt)
do dalszej edukacji i przyszłego zatrudnienia.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Realizacja projektu „Wyższe kwalifikacje – lepszy start”
W latach 2013-2014, celem podwyższenia uzyskiwanych kwalifikacji
w trakcie nauki szkolnej, przeprowadzono kursy i staże zawodowe dla
uczniów ZSP nr 2 w Gnieźnie. W roku 2014:
 45 uczniów uczestniczących w projekcie odbyło staż zawodowy,
a 12 uczniów odbyło praktyki zawodowe (łączna liczba uczniów
uczestniczących w projekcie w latach 2013-2014: 100 osób),
 odbyły się kursy kwalifikacyjne, w tym: spawania, SEP, obsługa
wózków widłowych, prawo jazdy kat B i kat. B+E. Wszystkie kursy
były realizowane zgodnie z programem nauczania i obowiązującymi
przepisami oraz kończyły się egzaminem nadającym kwalifikacje.
Uczniowie uczestniczący w kursach mieli zapewniony posiłek oraz
badania lekarskie (kursy były realizowane również w 2013r.),
 wyposażono pracownię spawalniczą w warsztatach szkolnych
w filtrowentylację (w 2013r. zakupiono spawarki),
 realizowano poradnictwo zawodowe dla uczniów poprzez zajęcia
indywidualne (2h/ucznia) i grupowe 12h/10 os. grupy dla 100
uczniów,
 wdrożono jednolity system zarządzania szkołą - zakupiono system
do komunikacji uczeń-nauczyciel oraz integrujący wszystkie
programy komputerowe do zarządzania szkołą.
Na realizację projektu w roku 2014 zaplanowano kwotę: 431.618 zł
(374.491 zł - dofinansowania w ramach PO KL i dotacji z budżetu
państwa, 57.127 zł - wkład własny rzeczowy).
(1) firmy: Stalko sp. z o. o. z Mogilna, Polmo Gniezno sp. z o. o.
z Gniezna, Trepko sp. z o. o. z Gniezna, Zakład Produkcji Armatury
Przemysłowej AKWA sp. z o. o. z Gniezna, Logkom Komputery
J. Michalak z Gniezna, Nowel - Instalacje Elektryczne, Roboty
Ogólnobudowlane H. Nowaczyk z Gniezno, NB Polska sp. z o. o.
z Gniezna, Euroverlux sp. z o. o. z Gniezna, Przedsiębiorstwo
Motoryzacyjne POL-CAR sp. z o. o., Autoryzowany Serwis FIAT
z Gniezna, 33. Baza Lotnictwa Transportowego z Powidza, PC Serwis
G. Sytek z Gniezna, Agencja Secura - Security sp. j. z Gniezna, Stacja
Obsługi Samochodów Brabar E. Bartkowska z Gniezna, Energetyka
Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych Energobud Leszno
spółka z o. o. oddział Gniezno, Mechanika Pojazdowa Andrzej Jakubik
z Rogowa, Jeremias sp. z o. o. z Gniezna, Irlech sp. j. z Gniezna, ZAP
Mikroster s. c. P. Bandosz, M. Kierzkowski z Gniezna, ENEA Operator
sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno,
Aeroklub Poznański - Lotnisko Kobylnica, Service - Net M. Kiełpiński
z Trzemżala, Scanclimber sp. z o. o. z Gniezna – firmy (33), z którymi
podpisano umowy o staż zawodowy / praktyki zawodowe; (2) Zakład
Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu - kurs
spawania; (3) QUATRO Nauka Jazdy Dariusz Czarnecki z Konina - kurs
prawo jazdy kat. B; (4) Liga Obrony Kraju z Gniezna - kurs obsługi
wózków widłowych, (5) „PRIMUS” Krzysztof Krysztofiak z Szamotuł
- kurs obsługi i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV;
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(6) Europejska Grupa Konsultingowa z siedzibą w Łodzi - doradztwo
indywidualne i grupowe, wykłady kierunkowe oraz konferencje dla
maturzystów; (7) Technika spawalnicza sp. z o. o. z Poznania zakup
filtrowentylacji; (8) E1-Interactive J. Hiller, M. Algusiewicz s. c.
z Poznania – zakup systemu komputerowego; (9) firmy: Przewozy
Regionalne sp. z o. o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych
z Poznania, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o. o.
w Gnieźnie, MB BUS – Przewozy Autokarowe M. Błaszczyk z Gniezna,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z Gniezna, GPKS
sp. z o.o. z Gniezna - bilety na dojazd dla uczniów na praktyki i staż
zawodowy; (10) „MONIKA” Małgorzata Fischer z Gniezna - catering
podczas
kursów.
Wybór
wykonawców
został
poprzedzony
przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia o wartości
niższej niż 14.000 euro, zgodnie z regulaminem wprowadzonym
zarządzeniem nr 44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r.,
ze zm. oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba osób, które ukończyły kursy zawodowe
liczba osób, które ukończyły zajęcia doradztwa
zawodowego
liczba osób, które wzięły udział w stażach lub
praktykach zawodowych
liczba uruchomionych nowych kierunków
kształcenia
liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje
w wyniku zakończenia uczestnictwa w
projekcie

jednostka
miary
osoby

wartość osiągnięta
w roku 2014
40

osoby

70

osoby

57

szt.

0

osoby

108

4. uwagi dotyczące wskaźników
Projekt był realizowany od 01.01.2013r. do 31.12.2014r. Łączna wartość projektu wyniosła
798.074,94 zł (dofinansowanie: 696.289,74zł, wkład własny: 101.785,20zł). W projekcie wzięło
udział 142 uczniów/uczennic. 141 uczniów podniosło swoje kwalifikacje zawodowe w wyniku
zakończenia udziału w projekcie, w tym: 112 uczniów ukończyło kursy zawodowe (1 lub 2 kursy
zgodnie z założeniami projektu), 100 uczniów ukończyło doradztwo zawodowe, 100 uczniów wzięło
udział w stażach (88 uczniów) i praktykach zawodowych (12 uczniów). Ponadto, w 2013 roku
uruchomiono jeden nowy kierunek kształcenia: technik energii odnawialnej, i w związku z tym
zakupiono materiały i urządzenia do celów edukacyjnych, literaturę zawodową i tablicę
interaktywną. Liczba uczniów wykazana w poszczególnych wskaźnikach produktu nie sumuje się,
gdyż uczniowie mogli brać udział w jednej lub wielu formach wsparcia.
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numer projektu
I/3/c
nazwa projektu
Edukacja młodzieży

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Edukacja młodzieży

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Edukacja młodzieży
razem

planowana kwota [zł]
0
0

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Edukacja młodzieży

0,00
0,00

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
-

kwota
-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt ma na celu uczestnictwo w spotkaniach pośredników pracy oraz doradców zawodowych
z uczniami i studentami.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Edukacja młodzieży

opis zadania

W ramach zadania, podczas większych wydarzeń/imprez adresowanych
do młodzieży uczącej się, miały miejsce spotkania uczniów i studentów
z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi. Odbywały się one
m. in. podczas Targów Edukacyjnych w dniu 4.03.2014r., Targów Pracy
w dniach: 28.04.2014r. i 21.10.2014r. oraz szkolenia pn. „Bezpieczne
praktyki i środowisko 2014” w dniu 11.04.2014r. realizowanego
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej w Gnieźnie.
Spotkania były okazją dla uczniów i studentów do skorzystania z usług
doradczych w zakresie: wyboru lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju
zawodowego czy pośrednictwa pracy w zakresie wyboru miejsca pracy.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba spotkań pośredników pracy i doradców
zawodowych z uczniami i studentami
liczba materiałów informacyjnych
przekazanych uczniom/studentom podczas
spotkań
liczba uczniów/studentów, którzy skorzystali
z usług doradczych
spadek liczby osób w wieku 18-34 lata
zarejestrowanych jako bezrobotni w stosunku
do roku poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

4

szt.

ok. 600

osoby

ok. 300

osoby

1.048

numer projektu
I/3/d
nazwa projektu
Przekwalifikowania i ustawiczne kształcenie
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Organizacja szkoleń

kierownik zadania
Dyrektor PUP
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Organizacja szkoleń
razem

planowana kwota [zł]
0
0

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja szkoleń

733.183,43

razem

-

733.183,43

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy

kwota
449.756,62

Europejski
Fundusz
Społeczny

283.426,81
733.183,43

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Realizacja projektu jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy. Projekt ułatwia
osobom bezrobotnym i poszukującym pracę nabycie, podwyższenie lub zmianę posiadanego
wykształcenia i kwalifikacji. W ramach projektu organizowane są szkolenia dostosowane do
zapotrzebowania występującego na lokalnym rynku pracy. Dzięki temu osoby poszukujące pracę
uzyskują nowe umiejętności zawodowe, a tym samym zwiększają swoje możliwości uzyskania
zatrudnienia. Natomiast korzyścią dla pracodawcy jest możliwość obsadzenia wolnych miejsc pracy
dobrze wyszkolonymi osobami.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Organizacja szkoleń

opis zadania

W 2014 roku zorganizowano:
 szkolenia grupowe dla 353 osób (w tym 191 kobiet),
 szkolenia indywidualne dla 20 osób (w tym 2 kobiet),
oraz przekazano bony szkoleniowe 5 osobom (w tym 0 kobiet).
Oferta szkoleń obejmowała m. in.: kursy na prawo jazdy kategorii B,
kategorii C, kategorii E do kategorii C, kurs na magazyniera z obsługą
wózka jezdniowego, kurs na operatora maszyn do robót ziemnych klasy
III (koparkoładowarka), kurs przygotowujący do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej, kursy obsługi kas fiskalnych z umiejętnością
wystawiania faktur i rachunków sprzedaży, kursy spawania blach i rur
spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG, kurs na pracownika
administracyjno – biurowego z elementami nowoczesnych technik
sprzedaży, kurs na przedstawiciela handlowego z elementami
telemarketingu, szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się
o licencję maszynisty, specjalistyczny kurs operatora pilarki spalinowej,
kurs masażu I i II stopnia, kurs z podstaw rysunku i tatuowania.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Liga Obrony Kraju - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
w Gnieźnie, Ośrodek Szkolenia Kierowców Prawko C. Drozdowski
z siedzibą w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa
Ochrony Pracy M. Krzyżański z siedzibą w Sieradzu, Gnieźnieńska
Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o. o. Z siedzibą w Gnieźnie,
DENAR Dorota Wierzgała z siedzibą w Łochowie, Wielkopolski
Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej sp. z o.o. w Poznaniu – Filia
w Gnieźnie, Neo Consulting & Investment sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, konsorcjum składające się z firm: Centrum Szkoleń
„Alternatywa” J. Kraśny, Firma Handlowa „Mogilmed” s. c. P. Kraśny,
B. Kraśna, PHU Silvercom J. Kraśny z siedzibą w Świerkówcu, Info-Tech
Gniezno P. Głowacki z siedzibą w Gnieźnie, Firma Szkoleniowo
–Rachunkowa Rachmistrz G. Chwarścianek z siedzibą w Zakrzewie,
Uniwersytet Oświatowy L. Zworecki z siedzibą w Pile, Akademia
Zdrowia i Urody Agnieszka Nowaczyk – Olewińska prowadząca Placówkę
Kształcenia Ustawicznego Edu-Start z siedzibą w Poznaniu, Ośrodek
Szkolenia Kierowców Słowianin z siedzibą w Gnieźnie, Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne Kann sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Przewozy
Regionalne sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, Oddział Wielkopolski
w siedzibą w Poznaniu, ATJ s. c. A. Tomczak, T. Jelonek z siedzibą
w Poznaniu, Centrum Szkoleniowe Trigger K. Stefaniak z siedzibą
w Łęczycy, Rob Ltd R. Łypik z siedzibą w Krakowie, Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Koninie, OSK High M. Kukawka z siedzibą
w Poznaniu – firmy, którym zlecono przeprowadzenie szkoleń zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w trybie
przetargu nieograniczonego.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba zorganizowanych/przeprowadzonych
szkoleń
liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji
projektu
liczba osób, które ukończyły szkolenie
i uzyskały nowe kwalifikacje
liczba osób, które w wyniku ukończenia
szkolenia i uzyskania nowych kwalifikacji
znalazły pracę
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

53

osoby

378

osoby

359

osoby

280
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numer projektu
I/5/a
nazwa projektu
Intensyfikacja współpracy międzynarodowej
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska
– Ukraina”

kierownik zadania
Dyrektor PR
Dyrektor PR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska
– Ukraina”
razem

planowana kwota [zł]
40.000
10.000
50.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Bieżąca współpraca Powiatu
z partnerskimi,
zagranicznymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Członkostwo
w stowarzyszeniu „Konwent
Współpracy Samorządowej
Polska – Ukraina”
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

11.471,16

11.143,90

KWSPU (MEN)

327,26

10.000

10.000

-

-

21.471,16

21.143,90

327,26

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Nadrzędnym celem projektu jest wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy
jednostkami administracyjnymi i mieszkańcami partnerskich samorządów. Powiat Gnieźnieński
aktywnie współpracuje z partnerami z Niemiec i Ukrainy. Szczególnie bliskie relacje łączą Gniezno
z Powiatem Teltow-Flaeming. 11 lat wspólnych działań sprawiło, że kolejne inicjatywy, poza
zaangażowaniem, poparte są wzajemnym zrozumieniem i przyjaźnią. Także współpraca kulturalna
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z Magdeburgiem przebiega zgodnie z założeniami. Istotnym elementem kooperacji z niemieckimi
samorządami były rocznicowe obchody wydarzeń czerwca 1989r. i związana z nimi realizacja
projektu „Nad podziałami”, koordynowanego przez IKE UAM w Gnieźnie, z którym aktywnie
współpracował Powiat Gnieźnieński wraz z Powiatem Teltow-Flaeming. W związku z sytuacją
społeczno-ekonomiczną na Ukrainie, rok 2014 to szczególnie trudny okres współpracy z partnerami
zza wschodniej granicy.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi,
jednostkami samorządu terytorialnego

opis zadania

W ramach projektu, Powiat realizuje wszelkie zadania związane
z nawiązywaniem i utrzymywanie kontaktów z partnerami
zagranicznymi. Najważniejszym celem projektu jest wymiana
wzajemnych doświadczeń, rozwój instytucjonalny, zdobywanie wiedzy
w zakresie know-how oraz wzrost kompetencji mieszkańców powiatu
poprzez zdobywanie wiedzy w wybranych dziedzinach życia takich jak:
zdrowie, opieka społeczna, bezpieczeństwo, ochrona środowiska,
oświata, kultura, sport i nade wszystko - gospodarka. Projekt stanowi
również bazę finansową dla podejmowania inicjatyw, zmierzających ku
aplikowaniu o środki zewnętrzne. W związku z powyższym, w roku 2014
finansowano zadania z zakresu współpracy z dwoma partnerami
ukraińskimi i dwoma partnerami niemieckimi.
Dużym wydarzeniem była realizacja projektu „Nad podziałami”
w partnerstwie Powiatu Gnieźnieńskiego z Instytutem Kultury
Europejskiej UAM w Gnieźnie, Fundacją „Mury” oraz Powiatem TeltowFlaeming w Niemczech. 4 czerwca w Instytucie Kultury Europejskiej
UAM w Gnieźnie uroczyście odsłonięto artystyczną instalację,
przedstawiającą fragment zburzonego w 1989 roku Muru Berlińskiego.
Odsłonięcie poprzedziła konferencja popularno-naukowa i wystawa
fotografii. W roku 2014 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie spotkali
się również członkowie stowarzyszeń osób niepełnosprawnych
z powiatu gnieźnieńskiego i powiatu Teltow-Flaeming. Spotkanie było
częścią obchodów X-lecia współpracy obu samorządów. Zwieńczeniem
wizyty w Gnieźnie była wspólna wystawa fotografii. W programie
współpracy nie zabrakło także wizyt studyjnych. Zarówno
przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego, jak i Powiatu TeltowFlaeming gościli na spotkaniach noworocznych i dożynkach. Delegacja
Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczyła ponadto w „Tygodniu
Gospodarki” w Teltow-Flaeming. Po raz 12, Powiat Gnieźnieński wsparł
także organizację polsko-niemieckiej „Ekumenicznej Pielgrzymki od
Jana do Piotra i Pawła”, pomiędzy Gnieznem i Magdeburgiem.
Z kolei, ze względu na niestabilną sytuację społeczno-ekonomiczną na
Ukrainie, współpraca z partnerami ukraińskimi nie była intensywna.
W jej ramach zorganizowano jedną wizytę ukraińskich samorządowców
w Gnieźnie. W dniu 19 maja 2014r. w Centrum Kultury eSTeDe
zaprezentowano wyjątkowy spektakl „Żegnaj Judaszu” Ireneusza
Iredyńskiego, w reżyserii Andrzeja Szczytki. Na scenie wystąpili aktorzy
Ukraińskiego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Tarasa
Szewczenki w Charkowie. Ponadto, dzięki członkostwu Powiatu
w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska35
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Ukraina”, w Drawsku Pomorskim, w dniach 19-25 września,
zrealizowano projekt pn. „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia
samorządności”. Uczestniczyli w nim uczniowie z powiatu
gnieźnieńskiego oraz delegacje z partnerskich ukraińskich samorządów
– Miasta Browary i Rejonu Humańskiego. Projekt zakładał tygodniowy
pobyt 54 uczestników w Drawsku Pomorskim. Koszty zakwaterowania
i wyżywienia delegacji, jak również wszelkich przejazdów, zostały
pokryte ze środków projektowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Powiat Gnieźnieński, jako jedyny samorząd, zaprosił do uczestnictwa
w tym projekcie obu ukraińskich partnerów – łącznie grupę 10 osób
(3 z Miasta Browary i 7 z Rejonu Humańskiego).
Sytuacja społeczno-ekonomiczna na Ukrainie.

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

(1) Powiat Teltow-Flaeming, Miasto Magdeburg, Miasto Browary, Rejon
Humański, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Fundacja
„Mury”, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk”
Dębnica,
Centrum
Kultury
eSTeDe,
ks.
Jan
Kwiatkowski
(współorganizacja przedsięwzięć), (2) CJO Lingbart z siedzibą
w Poznaniu, CJO Meritum z siedzibą we Wrześni, Pan Grzegorz
Dobrucki zamieszkały we Wrześni (wykonanie tłumaczeń ustnych
i pisemnych), (3) Hotel Pietrak z siedzibą w Gnieźnie (usługi
noclegowo-gastronomiczne dla delegacji zagranicznych), (4) firma
Trans-Stach z siedzibą w Niechanowie (usługa transportowa dla
uczestników pielgrzymki ekumenicznej), (5) PZU z siedzibą
w Warszawie (ubezpieczenie członków delegacji polskiej). Wybór
wykonawców wskazanych w pkt 2 - 5 został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówienia o wartości niższej niż 14.000
euro,
wprowadzonym
zarządzeniem
nr
44/2012
Starosty
Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r., ze zm.

nazwa zadania

Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej
Polska – Ukraina”

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Stowarzyszenie „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”
zostało powołane z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego
na zebraniu założycielskim, które odbyło się 7 września 2010r.
w Szczecinie. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc i wspieranie
członków w rozwijaniu współpracy z samorządami Republiki Ukrainy
w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem możliwości
wykorzystania wsparcia Unii Europejskiej. Podstawowe działania to:
propagowanie współpracy pomiędzy samorządami Polski i Ukrainy;
wzajemna wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych przedsięwzięć
w zakresie wymiany młodzieżowej, kulturalnej, edukacyjnej,
organizowanie szkoleń, seminariów, zebrań i zjazdów, tworzenie
warunków dla generowania środków finansowych, służących
współpracy. Powiat Gnieźnieński posiada swojego reprezentanta
w Zarządzie KWSPU.
Sytuacja społeczno-ekonomiczna na Ukrainie.
Stowarzyszenie „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach
projektu
liczba osób objętych przedsięwzięciami
realizowanymi w ramach projektu
wysokość pozyskanych środków zewnętrznych
na realizację przedsięwzięć w ramach projektu
liczba nawiązanych partnerstw zagranicznych
powiatu
liczba nawiązanych zagranicznych kontaktów
biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami
liczba rozwijanych nowych technologii na
terenie powiatu

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

16

osoby

b. d.

zł

327,26

szt.

0

szt.

0

szt.

0

4. uwagi dotyczące wskaźników
W przypadku wskaźnika produktu: liczba osób objętych przedsięwzięciami realizowanymi w ramach
projektu, liczba osób nie jest możliwa do określenia. Działania podejmowane przez samorządy,
poza określoną ilością uczestników, czy organizatorów wydarzenia, dotyczą bowiem całych
społeczności powiatów partnerskich.

numer projektu
I/5/b
nazwa projektu
Comenius – uczenie się przez całe życie

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie”
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Dyrektor ZSP nr 2
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie”
razem

planowana kwota [zł]
0
0

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Realizacja projektu
„Uczenie się przez całe
życie”
razem

16.648,00

-

16.648,00

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFS

16.648,00
16.648,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy
o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie ich wartości, jak również pomoc
młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, niezbędnych do
rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelska europejskiego.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie”

opis zadania

W projekcie, realizowanym w latach 2012 – 2014 i polegającym na
wymianie doświadczeń i wzajemnym uczeniu się siebie, uczestniczyli
uczniowie i nauczyciele z 8 państw europejskich: Polski, Czech,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji oraz Turcji.
Powiat gnieźnieński reprezentowany był przez przedstawicieli Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie. Temat projektu to:
„History in the present – the economic and cultural impact of historic
monuments in today’s European towns”. Dzięki udziałowi w nim,
tj. w cyklu międzynarodowych wymian młodzieży, uczniowie
ZSP 2 mogli zdobyć wiedzę na temat historycznych i kulturalnych
zabytków zlokalizowanych w wizytowanych miastach oraz badać ich
wpływ na obecne obrazy miast. W roku 2014, na przełomie marca
i kwietnia, grupa gnieźnieńskich uczniów przebywała na wymianie
młodzieży w Czechach. Był to ostatni wyjazd realizowany w ramach
projektu. W trakcie pobytu, uczniowie wszystkich szkół wykonywali nie
tylko zadania związane z tematem projektu, a więc obejmujące
poznawanie zabytków miasta i okolic czy warsztaty, ale także mieli
możliwość zwiedzenia Pragi oraz Czeskich Budziejowic i okolic. Dzięki
tej wizycie uczniowie ZSP nr 2 w Gnieźnie mieli okazję spotkać się
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

z pozostałymi uczniami biorącymi udział w projekcie, jak również
zapoznać się z kulturą, historią i zwyczajami panującymi w Czechach.
W poprzednich latach w ramach projektu podobne wymiany młodzieży
odbywały się m. in. w Speyer (Niemcy) czy Rocherfort (Francja).
-

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

nazwa
liczba zrealizowanych wymian/warsztatów
w ramach projektu
liczba osób, które wzięły udział w projekcie

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

1

osoby

b. d.

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 – Prawnego
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz
oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań jednostki
Audyt informatyczny posiadanej infrastruktury sieciowej, sprzętu oraz
oprogramowania oraz przygotowanie koncepcji rozwoju komputeryzacji
i informatyzacji urzędu
Zakup serwera z oprogramowaniem Microsoft Windows Server 2012
i licencjami Windows CAL
Zakup nowych systemów operacyjnych Microsoft
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kierownik zadania
Dyrektor OP
Dyrektor OP / Zespół
międzywydziałowy
powołany przez
Starostę
Gnieźnieńskiego
Dyrektor OP
Dyrektor OP
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz
oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań jednostki
Audyt informatyczny posiadanej infrastruktury sieciowej, sprzętu oraz
oprogramowania oraz przygotowanie koncepcji rozwoju komputeryzacji
i informatyzacji urzędu
Zakup serwera z oprogramowaniem Microsoft Windows Server 2012
i licencjami Windows CAL
Zakup nowych systemów operacyjnych Microsoft
razem

planowana kwota [zł]
81.527
15.000
45.000
72.000
213.527

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Utrzymanie obecnie
wykorzystywanych systemów
informatycznych oraz
oprogramowania
niezbędnych do bieżącej
realizacji zadań jednostki
Audyt informatyczny
posiadanej infrastruktury
sieciowej, sprzętu oraz
oprogramowania oraz
przygotowanie koncepcji
rozwoju komputeryzacji
i informatyzacji urzędu
Zakup serwera z
oprogramowaniem Microsoft
Windows Server 2012
i licencjami Windows CAL
Zakup nowych systemów
operacyjnych Microsoft
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

67.301,69

67.301,69

-

-

-

-

-

-

33.788,10

33.788,10

-

-

40.313,25

40.313,25

-

-

141.403,04

141.403,04

-

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
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winny wspierać m. in. nowoczesne technologie informatyczne. Aktualnie w urzędzie starostwa są
wykorzystywane różnorodne szczątkowe oprogramowania, takie jak np. Nabór Elektroniczny,
Sigma, Bestia, QNT. W celu stworzenia w przyszłości jednego zintegrowanego systemu
informatycznego wspierającego zadania o charakterze zarządczo - finansowym w urzędzie
pożądane jest stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego dla całego urzędu, a jeśli to
możliwe - również i dla jednostek podległych. Celem projektu jest więc zbudowanie nowych
i modernizacja istniejących systemów teleinformatycznych w taki sposób, aby były one ze sobą
spójnie i logicznie powiązane oraz zorientowane na potrzeby bezpośrednich użytkowników oraz
interesantów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych
oraz oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań
jednostki
Realizacja zadania polega na utrzymaniu obecnie wykorzystywanych
systemów informatycznych oraz oprogramowania niezbędnych do
bieżącej realizacji zadań jednostki, w szczególności: oprogramowania
antywirusowego, systemu informacji prawnej, systemu finansowo–
księgowego QNT, subskrypcji i wsparcia technicznego dla urządzenia
Fortigate, oprogramowania Informica Foris - zarządzanie transportem
publicznym, Budżetu JST Plus, Portalu starosty, Legislatora Premium
Edytora Tekstów Jednolitych XML, elektronicznego naboru, Sigmy.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Podmioty dostarczające oprogramowanie: Arkanet W. Oleś, S. Zygor
sp. j. z siedzibą w Katowicach (oprogramowanie antywirusowe, umowa
nr 226/W/OP/2014 z dnia 21.11.2014), Wolter Kluwer S. A. z siedzibą
w Warszawie (system informacji prawnej, elektroniczny nabór, umowa
nr 27/W/OP/2014 z dnia 3.02.2014), Systemy Informatyczne sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu (System Finansowo – Księgowy QNT), Perceptus
sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (Subskrypcja i wsparcie
techniczne dla urządzenia Fortigate, umowa nr 32/W/OP/2015 z dnia
27.02.2014), Informica sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
(oprogramowanie Informica Foris - zarządzanie transportem
publicznym, zlecenie nr OP.2600.45.2014 z dnia 21.02.2014), Polska
Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w Warszawie
(Portal starosty), ABC PRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Legislator
Premium Edytor Tekstów Jednolitych XML, umowa nr 37/W/OP/2014
z dnia 11.03.2014), Vulcan sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (Sigma).

nazwa zadania

Audyt informatyczny posiadanej infrastruktury sieciowej, sprzętu
oraz oprogramowania oraz przygotowanie koncepcji rozwoju
komputeryzacji i informatyzacji urzędu

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach realizacji zadania przewidziane jest przygotowanie
koncepcji w celu pozyskania środków zewnętrznych z funduszy Unii
Europejskiej.
Decyzją Zarządu Powiatu realizacja zadania została przeniesiona na
2015 rok.
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

Zakup serwera z oprogramowaniem Microsoft Windows Server 2012
i licencjami Windows CAL

nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W
ramach
realizacji
z oprogramowaniem.
-

zadania

zakupiono

serwer

wraz

Perceptus sp. z o. o. z siedziba w Zielonej Górze – podmiot, u którego
zakupiono serwer, zgodnie z umową nr 95/W/OP/2015 z dnia
16.05.2014 roku.

nazwa zadania

Zakup nowych systemów operacyjnych Microsoft

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach realizacji zadania zakupiono systemy operacyjne.
Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach – podmiot u którego zakupiono
systemy operacyjne, zgodnie z umową nr 227/W/OP/2015 z dnia
25.11.2014 roku.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba wdrożonych nowoczesnych systemów
informatycznych usprawniających pracę
urzędnika
liczba wdrożonych nowoczesnych systemów
informatycznych do obsługi klienta
liczba obsłużonych klientów przy zastosowaniu
wdrożonych systemów informatycznych do
obsługi klienta
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

1

szt.

0

osoby

0
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numer projektu
II/1/b
nazwa projektu
Inwestycja w kadry

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy
Szkolenia

kierownik zadania
Dyrektor PUP
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy
Szkolenia dla pracowników PUP
razem

planowana kwota [zł]
110.372
110.372

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Dofinansowanie zatrudnienia
doradców zawodowych
i pośredników pracy

340.920,14

Szkolenia dla pracowników
PUP

35.975,45

-

376.895,59

84.503,69

razem

84.503,69

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFS

238.084,05

Fundusz Pracy

18.332,40

EFS

2,58

Fundusz Pracy

35.972,87
292.391,90

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu było zwiększenie dostępności usług oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Gnieźnie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy. Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono zadania mające na celu
doskonalenie umiejętności zawodowych kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Gnieźnie.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników
pracy
W ramach projektu dofinansowano zatrudnienie 4 doradców
zawodowych i 6 pośredników pracy. Zostały wypłacone wynagrodzenia,
dodatki do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz
z pochodnymi.
W związku z powstałymi oszczędnościami wydłużono okres wypłat
wynagrodzeń osobowych, dodatków do wynagrodzeń oraz wydłużono
okres realizacji projektu.
-

Szkolenia dla pracowników PUP
W 2014 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
uczestniczyli w następujących szkoleniach grupowych:
 z zakresu flexicurity (18 osób),
 z zakresu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (18 osób),
oraz indywidualnych:
 aktualna wiedza – podwyższenie kwalifikacji i kompetencji doradcy
zawodowego (1 osoba),
 podniesienie efektywności działań pracownika PUP w zakresie
współpracy z pracodawcami i partnerami PUP – skuteczne
doradzanie i dobór pakietu aktualnych usług i instrumentów
(1 osoba),
 doradztwo grupowe i szkolenia z zakresu samodzielnego
poszukiwania pracy – podnoszenie kwalifikacji i kompetencji oraz
uporządkowanie wiedzy w oparciu o obowiązujące przepisy
(1 osoba),
 zatrudnianie cudzoziemców – wyzwania w 2014r. dla PUP
po zmianach przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców
(2 osoby),
 rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (5 osób),
 nowy Indywidualny Plan Działania – tworzenie, realizacja
i monitoring z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego, formy
wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy ze ścieżkami aktywizacji
(2 osoby).
Szkolenia
grupowe
zostały
zlecone,
w
drodze
przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień
publicznych, firmie LEADER SCHOOL Nowoczesne Metody Nauczania
z siedzibą w Gnieźnie. Na szkolenia indywidualne pracownicy PUP
zostali skierowani na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych do następujących instytucji szkoleniowych:
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 Centrum Studiów Samorządowych w Kielcach Oddział Tarnów,
 Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” w Toruniu,
 Agencja Rozwoju Personalnego w Kielcach.
3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba etatów pośredników pracy
dofinansowanych z EFS – PO KL
liczba etatów doradców zawodowych
dofinansowanych z EFS – PO KL
liczba osób bezrobotnych przypadających na
jednego pośrednika pracy
liczba osób bezrobotnych przypadających na
jednego doradcę zawodowego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

6

szt.

4

osoby

484

osoby

786

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźniki zostały ustalone na dzień 31.10.2014r. (koniec realizacji projektu). W PUP w Gnieźnie
łączna liczba etatów pośredników wyniosła 13, a doradców zawodowych - 8.

numer projektu
II/1/c
nazwa projektu
Inwestycja w kadry Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Prawnego
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu WOKiSS
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu WOKiSS

planowana kwota [zł]
21.750
21.750

razem

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Opłacenie składki
członkowskiej w
Stowarzyszeniu WOKiSS
razem

21.750,00

21.750,00

21.750,00

21.750,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

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
przewiduje się organizowanie szkoleń m. in. przez Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia
i Studiów Samorządowych (w ramach opłacanej składki członkowskiej przez powiat do
stowarzyszenia) oraz organizowanie szkoleń przez firmę zewnętrzną (przykładem jest zrealizowany
program szkoleniowo-doradczy dla pracowników administracji samorządowej przeprowadzony przez
firmę "Szkoleniowiec" z Poznania, projekt "Nowa jakość"). Celem projektu jest więc zapewnienie
rozwoju osobistego urzędników, poprawa jakości wykonywanej przez nich pracy, dostarczenie im
specjalistycznej wiedzy, podniesienie sprawności i efektywności wykonywanych zadań.
Uczestnictwo pracowników w szkoleniu wpłynie na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, a tym
samym na poprawę jakości świadczonych usług.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu WOKiSS
W roku 2014 opłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu WOKiSS,
której wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców powiatu.
W roku 2014 składka dla Powiatu Gnieźnieńskiego wyniosła 21.750,00 zł
(miesięcznie: 1.785,00 zł w okresie: styczeń-czerwiec, 1.840,00 zł
w okresie: lipiec-grudzień).
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą
w Poznaniu.
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3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

nazwa
liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji
liczba pracowników biorących udział
w szkoleniach, konferencjach
procent pozytywnych opinii w badaniu
ankietowym dotyczącym zadowolenia z jakości
świadczonych usług przez urząd

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
111

osoby

642

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
W przypadku wskaźnika: liczba pracowników biorących udział w szkoleniach, konferencjach podano
liczbę uczestników szkoleń i konferencji (średnie zatrudnienie Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
w 2014r. wyniosło143 osoby; niektóre osoby brały udział w kilku szkoleniach / konferencjach;
w pozycji tej ujęto również pracowników jednostek podległych).

numer projektu
II/1/d
nazwa projektu
Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – budowa
biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I LO i MPPP w Gnieźnie
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez
I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz
zakup pierwszego wyposażenia dla biblioteki

kierownik zadania
Dyrektor WIF

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez
I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz
zakup pierwszego wyposażenia dla biblioteki
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Budowa biblioteki i czytelni
w patio budynku
współużytkowanego przez
I Liceum Ogólnokształcące
i Muzeum Początków
Państwa Polskiego oraz
zakup pierwszego
wyposażenia dla biblioteki
razem

1.062.867,00

42.029,00

1.062.867,00

42.029,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

dotacja
z UMWW

1.020.838,00

1.020.838,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt zakładał przywrócenie dla I LO biblioteki szkolnej utraconej w wyniku przebudowy muzeum
(w innej lokalizacji niż poprzednia), a także wyposażenie budowanej w patio biblioteki w meble
i inne wyposażenie.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

Budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego
przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa
Polskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia dla biblioteki

opis zadania

W dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim
a
Powiatem
Gnieźnieńskim
zostało
zawarte
porozumienie
nr 196/DK/2013 dotyczące przebudowy części budynku położonego
w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 3, tj. budowie ogólnodostępnej
biblioteki i czytelni w patio auli na potrzeby I Liceum
Ogólnokształcącego w Gnieźnie i społeczności lokalnej, która
spowoduje wydzielenie odrębnych powierzchni dla Liceum i Muzeum na
parterze i piętrze budynku Muzeum. Województwo Wielkopolskie na
mocy powyższego porozumienia zobowiązało się przekazać Powiatowi
Gnieźnieńskiemu na wykonanie zadania środki w kwocie
1.078.106,00zł.
Dnia 05 listopada 2013 roku Powiat Gnieźnieński podpisał z wykonawcą
- firmą PKOB WEGNER sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w miejscowości
Rudki, gm. Trzemeszno umowę nr 12/OP/2013 na roboty budowlane na
kwotę 1.030.000,00zł. Kwota, która pozostała po przeprowadzeniu
postępowania w wysokości 48.106,00 zł decyzją Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego (Uchwała XLIV/841/14 z dnia 28 kwietnia 2014)
została przeznaczona na zakup tak zwanego pierwszego wyposażenia.
Ze swej strony Powiat Gnieźnieński przeznaczył na ten cel kwotę
42.029,00zł. Do Porozumienia Nr 196/DK/2013 został sporządzony
Aneks Nr 1 z dnia 09 września 2014 roku zmieniający nazwę zadania
poprzez uzupełnienie o sformułowanie: „oraz zakup pierwszego
wyposażenia”, a także wskazujący, w jaki sposób poniesione nakłady
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

zwiększą wartość mienia I LO (54,18% wraz z wyposażeniem biblioteki
i czytelni) i mienia MPPP (45,82%).
W skład omawianego przedsięwzięcia wchodziły następujące elementy:
1. roboty budowlane, o wartości 1.030.000,00zł,
2. meble, stanowiące wyposażenie biblioteki i czytelni o wartości
56.390,00zł,
3. sprzęt multimedialny (komputery) o wartości 30.240,00zł,
4. sprzęt multimedialny (monitoring) o wartości 2.841,30zł.
Roboty budowlane zostały wykonane ze środków otrzymanych z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Z kolei w części
dotyczącej wyposażenia w meble, projekt został zrealizowany ze
środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego (kwota 48.106,00 zł) oraz w części (kwota 8.284,00 zł)
ze środków Powiatu Gnieźnieńskiego. Ponadto, Wydział Inwestycji
i Funduszy UE, poczynając od 01.10.2014r., trzykrotnie przeprowadził
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do biblioteki i czytelni
I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie”, jednak nie udało się wyłonić
oferenta który spełniałby podane wymagania. W roku budżetowym
2014 środki nie były wykorzystane. Przekazano je do planu budżetu na
rok 2015 I Liceum Ogólnokształcącego i jednostka sama zrealizuje
wyposażenie obiektu w sprzęt komputerowy. Natomiast w przypadku
monitoringu, w ramach zapytania ofertowego został wyłoniony
wykonawca na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż
sprzętu multimedialnego do biblioteki i czytelni w I Liceum
Ogólnokształcącym w Gnieźnie – monitoring”, a umowa nr
228/W/WIF/2014 z dnia 09.12.2014r. na kwotę 2.841,30 zł
gwarantowała wykonanie robót na dzień 17 grudnia 2014r..
W dniu 26 listopada 2014 roku Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął
uchwałę nr 1401/2014, w której zadecydował o nieodpłatnym
przekazaniu zakończonych części przedsięwzięcia, a więc nakładów
inwestycyjnych oraz wyposażenia biblioteki, do I LO.
Trudności z wyłonieniem oferenta na dostawę i montaż sprzętu
multimedialnego (komputerów) do biblioteki i czytelni I Liceum
Ogólnokształcącego w Gnieźnie - nie udało się wyłonić oferenta, który
spełniałby podane wymagania.
Roboty budowlane zrealizowane zostały przez firmę PKOB WEGNER
sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w miejscowości Rudki, gm. Trzemeszno,
wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego.
W ramach zadania, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 tys. euro w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie wykonano: dostawę i montaż mebli w bibliotece i czytelni
przez firmę PPH TINA W.K.B.J. Michałowscy sp. j. z Gniezna oraz
monitoring przez firmę: Systemy Zabezpieczeń G. Pietrzak z Gniezna.

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

nazwa
nowo powstały budynek biblioteki i czytelni
wraz z kompletnym wyposażeniem
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jednostka
miary
jeden
obiekt

wartość osiągnięta
w roku 2014
1
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(wyniki
w nauce
osiągane
przez
kształcącą
się
młodzież)
zmiana
pozycji
szkoły
w rankingu
krajowym

wzrost poziomu kształcenia

rezultatu
poprawa funkcjonowania szkoły

liczba osób korzystających z biblioteki
i czytelni – ucząca się młodzież i społeczność
lokalna

osoby

b. d.

b. d.

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu został osiągnięty częściowo: w roku budżetowym 2014 środki nie były w pełni
wykorzystane z uwagi na trudności z wyłonieniem dostawcy sprzętu multimedialnego – środki
przekazano do planu budżetu I Liceum Ogólnokształcącego na rok 2015 i jednostka sama zrealizuje
wyposażenie obiektu w sprzęt komputerowy. Biblioteka została oddana do użytku 26 listopada
2014r.

numer projektu
II/1/e
nazwa projektu
Modernizacja obiektów należących do powiatu

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Zakup serwera dla PCPR
Remont kominów wraz z dokumentacją techniczną dla budynku przy
ul. Kościuszki
Podłączenie do PEC ZSP nr 3 w Gnieźnie
Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 3 w Gnieźnie
Wyposażenie budynku szkoły II LO w Gnieźnie w hydranty wewnętrzne
Zakup dla II LO w Gnieźnie band do unihokeja
Wykonanie inwestycji na nieruchomości pokoszarowej od strony
ul. Chrobrego
Zakup automatyki węzła cieplnego w budynku głównym przy ul.
Sobieskiego 20
Naprawa istniejącego ogrodzenia na nieruchomości przy ul. Sobieskiego od
strony ul. Chrobrego
Ściana szczytowa budynku w I LO w Gnieźnie
Wymiana instalacji elektrycznej w ZSOiZ w Trzemesznie
Zabezpieczenie dachu nad kotłownią warsztatów szkolnych w ZSOiZ
w Trzemesznie
Malowanie i odgrzybianie sali gimnastycznej w ZSEO w Gnieźnie
Doprowadzenie ciepłej wody w ZSP nr 2 w Gnieźnie
Montaż obudowania kaloryferów na II i III piętrze budynku SOSW nr 1
w Gnieźnie
Modernizacja placu przed SOSW nr 1 w Gnieźnie
Przyłącze kanalizacyjne w ZSP nr 1 w Gnieźnie
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach organizacyjnych

kierownik zadania
Dyrektor PCPR
Dyrektor PCPR
Dyrektor ZSP nr 3
Dyrektor ZSP nr 3
Dyrektor II LO
Dyrektor II LO
Dyrektor PZGKKiN
Dyrektor PZGKKiN
Dyrektor PZGKKiN
Dyrektor I LO
Dyrektor ZSOiZ
w Trzemesznie
Dyrektor ZSOiZ
w Trzemesznie
Dyrektor ZSE-O
Dyrektor ZSP nr 2
Dyrektor SOSW nr 1
Dyrektor SOSW nr 1
Dyrektor ZSP nr 1
Dyrektor WIF

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Zakup serwera dla PCPR
Remont kominów wraz z dokumentacją techniczną dla budynku przy
ul. Kościuszki
Podłączenie do PEC ZSP nr 3 w Gnieźnie
Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 3 w Gnieźnie
Wyposażenie budynku szkoły II LO w Gnieźnie w hydranty wewnętrzne
Zakup dla II LO w Gnieźnie band do unihokeja
Wykonanie inwestycji na nieruchomości pokoszarowej od strony
ul. Chrobrego
Zakup automatyki węzła cieplnego budynku głównym przy ul. Sobieskiego
20
Naprawa istniejącego ogrodzenia na nieruchomości przy ul. Sobieskiego od
strony ul. Chrobrego
Ściana szczytowa budynku w I LO w Gnieźnie
Wymiana instalacji elektrycznej w ZSOiZ w Trzemesznie
Zabezpieczenie dachu nad kotłownią warsztatów szkolnych w ZSOiZ
w Trzemesznie
Malowanie i odgrzybianie sali gimnastycznej w ZSEO w Gnieźnie
Doprowadzenie ciepłej wody w ZSP nr 2 w Gnieźnie
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planowana kwota [zł]
8.972
36.000
6.000
40.000
15.000
13.000
170.000
25.000
20.000
100.000
25.000
9.000
28.000
21.000
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Montaż obudowania kaloryferów na II i III piętrze budynku SOSW nr 1
w Gnieźnie
Modernizacja placu przed SOSW nr 1 w Gnieźnie
Przyłącze kanalizacyjne w ZSP nr 1 w Gnieźnie
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach organizacyjnych
razem

6.000
43.600
27.063
66.371
660.006

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Zakup serwera dla PCPR
Remont kominów wraz
z dokumentacją techniczną
dla budynku przy ul.
Kościuszki
Podłączenie do PEC ZSP nr 3
w Gnieźnie
Wymiana stolarki okiennej
w ZSP nr 3 w Gnieźnie
Wyposażenie budynku szkoły
II LO w Gnieźnie w hydranty
wewnętrzne
Zakup dla II LO w Gnieźnie
band do unihokeja
Wykonanie inwestycji na
nieruchomości pokoszarowej
od strony ul. Chrobrego
Zakup automatyki węzła
cieplnego budynku głównym
przy ul. Sobieskiego 20
Naprawa istniejącego
ogrodzenia na nieruchomości
przy ul. Sobieskiego od
strony ul. Chrobrego
Ściana szczytowa budynku
w I LO w Gnieźnie
Wymiana instalacji
elektrycznej w ZSOiZ
w Trzemesznie
Zabezpieczenie dachu nad
kotłownią warsztatów
szkolnych w ZSOiZ
w Trzemesznie
Malowanie i odgrzybianie
sali gimnastycznej w ZSEO
w Gnieźnie
Doprowadzenie ciepłej wody
w ZSP nr 2 w Gnieźnie

z innych źródeł (jakich?)

ogółem

z budżetu
powiatu

8.917,00

8.917,00

nazwa
-

kwota
-

32.714,40

32.714,40

-

-

5.999,94

5.999,94

-

-

40.000,00

40.000,00

-

-

15.000,00

15.000,00

-

-

13.000,00

13.000,00

-

-

159.447,00

159.447,00

-

-

23.882,00

23.882,00

-

-

15.990,00

15.990,00

-

-

14.760,00

14.760,00

-

-

25.000,00

25.000,00

-

-

9.000,00

9.000,00

-

-

28.000,00

28.000,00

-

-

16.974,00

16.974,00

-

-
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Montaż obudowania
kaloryferów na II i III piętrze
budynku SOSW nr 1
w Gnieźnie
Modernizacja placu przed
SOSW nr 1 w Gnieźnie
Przyłącze kanalizacyjne
w ZSP nr 1 w Gnieźnie
Rezerwa celowa na wydatki
majątkowe w jednostkach
organizacyjnych
razem

6.000,00

6.000,00

-

-

43.599,99

43.599,99

-

-

27.061,53

27.061,53

-

-

0,00

-

-

-

485.345,86

485.345,86

0,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt zakłada modernizacje budynków i budowli będących własnością Powiatu Gnieźnieńskiego
w zakresie ich dostosowania do zmieniających się wymagań ze strony użytkowników. Każdego roku
ustalana jest lista priorytetowych, koniecznych do przeprowadzenia zadań inwestycyjnych
o charakterze remontowym i inwestycyjnym.

2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Zakup serwera dla PCPR

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Zadanie polegało na zakupie serwera na potrzeby PCPR.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zakupu serwera dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zapytania ofertowe
wysłano do 6 dostawców. Na zapytanie odpowiedział 1 dostawca
– firma IT PARTNER Hubert Klimczak z siedzibą: Gniezno, ul. Poznańska
21.

nazwa zadania

Remont kominów wraz z dokumentacją techniczną dla budynku
przy ul. Kościuszki

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zadanie polegało na zaprojektowaniu, uzgodnieniu
Konserwatorem Zabytków i wyremontowaniu kominów.
-

z

Miejskim

Projekt wykonała firma DOR-BUD Ireneusz Brzeziński z Gniezna
(5.764,40 zł), remont - Zakład Usługowo-Handlowy Andrzej Weydmann
z Gniezna (wartość umowy 26.950,00).

nazwa zadania

Podłączenie do PEC ZSP nr 3 w Gnieźnie

opis zadania

Zadanie polegało na wykonaniu przyłącza w ciągu ul. Sienkiewicza
i dostarczeniu węzła cieplnego.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

nazwa zadania

Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 3 w Gnieźnie

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Zadanie zrealizowane przez PEC Gniezno.

W ramach zadania dokonano wymiany okien w nowym budynku szkoły
z demontażem i montażem. Zadanie było realizowane w okresie:
26.05.2014r. – 30.06.2014r.. W dniu 07.07.2014r. sporządzono protokół
odbioru robót związanych z dostawą stolarki okiennej wg zamówienia:
z adnotacją: brak uwag.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W procedurze zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro wyłoniono
spośród trzech firm najbardziej korzystną, tj. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo – Usługowe ‘’EXTHERM’’ Spółka Jawna Tadeusz
Borowski & Ewa Borowska z siedzibą: Gniezno ul. Gębicka 11.

nazwa zadania

Wyposażenie budynku szkoły II LO w Gnieźnie w hydranty
wewnętrzne

opis zadania

Zadanie polegało
wewnętrzne.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zakupu dokonano na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., w formie negocjacji
z wykonawcą, który przedstawił najniższą cenę usługi w trybie
zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zostało unieważnione ze
względu na ograniczone środki finansowe (15.000,00 zł). Instalacji
hydrantów w jednostce dokonało przedsiębiorstwo: Usługi Instalacyjne
Wod - Kan, CO-Gaz, Remontowo-Budowlane Henryk Wiśniewski
z siedzibą: ul. Warzywna 1A/8 62-200 Gniezno”.

nazwa zadania

Zakup dla II LO w Gnieźnie band do unihokeja

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Zadanie polegało na zakupie band do unihokeja.
-

na

wyposażeniu

budynku

szkoły

w

hydranty

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zakupu dokonano na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Wybrano firmę: AZETX
z siedzibą: ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin (najkorzystniejsza oferta,
bliskość
serwisu
technicznego,
posiadanie
przez
wyrób
międzynarodowego certyfikatu IFF.

nazwa zadania

Wykonanie inwestycji na nieruchomości pokoszarowej od strony
ul. Chrobrego

opis zadania

Zadanie inwestycyjne obejmujące przebudowę dróg wewnętrznych na
terenie pokoszarowym przy ul. Sobieskiego 20 wraz z wewnętrzną
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

organizacją ruchu.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zadanie zrealizowano w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.. Zapytanie skierowano do 3 firm
i wszystkie złożyły oferty. Wybrano najkorzystniejszą - ofertę firmy
PPHU POL-SKÓR Jarosław Śliwka z siedzibą w Gnieźnie.

nazwa zadania

Zakup automatyki
ul. Sobieskiego 20

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

węzła

cieplnego

budynku

głównym

przy

Zadanie związane z zakupem automatyki węzła cieplnego w budynku
głównym przy ul. Sobieskiego 20.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zadanie zrealizowano w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zapytanie skierowano do 3 firm,
a odpowiedź uzyskano od dwóch. Wybrano najkorzystniejszą ofertę
firmy THERMO-INSTAL Jarosław Ignasiak z siedzibą w Gnieźnie.

nazwa zadania

Naprawa istniejącego ogrodzenia na
ul. Sobieskiego od strony ul. Chrobrego

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

nieruchomości

przy

Naprawa ogrodzenia na nieruchomości przy ul. Sobieskiego od strony
Chrobrego.
Zadanie zrealizowano w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – wyłoniona została firma PPHU
POL-SKÓR Jarosław Śliwka z siedzibą w Gnieźnie.
Ściana szczytowa budynku w I LO w Gnieźnie
W ramach zadania wykonano projekt i kosztorys w celu uzyskania
pozwolenia na budowę.
Wykonawca wyłoniony w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Na zapytanie ofertowe
odpowiedziała firma DOR-BUD Ireneusz Brzeziński z Gniezna.
Wymiana instalacji elektrycznej w ZSOiZ w Trzemesznie
Zadanie polegało na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie lamp
oraz malowaniu.
Zadanie zrealizowane przez firmę: Zakład Elektroinstalacyjny Józef
Małolepszy z Trzemeszna.
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nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania

Zabezpieczenie dachu nad kotłownią warsztatów szkolnych w ZSOiZ
w Trzemesznie
Zadanie polegało na zabezpieczeniu dachu na kotłownią warsztatów
szkolnych.
Zadanie zrealizowane przez firmę: NORDIA - Usługi Ogólnobudowlane
Krzysztof Liberkowski z Trzemeszna.

Malowanie i odgrzybianie sali gimnastycznej w ZSEO w Gnieźnie
Zadanie polegało na malowaniu sali gimnastycznej przy ul. Sobieskiego
20 w Gnieźnie.
Zadanie zrealizowane przez firmę: PHU TADEX T. Miękiszak z Gniezna.

Doprowadzenie ciepłej wody w ZSP nr 2 w Gnieźnie
Zadanie polegało na doprowadzeniu ciepłej wody do odbiorników.
Zadanie zrealizowane przez firmę: Centrum Techniki SanitarnoOgrzewniczej Maciej Chosiński „EKO PLUS” z Gniezna.

Montaż obudowania kaloryferów na II i III piętrze budynku SOSW
nr 1 w Gnieźnie
Zadanie polegało na zamontowaniu obudowy na kaloryferach na II i III
piętrze budynku SOSW nr 1 w Gnieźnie.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

nazwa zadania

Modernizacja placu przed SOSW nr 1 w Gnieźnie

opis zadania

Najkorzystniejsza ofertę na budowę podjazdu do platformy do
przewozu osób niepełnosprawnych wybrano komisyjnie w dniu
26.06.2014r. Wcześniej dokonano rozeznania rynku uwzględniając opis
przedmiotu zamówienia, termin realizacji oraz wartość zamówienia.
Informację zwrotną uzyskano od 4 kontrahentów. Umowa na wykonanie
usługi została podpisana w dniu 27.06.2014r., termin wykonania prac
obejmował okres: od 30.06.2014r. do 22.08.2014r. Protokół odbioru

Zadanie zrealizowane przez firmę: Stol-Dar PPHU T. Gościniak
z Gniezna.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

sporządzono i podpisano w dniu 29.08.2014r.
Zadanie zrealizowane przez firmę: PW WIZAN sp. z o.o. z Gniezna.

Przyłącze kanalizacyjne w ZSP nr 1 w Gnieźnie

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zadanie polegało na podłączeniu budynku szkoły na ul. Kostrzyńskiej
do kanalizacji miejskiej.
Zadanie zrealizowane przez firmę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno
-Budowalne K. Malinger, J. Szczepański sp. j. z Osińca.

Rezerwa celowa
organizacyjnych

nazwa zadania
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

na

wydatki

majątkowe

w

jednostkach

Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

produktu

liczba zmodernizowanych obiektów należących
do powiatu

szt.

10

numer projektu
II/2/a
nazwa projektu
Bezpieczny Powiat
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Konkurs „Najlepszy policjant służby patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego”
Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych poprzez wykonywanie
okresowych badań jakości gleby i ziemi
Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

kierownik zadania
KP Policji
Dyrektor SO
Dyrektor OS
Dyrektor KD

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Konkurs „Najlepszy policjant służby patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego”
Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych poprzez wykonywanie
okresowych badań jakości gleby i ziemi
Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
razem

planowana kwota [zł]
5.000
2.000
15.000
0
22.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Konkurs „Najlepszy policjant
służby patrolowej Powiatu
Gnieźnieńskiego”
Ćwiczenia zgrywające służb
ratowniczych i Powiatowego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
Wspomaganie systemów
kontrolnych i pomiarowych
poprzez wykonywanie
okresowych badań jakości
gleby i ziemi
Bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

5.000

5.000

-

-

1.998

1.998

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.998

6.998

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, budowanie ich
świadomości na temat możliwości wystąpienia różnego typu zagrożeń, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach projektu są realizowane zadania przez: Komendę
Powiatową Policji w Gnieźnie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie,
Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Komunikacji i Dróg oraz Wydział Ochrony Środowiska.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Konkurs
„Najlepszy
Gnieźnieńskiego”

policjant

służby

patrolowej

Powiatu

W ramach zadania zorganizowano konkurs „Najlepszy policjant służby
patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego”. Organizatorem konkursu była
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie i Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy ogólnej
z zakresu służby prewencyjnej oraz podniesienie kwalifikacji i wiedzy
zawodowej policjantów, a tym samym podniesienie rangi pracy
policjanta służby patrolowej. Konkurs został przeprowadzony 13 maja
2014 roku i wzięło w nim udział 35 policjantów, zarówno
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej policji w Gnieźnie, jak również
z podległych komisariatów. Rywalizacja była podzielona na dwa etapy.
W pierwszym uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną – do
rozwiązania mieli test składający się z 40 pytań. Najlepszych 18 wzięło
udział w drugim etapie, który składał się z 8 pytań dotyczących analizy
prawnej zdarzeń. Najlepszym policjantem patrolowym został st. post.
Dawid Wielgosz z Komisariatu Policji w Czerniejewie, II miejsce
zajęła post. Joanna Budzińska z RPI w Gnieźnie, III miejsce - st. post.
Bartosz Wesołowski z RPI w Gnieźnie, IV miejsce - st. sierż. Krystian
Kornacki z RPI w Gnieźnie, V miejsce - st. post. Dariusz Krupowies
z Komisariatu Policji w Czerniejewie, a VI miejsce - post. Bartosz
Połatyński z Komisariatu Policji w Witkowie. Najlepsi policjanci
wyłonieni w konkursie zostali nagrodzeni premią pieniężną w całości
fundowaną przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w łącznej wysokości
5.000 zł.
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie – współorganizator konkursu.

nazwa zadania

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

opis zadania

W ramach zadania odbyły się dwa ćwiczenia:
 RATUNEK-14 - ćwiczenie odbyło się w dniu 30 października 2014r.
w Powidzu, w 33. w Bazie Lotnictwa Transportowego. Organizowane
jest co roku i jest największym ćwiczeniem wojskowch oraz
cywilnych służb ratowniczych i kryzysowych dla okolicznych
powiatów. Celem ćwiczenia było doskonalenie i zgrywanie działań
ratowniczo – gaśniczych sił i środków wojskowych z: krajowym
systemem
ratowniczo-gaśniczym
powiatów:
słupeckiego,
gnieźnieńskiego i mogileńskiego, Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu,
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz powiatowymi zespołami
zarządzania kryzysowego w Słupcy, Gnieźnie i Mogilnie. podczas
katastrofy lotniczej i pożaru techniki lotniczej w kompleksie
leśnym. W ćwiczeniu, w trakcie którego symulowano poważne
zdarzenie drogowe z udziałem cystern i samochodów osobowych,
rozszczelnienie
cysterny,
awaryjne
lądowanie
samolotu
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

z pasażerami na pokładzie, pożar kompleksu leśnego oraz kilka
pomniejszych elementów, udział wzięło niemal 40 pojazdów
(wozów bojowych straży pożarnej, karetek, wozów dowodzenia,
zabezpieczenia technicznego oraz ratownictwa chemicznego
i innych), śmigłowiec LPR-u i 275 uczestników. Przez ponad dwie
godziny trwającej akcji ratowniczej, która rozgrywała się w kilku
miejscach jednocześnie, sprawdzono współpracę, procedury, środki
łączności i dowodzenia oraz sprawność sprzętu i wyszkolenie ludzi.
 Wypadek masowy 2014 - ćwiczenie straży pożarnej oraz pogotowia
ratunkowego odbyło się w dniu 12 września 2014r. na ulicy
Wrzesińskiej w Gnieźnie (obok stadionu żużlowego). Zdarzenie,
określane mianem wypadku masowego, było ćwiczeniami służb
ratunkowych z naszego rejonu. Inscenizacja miała na celu
sprawdzenie skuteczności alarmowania, dysponowania sił i środków
ratunkowych. Strażacy oraz ratownicy medyczni mieli okazję
skontrolowania swoich umiejętności i dodatkowego przeszkolenia
się na wypadek tego typu akcji. W przedsięwzięcie zaangażowane
zostały
także
grupy
młodzieży,
które
odgrywały
rolę
poszkodowanych w zdarzeniu. Ćwiczenia w realistyczny sposób
odzwierciedlały sam wypadek, jak i towarzyszącą mu atmosferę.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

(1) PSP w Gnieźnie, Powiat Słupecki, Powiat Mogileński, Szkoła
Aspirantów PSP w Poznaniu, Lotnicze Pogotowiem Ratunkowe oraz
Powiatowe Zespoły Zarządzania Kryzysowego ze Słupcy, Gniezna
i Mogilna - podmioty zaangażowane w ćwiczenie Ratunek-14;
(2) Pogotowie Ratunkowe, PSP w Gnieźnie, młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu
gnieźnieńskiego
podmioty
zaangażowane w ćwiczenie wypadek masowy 2014. Zakupy w ramach
zadania realizowano zgodnie z regulaminem udzielania zamówienia
o wartości niższej niż 14.000 euro, wprowadzonym zarządzeniem
nr 44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r., ze zm.

nazwa zadania

Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych
wykonywanie okresowych badań jakości gleby i ziemi

poprzez

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku ze zmianą przepisów
ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2014r.
-

nazwa zadania

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

opis zadania

W ramach zadania zrealizowano, bezkosztowo, działania mające na
celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,
zarówno jako kierowców, jak i pieszych. Obejmowały one:
 stworzenie możliwości kierującym pojazdami dokonania bezpłatnej
weryfikacji i oceny stanu technicznego pojazdu w stacjach kontroli
pojazdów w powiecie gnieźnieńskim (w dniach 23-27 czerwca 2014r.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

i 8-12 września 2014r.),
 zorganizowanie prezentacji / demonstracji dotyczącej udzielania
pierwszej pomocy (w dniu 1 sierpnia 2014r.).
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Inspekcja Transportu
Drogowego, Zespół Opieki Zdrowotnej Gniezno, 22 Stacje Kontroli
Pojazdów z powiatu gnieźnieńskiego - partnerzy

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba zorganizowanych akcji bezpłatnej
diagnostyki w zakresie oceny stanu
technicznego pojazdu
liczba pojazdów zweryfikowanych przez stacje
kontroli pojazdów podczas zorganizowanych
akcji bezpłatnej diagnostyki
liczba osób korzystających z alkogogli
liczba osób korzystających z symulatora
zdarzeń
liczba osób biorących udział
w prezentacji/demonstracji dotyczącej
udzielania pierwszej pomocy
liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
z powodu złego stanu technicznego pojazdu
liczba wypadków i kolizji z udziałem
kierujących w stanie nietrzeźwości

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

2

szt.

ok. 400

osoby

0

osoby

0

osoby

ok. 50

szt.

2.300

szt.

444

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
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Przebudowa skrzyżowania Gdańska - Lednicka / rondo - drogi powiatowej
nr 228P w Gnieźnie
Remont skrzyżowania wraz ze zmianą organizacji ruchu na okrężny
w Gnieźnie, al. Reymonta / ul. Roosevelta
Remont skrzyżowania wraz ze zmianą organizacji ruchu na okrężny
w Niechanowie, ul. 22 Lipca

kierownik zadania
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Przebudowa skrzyżowania Gdańska - Lednicka / rondo - drogi powiatowej
nr 228P w Gnieźnie
Remont skrzyżowania wraz ze zmianą organizacji ruchu na okrężny
w Gnieźnie, al. Reymonta / ul. Roosevelta
Remont skrzyżowania wraz ze zmianą organizacji ruchu na okrężny
w Niechanowie, ul. 22 Lipca
razem

planowana kwota [zł]
576.000
92.876
44.000
712.876

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przebudowa skrzyżowania
Gdańska - Lednicka / rondo drogi powiatowej nr 228P
w Gnieźnie
Remont skrzyżowania wraz
ze zmianą organizacji ruchu
na okrężny w Gnieźnie,
al. Reymonta / ul.
Roosevelta
remont skrzyżowania wraz
ze zmianą organizacji ruchu
na okrężny w Niechanowie,
ul. 22 Lipca
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

576.000,00

576.000,00

-

-

92.876,00

92.876,00

-

-

44.000,00

44.000,00

-

-

712.876,00

712.876,00

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę
skrzyżowań typu rondo oraz sygnalizacji świetlnych. Zakłada się również że realizacja
poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana nie tylko z budżetu powiatu, ale
także z pozyskiwanych środków zewnętrznych (fundusze UE, Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych, inne).
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przebudowa skrzyżowania Gdańska - Lednicka / rondo - drogi
powiatowej nr 228P w Gnieźnie
W ramach zadania wykonano prace obejmujące: ułożenie nowych
krawężników betonowych i kamiennych, ułożenie ścieku, położenie
warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej z masy mineralnobitumicznej o grubości 5 cm, wykonanie wysepek dzielących,
wykonanie pierścienia najazdowego z kostki kamiennej. Wykonano
rondo o wymiarach: średnica zewnętrzna - 28m, średnica pierścienia
najazdowego - 15m, średnica wyspy środkowej -10m, szerokość jezdni
na rondzie - 6,5m.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 18/14 z dnia 05.05.2014 r. zawarto z Firmą Produkcyjno
- Handlowo - Usługową „Badera” Tadeusz Badera z siedzibą
w Dalachowie. Nadzór nad realizacją zadania sprawował, zgodnie
z umową nr 1/Z/14 z dnia 05.05.2014r., Jacek Szykowny.

nazwa zadania

Remont skrzyżowania wraz ze zmianą organizacji ruchu na okrężny
w Gnieźnie, al. Reymonta / ul. Roosevelta

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania wykonano rondo o wymiarach: średnica zewnętrzna
- 20m, średnica pierścienia najazdowego - 8m, średnica wyspy
środkowej - 4m, szerokość jezdni na rondzie - 6m.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie o cenę z dnia
18.08.2014r. oraz kosztorys ofertowy z 26.08.2014r. sporządzony przez
wykonawcę. Umowę nr 37/W/14 z dnia 29.08.2014r. zawarto z Firmą
Produkcyjno – Handlowo - Usługową „Badera” Tadeusz Badera
z siedzibą w Dalachowie.

nazwa zadania

Remont skrzyżowania wraz ze zmianą organizacji ruchu na okrężny
w Niechanowie, ul. 22 Lipca

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach zadania wykonano rondo podwójne o wymiarach: średnica
wyspy centralnej nr 1 - 8m, średnica wyspy centralnej nr 2 - 4m,
szerokość wysp dzielących typu A - 2m, szerokość wysp dzielących typu
B – 0,6m, szerokość jezdni na rondzie - 5m, pasy jezdni wzdłuż wysp
dzielących - 3m.
Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie o cenę z dnia
22.08.2014r. oraz kosztorys ofertowy z dnia 25.08.2014r. sporządzony
przez wykonawcę. Umowę nr 39/W/14 z dnia 29.08.2014r. zawarto
z firmą: Inżynieria Ruchu Drogowego Jakub Bagrowski z siedzibą
w Gnieźnie.
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba przebudowanych skrzyżowań
koszt przebudowy jednego skrzyżowania
(średni)
liczba zbudowanych/przebudowanych
sygnalizacji świetlnych
koszt budowy/przebudowy jednego systemu
sygnalizacji świetlnej
poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku
poprzedniego
poprawa płynności ruchu w stosunku do roku
poprzedniego

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
3

zł

237.625,34

szt.

0

zł

-

%

b. d.

%

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
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2936P w m. Graby
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2195P w m. Działyń
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2163P w m. Mierzewo
Remont nakładki bitumicznej drogi powiat. nr 2147P w Kiszkowie,
ul. Pobiedziska
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2215P w m. Piekary
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2183P w m. Sokolniki
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2157P w m. Leśniewo
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2239P w m. Popielewo

kierownik zadania
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor

PZD
PZD
PZD
PZD

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2936P w m. Graby
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Remont nakładki
Remont nakładki
Remont nakładki
ul. Pobiedziska
Remont nakładki
Remont nakładki
Remont nakładki
Remont nakładki

bitumicznej drogi powiatowej nr 2195P w m. Działyń
bitumicznej drogi powiatowej nr 2163P w m. Mierzewo
bitumicznej drogi powiatowej nr 2147P w Kiszkowie,

98.547
99.478

bitumicznej
bitumicznej
bitumicznej
bitumicznej

106.883
102.094
91.615
45.350
760.896

drogi
drogi
drogi
drogi

97.501

powiatowej nr 2215P w m. Piekary
powiatowej nr 2183P w m. Sokolniki
powiatowej nr 2157P w m. Leśniewo
powiatowej nr 2239P w m. Popielewo
razem

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2936P
w m. Graby
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2195P
w m. Działyń
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2163P
w m. Mierzewo
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2147P
w Kiszkowie, ul. Pobiedziska
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2215P
w m. Piekary
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2183P
w m. Sokolniki
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2157P
w m. Leśniewo
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2239P
w m. Popielewo
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

119.427,83

89.427,83

Gmina
Czerniejewo

30.000,00

98.546,37

68.546,37

Gmina Kłecko

30.000,00

99.477,48

69.477,48

Gmina
Niechanowo

30.000,00

97.500,16

67.500,16

Gmina Kiszkowo

30.000,00

106.882,08

76.882,08

Gmina Gniezno

30.000,00

102.093,14

102.093,14

-

-

91.612,86

91.612,86

-

-

44.421,45

44.421,45

-

-

759.961,37

609.961,37
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest remont dróg powiatowych poprzez wykonanie nowych nakładek
bitumicznych na istniejącej nawierzchni dróg powiatowych w ilości 15 km rocznie. Zakłada się
również, że realizacja poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana nie tylko
z budżetu powiatu, ale także z pozyskiwanych środków zewnętrznych (fundusze UE, Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych, inne).
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Remont nakładki
w m. Graby

bitumicznej

drogi

powiatowej

nr

2936P

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku drogi
powiatowej nr 2936P o długości 0,630 km.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 26/14 z dnia 15.07.2014r. zawarto z Zakładem Drogowo
- Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.
Remont nakładki
w m. Działyń

bitumicznej

drogi

powiatowej

nr

2195P

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku drogi
powiatowej nr 2195P o długości 0,475 km.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 26/14 z dnia 15.07.2014r. zawarto z Zakładem Drogowo
- Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.
Remont nakładki
w m. Mierzewo

bitumicznej

drogi

powiatowej

nr

2163P

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku drogi
powiatowej nr 2163P o długości 0,700 km.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 28/14 z dnia 06.08.2014r. zawarto z Firmą Produkcyjno
- Handlowo - Usługową „Badera” Tadeusz Badera z siedzibą
w Dalachowie.

nazwa zadania

Remont nakładki bitumicznej
w Kiszkowie, ul. Pobiedziska

opis zadania

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku drogi
powiatowej nr 2147 z masy mineralno – asfaltowo - grysowej o grubości
4 cm, szerokości 7,3m i długości 0,267 km.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 27/14 z dnia 06.08.2014r. zawarto z Zakładem Drogowo
- Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.
Remont nakładki
w m. Piekary

bitumicznej

drogi

powiatowej

nr

2215P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
drogi powiatowej nr 2215P o długości 0,630 km.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 39/14 z dnia 21.10.2014r. zawarto z Zakładem Drogowo
- Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.
Remont nakładki
w m. Sokolniki

bitumicznej

drogi

powiatowej

nr

2183P

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku drogi
powiatowej nr 2183P o długości 0,630 km.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 29/14 z dnia 28.08.2014r. zawarto z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „Stawoj-Plus” sp. z o. o.
z siedzibą w Cielimowie, gm. Niechanowo.

nazwa zadania

Remont nakładki
w m. Leśniewo

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

bitumicznej

drogi

powiatowej

nr

2157P

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku drogi
powiatowej nr 2157P o długości 0,500 km.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie o cenę z dnia
15.10.2014r. i kosztorys ofertowy z dnia 22.10.2014r. sporządzony
przez wykonawcę. Umowę nr 42/W/14 z dnia 29.10.2014r. zawarto
z Zakładem Drogowo - Transportowym Sławomir Begier z siedzibą
w Nekli.

nazwa zadania

Remont nakładki
w m. Popielewo

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

bitumicznej

drogi

powiatowej

nr

2239P

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni na odcinku drogi
powiatowej nr 2239P o długości 0,250 km.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie o cenę z dnia
19.11.2014r. i kosztorys ofertowy z dnia 20.11.2014r. sporządzony
przez wykonawcę. Umowę nr 43/W/14 z dnia 24.11.2014r. zawarto
z Zakładem Drogowo - Transportowym Sławomir Begier z siedzibą
w Nekli.

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

nazwa
długość wykonanych nakładek dróg
koszt wykonania nakładek dróg
poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku
poprzedniego
zmniejszenie ilości remontów cząstkowych
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary
km
zł

wartość osiągnięta
w roku 2014
4,1
759.961,37

%

b. d.

%

b. d.

numer projektu
II/3/a
nazwa projektu
Likwidacja wyrobów zawierających azbest

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Likwidacja wyrobów zawierających azbest

kierownik zadania
Dyrektor OS

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Likwidacja wyrobów zawierających azbest
razem
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planowana kwota [zł]
517.000
517.000
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Likwidacja wyrobów
zawierających azbest

355.025,29

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
dotacja
z WFOŚiGW

325.000,00

4.503,78
gminy powiatu
gnieźnieńskiego

razem

kwota

355.025,29

4.503,78

25.521,51
350.521,51

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Azbest ze względu na swoje właściwości należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie
dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Substancja ta powinna podlegać sukcesywnej eliminacji.
Programy na szczeblu krajowym określają zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu do
2032 roku.
Celem realizacji zadania jakim jest usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 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

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Przedsięwzięcie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających
azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2014r.” realizowane było
przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
budżetu Powiatu oraz gmin powiatu gnieźnieńskiego.
Wykonawcą zadania była firma: Zakład Gospodarki Komunalnej
„Groneko” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski z siedzibą w: Mikorzyn
19, 87-732 Lubanie (umowa nr 7/OP/2014 z dnia 2 lipca 2014r.),
wybrana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w drodze
przetargu nieograniczonego.

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

nazwa
liczba złożonych wniosków
liczba nieruchomości objętych projektem
ilość zdemontowanego i unieszkodliwionego
azbestu
ilość nowych pokryć dachowych
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jednostka
miary
szt.
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
278
278

kg

728.044

m2

b. d.
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4. uwagi dotyczące wskaźników
W 2014r. Powiat nie dofinansował zakupu nowego dachu - właściciele nieruchomości nowe pokrycia
dachowe robili na własny koszt. W związku z powyższym wskaźnik dotyczący ilości nowych pokryć
dachowych jest niemożliwy do oszacowania.

numer projektu
II/3/b
nazwa projektu
Zmniejszenie ryzyka powodziowego

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Zmniejszenie ryzyka powodziowego

kierownik zadania
Dyrektor OS

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Zmniejszenie ryzyka powodziowego

planowana kwota [zł]
80.000
80.000

razem

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Zmniejszenie ryzyka
powodziowego
razem

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest regulacja stosunków wodnych oraz ochrona użytków rolnych przed
powodzią. Przyczyną wystąpienia zagrożeń powodziowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego mogą
być intensywne i skoncentrowane opady deszczu bądź nagły spływ wód roztopowych spotęgowany
przez zatory lodowe. Powyższe zjawiska mogą powodować podwyższenie stanu wód w rowach
i kanałach oraz podtopienia terenów wykorzystywanych rolniczo (pól uprawnych, łąk, pastwisk).
Na gospodarkę przeciwpowodziową istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja
urządzeń wodnych.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Zmniejszenie ryzyka powodziowego

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach realizacji zadania, Powiat Gnieźnieński, jako drugi
z powiatów w Wielkopolsce, od 2007r. dofinansowuje do 50% prace
konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonanych przez spółki wodne.
Po złożeniu wniosku przez spółkę wodną przedstawiciele Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
przeprowadzili wizje lokalne w terenie wraz z udokumentowaniem
fotograficznym stanu rowów. Następnie wnioski wraz z kosztorysem
wykonania prac melioracyjnych oraz dokumentacją fotograficzną
zostały złożone do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Po zapoznaniu się
i przeanalizowaniu wniosku, zgodnie z regulaminem dofinansowania
prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych, Zarząd podjął decyzję
o wysokości dofinansowania, na podstawie której została podjęta
uchwała nr 1255/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia
23.07.2014r. Następnie zostały podpisane umowy dotacji ze spółkami,
na podstawie których wykonywane były prace i po ich odbiorze oraz
złożeniu stosownej dokumentacji (sprawozdania) wraz z rachunkiem
wypłacono dotacje.
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

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

nazwa
długość rowów melioracyjnych poddanych
konserwacji
liczba zagrożeń powodziowych na terenie
powiatu
liczba podtopień terenów wykorzystywanych
rolniczo
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

km

29,276

szt.

0

szt.

0
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powierzchnia terenów wykorzystywanych
rolniczo, które zostały podtopione

ha

0

numer projektu
II/3/c
nazwa projektu
Centrum Aktywności Społecznej LARGO

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo
Projekt Centrum Aktywności Społecznej Largo

kierownik zadania
Kierownik DON
Dyrektor PCPR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo
Projekt Centrum Aktywności Społecznej Largo

planowana kwota [zł]
190.483
1.392.871
1.583.354

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Działalność Centrum
Aktywności Społecznej Largo

181.444,86

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

181.444,86

-

-

PFRON
PARTNERZY
EFS

51.260,00
8.400,08
974.348,58
1.034.008,66

Projekt Centrum Aktywności
Społecznej Largo

1.099.412,02

65.403,36

razem

1.280.856,88

246.848,22
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem działalności Centrum Aktywności Społecznej Largo jest:
 podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
 podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji
życiowej,
 umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym,
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym.
Z kolei celem realizacji projektu „Centrum Aktywności Społecznej Largo” w 2014 roku było
zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 218 osób niepełnosprawnych, 33 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz 10 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych
i placówek wychowawczych w powiecie gnieźnieńskim poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej
integracji oraz Powiatowego Programu Integracji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
obejmujących:
 pracę socjalną,
 realizację kontraktów socjalnych oraz umów analogicznych do kontraktu socjalnego,
 indywidualne doradztwo specjalistyczne,
 podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 wsparcie dochodowe.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo

opis zadania

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo ma przyczynić się do
zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, rozwinięcia ich pasji i umiejętności, czy też
zapewnienia im form aktywnego spędzenia czasu. W związku z tym,
w ramach działalności CAS Largo stworzono możliwość m. in.
skorzystania z nieodpłatnego specjalistycznego poradnictwa psychologa
i radcy prawnego, a także uruchomiono pracownie tematyczne:
 pracownię ruchu i tańca: JOGA,
 pracownię ruchu i tańca: różne formy tańca,
 pracownię terapii poprzez sztukę (plastykoterapia): zajęcia
kreatywno-plastyczne,
 pracownię terapii poprzez sztukę (plastykoterapia): tkanina
przestrzenna,
 pracownię teatralną.
CAS Largo jest również miejscem funkcjonowania organizacji
pozarządowych, gdzie każda z nich realizuje swoje zadania statutowe
na potrzeby mieszkańców powiatu, korzystając z proponowanych porad
i konsultacji, uczestnicząc w zajęciach przyczyniających się do
zwiększenia ich aktywności. W CAS mają swoje siedziby:
 Polski Związek Niewidomych – koło Gniezno,
 Wielkopolski
Związek
Solidarności
Polskich
Kombatantów
w Poznaniu – koło terenowe,
 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów
Politycznych, koło nr 3 w Gnieźnie,
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy
w Gnieźnie,
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 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
koło „Katyń”,
 Wielkopolski Związek Inwalidów Narządów Ruchu, koło Gniezno,
 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, koło nr 1,
 Klub Krytyki Politycznej,
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, koło w Gnieźnie,
 Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, koło
przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie,
 Gnieźnieński Klub Olimpijczyka,
 ZHP Gniezno.
nazwa zadania

Projekt Centrum Aktywności Społecznej Largo

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach projektu realizowano następujące działania:
 praca socjalna (indywidualne doradztwo, praca socjalna na rzecz
uczestników projektu),
 aktywna integracja (indywidualne doradztwo specjalistyczne
prawne i psychologiczne, kurs umiejętności społecznych, kurs
aktywnego poszukiwania pracy, 30 różnych kursów i szkoleń
zawodowych,
płatne,
pięciomiesięczne
staże
zawodowe
u pracodawców z terenu powiatu gnieźnieńskiego dla 25 osób,
dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne, warsztaty własnego
wizerunku, zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu, obóz
aktywnej integracji, praca asystenta osoby niepełnosprawnej),
 działania o charakterze środowiskowym (wycieczka integracyjna pn.
„Polskie Góry”, wydarzenia kulturalne: basen, kino, teatr, zajęcia
ruchowo-aktywizujące - zumba, warsztaty plastyczne, warsztaty
fotograficzne warsztaty rękodzieła, 4 spotkania integracyjne:
„Garden Party”, „Różowe lata 70-te”, „Andrzejkowe Czary-Mary”,
„Mikołajki”, zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania CAS Largo),
 zasiłki i pomoc w naturze (wypłata świadczeń dla osób będących
w procesie usamodzielnienia (JST), koszt uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych (PFRON), wypłata zasiłków celowych i celowych
specjalnych (JST), wypłata zasiłków i pomocy w naturze),
 zarządzanie projektem (m. in. promocja projektu, obsługa
księgowo-finansowa projektu obsługa, prawna projektu).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mieleszynie – partnerzy projektu

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba udzielonych godzin konsultacji
liczba osób, którym udzielono konsultacji
liczba funkcjonujących pracowni
liczba osób uczestniczących w zajęciach
w ramach pracowni
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jednostka
miary
szt.
osoby
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
418
209
8

osoby
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rezultatu

liczba nowych pomieszczeń przeznaczonych do
realizacji zadań
liczba uruchomionych nowych pracowni
liczba osób uczestniczących w zajęciach
nowych pracowni

szt.

1

szt.

1

osoby

15

numer projektu
II/3/d
nazwa projektu
Dzieciom potrzebne są rodziny (piecza zastępcza)

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok
2014
Program Asystent rodziny i Koordynator pieczy zastępczej

kierownik zadania
Dyrektor PCPR
Dyrektor PCPR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok
2014
Program Asystent rodziny i Koordynator pieczy zastępczej
razem
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planowana kwota [zł]
80.031
58.625
138.656
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Resortowy Program
wspierania rozwoju
rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2014
Program Asystent rodziny
i Koordynator pieczy
zastępczej
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

80.030,80

45.610,80

MPiPS

34.420,00

57.702,44

30.911,41

MPiPS

26.791,03

137.733,24

76.522,21

61.211,03

III. Informacje merytoryczne o projekcie

1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest rozwój rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Realizacja
projektu ma przyczynić się m. in. do:
1. zwiększenia liczby rodzin zastępczych,
2. zmniejszenia liczby dzieci pozostających pod opieką instytucjonalnej pieczy zastępczej,
3. zapewnienia profesjonalnej pomocy świadczonej rodzinom zastępczym,
4. wzrostu liczby dzieci utrzymujących kontakty z rodzinami biologicznymi,
5. rozbudowy infrastruktury związanej ze świadczeniem pomocy rodzinom.
W ramach projektu przewiduje się m. in.: zorganizowanie szkoleń dla niespokrewnionych rodzin
zastępczych, realizację działań skutkujących zmniejszeniem liczby dzieci pozostających pod opieką
placówek opiekuńczo-wychowawczych, powstanie placówek rodzinnych oraz szkolenia dla
kandydatów na rodziny zastępcze.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2014
W ramach zadania sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla 18
kandydatów na rodzinę zastępczą (21.300 zł). Ponadto, wypłacono
wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej powstałej w 2014
roku za okres od 25 czerwca do 31 grudnia 2014 roku oraz opłacono
składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń (19.290,80
zł). W roku 2014 przyznano i wypłacono 4 dofinansowania do
wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla nowopowstałych rodzin
zastępczych, w których umieszczonych było 4 dzieci, a także przyznano
i wypłacono 15 świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (39.440 zł).
-
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nazwa zadania

Program Asystent rodziny i Koordynator pieczy zastępczej

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W roku 2014 w ramach programu dofinansowano wynagrodzenie
2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2014, którzy swoim działaniem objęli 73 rodziny zastępcze,
w których umieszczonych było 115 dzieci. Koordynatorzy zrealizowali:
162 Plany Pomocy Dziecku, odbyli 152 wizyty środowiskowe, sporządzili
59 opinii sądowych. Koordynatorzy odbyli 51 spotkań dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych z rodzinami biologicznymi.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa
liczba kandydatów na rodziny zastępcze

produktu

rezultatu

liczba zorganizowanych szkoleń dla
niespokrewnionych rodzin zastępczych
liczba osób biorących udział w szkoleniach dla
niespokrewnionych rodzin zastępczych
liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych
w powiecie gnieźnieńskim
liczba dzieci pozostających pod opieką
placówek opiekuńczo-wychowawczych
w powiecie gnieźnieńskim
liczba nowopowstałych rodzin zastępczych
liczba dzieci pozostających pod opieką rodzin
zastępczych
liczba miejsc w całodobowych placówkach
pieczy instytucjonalnej
liczba dzieci umieszczanych w placówkach
pieczy instytucjonalnej
zmniejszenie się liczby dzieci pozostających
pod opieką placówek opiekuńczowychowawczych w powiecie gnieźnieńskim
w stosunku do roku poprzedniego
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jednostka
miary
rodziny /
osoby

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

1

osoby

18

szt.

nie dotyczy

osoby

nie dotyczy

rodziny

10

osoby

nie dotyczy

szt.

nie dotyczy

osoby

nie dotyczy

%

nie dotyczy

10 / 18
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numer projektu
II/3/e
nazwa projektu
Przemoc Pomoc MOC - przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie (przemoc w rodzinie)
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Program korekcyjno-edukacyjny „Partner”

kierownik zadania
Dyrektor PCPR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Program korekcyjno-edukacyjny „Partner”
razem

planowana kwota [zł]
7.000
7.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Program korekcyjnoedukacyjny „Partner”
razem

6.999,87

-

6.999,87

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
WUW
Poznań

kwota
6.999,87
6.999,87

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Realizacja projektu winna
się przyczynić do:
1. zmiany postaw wobec ofiar przemocy,
2. podjęcia skutecznych oddziaływań wobec sprawców przemocy,
3. stworzenia profesjonalnego zaplecza świadczącego pomoc ofiarom i sprawcom przemocy,
4. realizacji działań ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej.
W ramach projektu przewiduje się m. in. utworzenie punktów konsultacyjno-doradczych, szkolenia
i warsztaty edukacyjne dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie, a także szkolenia dla
pracowników instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i in.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Program edukacyjno-korekcyjny „Partner”

opis zadania

Program korekcyjno-edukacyjny „Partner” skierowany był do osób
dorosłych - mężczyzn stosujących przemoc wobec członków rodziny
i osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Celem
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

programu była zmiana zachowań przemocowych na rzecz kształtowania
postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, domowników oraz
odpowiedzialności za popełnione czyny. Zadanie realizowane było
w terminie 31.07.2014r.-20.11.2014r. W tym czasie odbyło się
14 spotkań, każde trwające po 3,5 godziny oraz 1 spotkanie trwające
4 godziny. Ponadto, prowadzone były także konsultacje indywidualne
w wymiarze 34 godzin. Zadanie realizowane było poprzez: wykłady,
dyskusje, pracę indywidualną, pracę w grupach, elementy
warsztatowe, wypełnianie kwestionariuszy, prace domowe, ćwiczenie
nabywanych umiejętności. Podczas spotkań beneficjenci projektu mieli
możliwość nauczenia się jak rozpoznać mechanizmy stosowania
zachowań przemocowych i mechanizmy poznawcze sprzyjające
stosowaniu przemocy, nabyć wiedzę na temat konsekwencji stosowania
przemocy, nauczyć się rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz
używać odmiennych niż dotychczas sposobów radzenia sobie
z trudnymi doświadczeniami, zmienić zachowania przemocowe na
zachowania oparte na szacunku, poszerzyć zakres umiejętności
społecznych związanych z komunikacją, zwiększyć samokontrolę
rozpoznawać zasoby własne i otoczenia oraz pracować nad poprawą
relacji z partnerką i członkami rodziny.
Uczestnictwo w projekcie dla większości beneficjentów nie było
dobrowolne. Odbywało się ono na wniosek kuratorów sądowych - stąd
liczne rezygnacje w trakcie trwania projektu.
Zadanie zostało zlecone zgodnie z umową nr 1/PCPR/PEK dla SP
PARTNER/2014 Agnieszka Zachmann Terapia i Psychoedukacja, 61-381
Poznań, Nowe Miasto, os. Armii Krajowej 139/4, oraz nr 2/PCPR/PEK
dla SP PARTNER/2014, Dariusz Zamiar, 62-200 Gniezno, ul. Zabłockiego
26c/9

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba osób - ofiar przemocy w rodzinie, które
skorzystają z całodobowych miejsc w ośrodku
interwencji kryzysowej
liczba osób - sprawców przemocy, biorących
udział w programie korekcyjno-edukacyjnym
liczba utworzonych punktów konsultacyjnodoradczych w powiecie
liczba warsztatów dla pracowników instytucji
działających w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
liczba osób ponownie korzystających z pomocy
ośrodka interwencji kryzysowej
liczba osób, które ponownie zostały wskazane
jako sprawca przemocy w rodzinie
liczba osób korzystających z pomocy punktów
konsultacyjno-doradczych
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

osoby

nie dotyczy

osoby

12

szt.

nie dotyczy

szt.

nie dotyczy

osoby

nie dotyczy

osoby

34

osoby

53
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przyrost liczby wykwalifikowanych
pracowników w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w stosunku do roku
poprzedniego

%

nie dotyczy

numer projektu
II/3/f
nazwa projektu
Monitoring zagrożeń
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu
Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikacje mobilną Komunikatora SISMS
Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych

kierownik zadania
Dyrektor SO
Dyrektor SO

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu
Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikacje mobilną Komunikatora SISMS
Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych
razem

planowana kwota [zł]
5.000
5.000
10.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Bezpłatny system
ostrzegania i informowania
mieszkańców Powiatu
Gnieźnieńskiego poprzez SMS
oraz aplikacje mobilną
Komunikatora SISMS

z budżetu
powiatu

ogółem

4.999,93

4.999,93
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-
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Usługa powiadamiania SMS
dla osób głuchoniemych
razem

3.939,54

3.939,54

8.939,47

8.939,47

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest ostrzeganie i informowanie mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego
o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych, awariach wody, prądu, gazu i innych
ważnych wydarzeniach mających miejsce na terenie powiatu gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz
aplikację mobilną Komunikatora SISMS. Celem projektu jest również zapewnienie bezpieczeństwa
osobom głuchoniemym oraz zwiększenie mobilności osób i służb związanych z działalnością
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dzięki wykorzystaniu usługi powiadamiania SMS dla
osób głuchoniemych.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu
Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikacje mobilną Komunikatora
SISMS
Realizacja zadania obejmowała opłatę za świadczenie usług w pakiecie
wiadomości sms systemu teleinformatycznego Samorządowego
Informatora SMS oraz opłatę abonamentową SISMS, dzięki której
funkcjonował całodobowy systemu ostrzegania i informowania
mieszkańców
powiatu
gnieźnieńskiego
o
zagrożeniach
meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i innych awariach.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Firma Samorządowy Informator SMS z siedzibą we Wrocławiu
– wykonawca zadania (zamówienie nr 02/04/2014 z dnia 16 kwietnia
2014r. do umowy nr 95/W/SO/2013, umowa nr 79/W/SO/2014 z dnia
09 maja 2014r.). Wybór wykonawców dokonany zgodnie z § 5 pkt 1
ppkt b) regulaminu udzielania zamówień o wartości niższej niż 14.000
euro,
wprowadzonym
zarządzeniem
nr
44/2012
Starosty
Gnieźnieńskiego z dnia 21 sierpnia 2012r., ze zm.

nazwa zadania

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach realizacji zadania opłacano comiesięczny abonament za
usługi powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych. Różnica pomiędzy
planowaną kwotą na abonament sms a zrealizowaną kwotą wydatków
przeznaczonych na ww. usługę wynika z faktu, iż koszty te są określane
szacunkowo i nie ma możliwości precyzyjnego określenia z góry
wysokości wydatków ponoszonych z tego tytułu za cały rok.
KP PSP w Gnieźnie, Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych
w Gnieźnie, KP Policji w Gnieźnie, Zespół Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie, operator PLUS GSM (wykonawca) – partnerzy zadania
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zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 20 czerwca
2009r.
Wybór wykonawcy dokonany zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro, wprowadzonym zarządzeniem
nr 7/2009 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12 lutego 2009r., ze zm.
3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba osób zarejestrowanych w systemie
Samorządowego Informatora SMS (SISMS) oraz
Komunikatorze SISMS
liczba osób korzystających z usługi
powiadamiania SMS dla głuchoniemych
liczba zdarzeń wymagających interwencji
wszystkich trzech służb tj. policji, straży
pożarnej i pogotowia ratunkowego
liczba zdarzeń wymagających interwencji służb
ratowniczych oraz instytucji i podmiotów
związanych z zarządzaniem kryzysowym
skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych do
miejsca zdarzenia w stosunku do roku
poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

osoby

1.506

osoby

250-300
miesięcznie

szt.

b. d.

szt.

b. d.

%

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
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Wsparcie rozbudowy skrzydła Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie
Współfinansowanie zakupu nowych, oznakowanych radiowozów
82

kierownik zadania
KP Policji
KP Policji
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Zakup mebli i wyposażenia do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie
Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych, ubrań specjalnych
i koszarowych, rękawic i hełmów
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego

KP Policji
KP PSP
Dyrektor OS

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Wsparcie rozbudowy skrzydła Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie
Współfinansowanie zakupu nowych, oznakowanych radiowozów
Zakup mebli i wyposażenia do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie
Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych, ubrań specjalnych
i koszarowych, rękawic i hełmów
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego
razem

planowana kwota [zł]
158.000
72.000
70.000
20.000
29.500
349.500

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Wsparcie rozbudowy
skrzydła Komendy
Powiatowej Policji
w Gnieźnie
Współfinansowanie zakupu
nowych, oznakowanych
radiowozów
Zakup mebli i wyposażenia
do Komendy Powiatowej
Policji w Gnieźnie
Zakup sprzętu ochrony dróg
oddechowych, ubrań
specjalnych i koszarowych,
rękawic i hełmów
Dofinansowanie działalności
Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Gnieźnieńskiego
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

10.000.000

158.000

KWP Poznań

9.842.000

139.900

72.000

KWP Poznań

67.900

69.900

69.900

-

-

82.188

20.000

UM Gniezno
WFOŚiGW

17.500
44.688

12.129,70

12.129,70

-

-

10.304.117,70

332.029,70

9.972.088

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
W ramach projektu zakłada się m. in. wsparcie rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie
poprzez budową nowego skrzydła budynku i zakup nowych radiowozów, co winno się przyczynić do
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zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Projekt zakłada także wsparcie działalności
innych służb i podmiotów ratowniczych, w tym m.in. działalności Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie oraz Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego.

2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania
Bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania
Bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wsparcie rozbudowy
w Gnieźnie

skrzydła

Komendy

Powiatowej

Policji

W ramach realizacji zadania sfinansowano wykonanie prac ziemnych
związanych z rozbudową budynku KPP Gniezno.
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Współfinansowanie zakupu nowych oznakowanych radiowozów
W ramach realizacji zadania zakupiono dwa radiowozy oznakowane
z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji
w Gnieźnie.
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Zakup mebli i wyposażenia do Komendy Powiatowej Policji
w Gnieźnie
W ramach realizacji zadania zakupiono meble i wyposażenie do
wyremontowanej
strefy
biurowo-gabinetowej
Komendanta
Powiatowego i jego zastępców.
-

Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych, ubrań specjalnych
i koszarowych, rękawic i hełmów
Zakupiono sprzęt ochrony dróg oddechowych - 20 kompletów aparatów
nadciśnieniowych DRAGER PSS 5000.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
– realizacja zakupu
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Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Społeczna Straż Rybacka współpracuje z Wydziałem Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa podczas kontroli stanu środowiska
w powiecie gnieźnieńskim, w szczególności w zakresie gospodarki
wodnej oraz zachowania i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na
akwenach wodnych. Zgodnie z Regulaminem Społecznej Straży
Rybackiej
Powiatu
Gnieźnieńskiego,
przyjętym
Uchwałą
nr XIX/203/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca
2008r., Powiat Gnieźnieński w miarę możliwości finansowych,
zapewnia strażnikom niezbędny do wykonywania czynności kontrolnych
sprzęt specjalistyczny i ochronny, wyposażenie techniczne
i umundurowanie, naprawę, ubezpieczenie i przeglądy sprzętu
używanego do przeprowadzania kontroli, ubezpieczenie strażników od
następstw nieszczęśliwych wypadków, itp.
W 2014 r. m. in.: dokonano przeglądu oraz naprawy sprzętu używanego
do przeprowadzania kontroli tj. samochodu marki Hyundai Terracan
użytkowanego przez SSR (4.970,60 zł), ubezpieczono samochód,
przyczepy, a także strażników SSR od następstw nieszczęśliwych
wypadków (1.325,50 zł), dokonano zakupu umundurowania dla
strażników (3.565,77 zł), poniesiono opłaty za media do lokalu
użytkowanego przez SSR na mocy porozumienia nr 22/W/OS/2014
z dnia 15.01.2014r. (2.140,74 zł), dokonano innych opłat (opłaty
telefoniczne, 127,09 zł).
Herro Collection s. j. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
z siedzibą w Poznaniu, Auto Szałek Serwis z siedzibą w Gnieźnie,
Concordia ubezpieczenia z siedzibą w Katowicach, Inter Risk z siedzibą
w Legnicy, Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie. Wybór wykonawców został dokonany
zgodnie z regulaminem udzielania zamówienia o wartości niższej niż
14.000 euro, wprowadzonym zarządzeniem nr 44/2012 Starosty
Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r., ze zm.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba zakupionych pojazdów (radiowozów i in.)
liczba zakupionego sprzętu
wysokość nakładów finansowych
przeznaczonych na zakup sprzętu
wysokość nakładów finansowych
przeznaczonych na inwestycje dotyczące
rozbudowy KPP w Gnieźnie
spadek przestępczości w powiecie
gnieźnieńskim w stosunku do roku poprzedniego
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jednostka
miary
szt.
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
2
162

zł

93.465,77

zł

227.900,00

%

b. d.
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4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik: liczba zakupionego sprzętu obejmuje:
 KPP w Gnieźnie – zakup mebli i wyposażenia – 108 szt.,
 KP PSP w Gnieźnie – zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych – 20 kompletów aparatów,
 SSR Powiatu Gnieźnieńskiego – zakup umundurowania – 34 szt.
Wskaźnik: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu obejmuje:
 KPP w Gnieźnie - zakup mebli i wyposażenia do wyremontowanej strefy biurowo-gabinetowej
Komendanta Powiatowego i jego zastępców (108 szt.) – 69.900 zł,
 KP PSP w Gnieźnie - zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych (20 kompletów aparatów)
– 20.000 zł,
 Straż Rybacka - zakup odzieży ochronnej i umundurowania dla strażników Społecznej Straży
Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego – 3.565,77 zł.
Wskaźnik: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje dotyczące rozbudowy
KPP w Gnieźnie obejmuje środki poniesione na rozbudowę skrzydła KPP w Gnieźnie oraz na zakup
mebli i wyposażenia do wyremontowanej strefy biurowo-gabinetowej.

numer projektu
II/3/i
nazwa projektu
Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny sportowe

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2014 roku

kierownik zadania
Dyrektor OK

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2014 roku
razem
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planowana kwota [zł]
55.000
55.000
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja na terenie
powiatu gnieźnieńskiego
imprez sportowych o zasięgu
lokalnym, krajowym
i międzynarodowym w 2014
roku
razem

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane dyscypliny sportu, to doskonały sposób na
zachęcenie mieszkańców powiatu do jego czynnego uprawiania. To z kolei przyczynia się do
popularyzacji zdrowego i aktywnego stylu życia. Poza tym, wiele osób zaangażowanych
w uprawianie poszczególnych dyscyplin odnosi sukcesy sportowe na różnych szczeblach, co z kolei
może być doskonałym sposobem na promocję Powiatu Gnieźnieńskiego. W związku z tym, że
najefektywniej jest powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie zawodów (imprez) sportowych
organizacjom pozarządowym w drodze konkursu, podjęto działania mające na celu jego
przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. opis zadań w ramach projektu
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2014 roku

nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach zadania zlecono organizacją pozarządowym organizację
imprez i zawodów sportowych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym
szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym
konkursie.

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa

produktu

liczba organizacji pozarządowych, które zostały
wybrane w drodze konkursu do organizacji
imprez sportowych
liczba zorganizowanych zawodów sportowych
propagujących wybrane dyscypliny sportowe
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

19

szt.

40
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rezultatu

liczba dyscyplin popularyzowanych w ramach
organizowanych imprez sportowych
liczba osób – zawodników uczestniczących
w imprezach sportowych
liczba osób – widzów uczestniczących
w imprezach sportowych
przyrost liczby imprez sportowych w danym
roku w stosunku do roku poprzedniego

szt.

20

osoby

ok. 4.000

osoby

b. d.

%

b. d.

IV. Załącznik
załącznik nr 1

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację

numer projektu
II/3/j
nazwa projektu
Stypendia i nagrody sportowe

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Stypendia dla wyróżniających się sportowców
Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów
i działaczy

kierownik zadania
Dyrektor OK
Dyrektor OK

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Stypendia dla wyróżniających się sportowców
Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów
i działaczy
razem
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planowana kwota [zł]
24.000
6.000
30.000
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Stypendia dla
wyróżniających się
sportowców
Nagrody dla wyróżniających
się sportowców, nauczycieli,
trenerów i działaczy
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

24.000,00

24.000,00

-

-

6.000,00

6.000,00

-

-

30.000,00

30.000,00

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest wspieranie zawodników szczególnie uzdolnionych, osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie na arenie krajowej lub międzynarodowej oraz uhonorowanie
trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników. W ramach niniejszego
działania wybrani sportowcy otrzymali miesięcznie stypendia sportowe pozwalające im częściowo
zaspokoić potrzeby finansowe związane z treningami i udziałem w zawodach sportowych.
Natomiast nagrodami zostali docenieni nie tylko wyróżniający się zawodnicy, ale również trenerzy
i działacze. Przyznawanie stypendiów i nagród odbywało się na podstawie składanych wniosków,
zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Stypendia dla wyróżniających się sportowców
W ramach zadania została udzielona pomoc finansowa w postaci
stypendium sportowego przyznawana na okres od stycznia do grudnia
2014 roku dla zawodników osiągających wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym.
-

Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów
i działaczy
W ramach zadania zostały przyznane jednorazowe nagrody finansowe
dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięte wyniki sportowe.
-
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba przyznanych stypendiów sportowych
liczba klubów, w których trenują zawodnicy
otrzymujący stypendia sportowe
liczba przyznanych nagród
przyrost liczby zawodników zajmujących
miejsca od 1 do 10 w zawodach sportowych
o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
18

szt.

7

szt.

9

%

b. d.

numer projektu
II/3/k
nazwa projektu
Wsparcie działalności klubów sportowych

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży w 2014 roku
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej
w 2014 roku
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży w sportach motorowych w 2014 roku
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kierownik zadania
Dyrektor OK
Dyrektor OK
Dyrektor OK
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży w 2014 roku
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej
w 2014 roku
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży w sportach motorowych w 2014 roku
razem

planowana kwota [zł]
115.000
110.000
25.000
250.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo w
klubach i stowarzyszeniach
sportowych biorących udział
we współzawodnictwie
sportowym dzieci
i młodzieży w 2014 roku
Przygotowanie i udział
klubów sportowych
w rozgrywkach ligi
państwowej w 2014 roku
Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo w
klubach i stowarzyszeniach
sportowych biorących udział
we współzawodnictwie
sportowym dzieci
i młodzieży w sportach
motorowych w 2014 roku
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

115.000,00

115.000,00

-

-

110.000,00

110.000,00

-

-

25.000,00

25.000,00

-

-

250.000,00

250.000,00

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt zakłada dofinansowane klubów sportowych obejmujących fachowym treningiem
(szkoleniem) dzieci i młodzież (w tym uzdolnioną sportowo), biorących udział we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Kluby sportowe, które prowadzą sekcje
dziecięce i młodzieżowe to doskonała forma popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia wśród
wspomnianych grup wiekowych. To także sposób na zorganizowanie im wolnego czasu, zadbanie
o ich rozwój i bezpieczeństwo (niwelowanie zachowań patologicznych). Podział środków
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zarezerwowanych na realizację niniejszego projektu nastąpił w drodze konkursu przygotowanego
i przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poza
tym, w ramach projektu dofinansowywano kluby sportowe, biorące udział w rozgrywkach ligi
państwowej organizowanej przez Polskie i Wojewódzkie Związki Sportowe.

2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i
stowarzyszeniach
sportowych
biorących
udział
we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2014 roku
Realizacja zadania obejmowała prowadzenie zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży w klubach sportowych z terenu Powiatu
Gnieźnieńskiego oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym
szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym
konkursie.
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi
państwowej w 2014 roku
Realizacja zadania obejmowała przygotowanie i udział klubów
sportowych w rozgrywkach ligi państwowej organizowanej przez
Związki Sportowe.
Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym
szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym
konkursie.
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i
stowarzyszeniach
sportowych
biorących
udział
we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach
motorowych w 2014 roku
Realizacja zadania obejmowała prowadzenie zajęć w zakresie sportów
motorowych dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych z terenu
Powiatu Gnieźnieńskiego oraz udział we współzawodnictwie
sportowym.
Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym
szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym
konkursie.
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba dofinansowanych klubów sportowych
liczba dyscyplin sportowych dla dzieci
i młodzieży propagowanych przez kluby, które
uzyskały wsparcie
liczba dzieci i młodzieży – uczestników zajęć
sportowych prowadzonych przez kluby
sportowe
przyrost liczby dzieci i młodzieży trenujących
we wspieranych klubach w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
28

szt.

22

osoby

ok. 2.000

%

b. d.

IV. Załącznik
załącznik nr 2

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację

numer projektu
II/3/l
nazwa projektu
Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
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Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2014
II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
razem

planowana kwota [zł]
37.800
37.800

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Pogłębianie świadomości
ekologicznej dzieci,
młodzieży i dorosłych
razem

18.855,50

10.431,10

18.855,50

10.431,10

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

dotacja
z WFOŚiGW

8.424,40
8.424,40

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego z zakresu
szeroko rozumianej ochrony środowiska, m. in.: ochrony powietrza, ochrony przed hałasem czy
gospodarki odpadami. W ramach niniejszego projektu organizowane są konkursy z zakresu wiedzy
ekologicznej, konkursy fotograficzne, muzyczne, plastyczne dotyczące ochrony środowiska oraz
prowadzone są masowe edukacyjne akcje ekologiczne dla przedszkoli i szkól na wszystkich
szczeblach oraz mieszkańców. Akcje ekologiczne prowadzone są w sposób, który uświadomi ich
uczestnikom jak dbać o środowisko.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
W ramach projektu realizowane było przedsięwzięcie dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu pn. „Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci,
młodzieży i dorosłych poprzez konkursy i inne imprezy
upowszechniające wiedzę ekologiczną”. W ramach przedsięwzięcia
zorganizowano cykliczne, powiatowe konkursy ekologiczne i akcje
(sadzenie drzew, gnieźnieńskie prezentacje ekologiczne, powiatowy
konkurs ekologiczny z wiedzy ekologicznej, „Ekoludek”, „Ekolider”,
sprzątanie świata, posesje i zagrody w barwach lata, festiwal „Zielone
nuty”, młodzieżowe forum ekologiczne, powiatowy konkurs
fotograficzny pn.: „Przyroda budzi się do życia”, konkursy z zakresu
racjonalnej gospodarki odpadami). Poza ww. przedsięwzięciem, powiat
dofinansował wyjazd młodzieży do Lulkowa oraz zakup nagród dla
uczestników 3 konkursów i rajdu.
(1) Placówki oświatowe Powiatu Gnieźnieńskiego, Polski Klub
Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie, Nadleśnictwo
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w realizację zadania

Gniezno – współorganizatorzy; (2) firmy: PHUP Poldrób sp. z o. o.
z Gniezna, Trans Stach z Niechanowa, Copypoint Z. Ławniczek
z Gniezna, Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych Oficyna s.c.
A. Augustynowicz, Z. Zgorzelski z Gniezna, Pronet Tomasz Kordys
z Gniezna, P.H.K&W Księgarnia Wolumen z Gniezna, Elpos z Gniezna,
Sklep muzyczny Big Beat s.c. K. Dejneka, B. Wądołowska z Łomży,
Jumbo Hurtownia Zabawek i Sprzętu Sportowego Ww Sobota z Gniezna,
FHU „Piast” Hoffmann s.j. Hurtownia Sportowa z Gniezna, Hurt – Detal
Ogólnoprzemysłowy „RO-MAG” Roman Purol z Gniezna, ABC Komputer
Studio Piotr Staśkiewicz z Gniezna, Ranczo w Dolinie Jarosław Sudoł
z m. Bliżyce, PHU Agroplant z Gniezna, Firma Macioszek s.j. z Gniezna,
Magazyn Hurtownia Papiernicza Sulicka-Biuro-Serwis z Gniezna, Leo
Libra z Gniezna, Sklep rowerowo-sportowy Atut z Gniezna - zakup
nagród i poczęstunku dla uczestników oraz wydruk materiałów;
(3) Wojciech Kowalkowski, Józef Grodecki – prelekcje (umowy zlecenia
nr OP.2150.115.2014 z dnia 21.10.2014r. i nr OP.2150.116.2014 z dnia
21.10.2014r. Wybór wykonawców został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia o wartości niższej
niż 14.000 euro, zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem
nr 44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r., ze zm.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba zorganizowanych/przeprowadzonych
szkoleń, konferencji, konkursów, spotkań,
warsztatów
liczba osób biorących udział w szkoleniach,
konferencjach, konkursach, spotkaniach,
warsztatach

numer projektu
II/3/m
nazwa projektu
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

12

osoby

ok. 800 osób
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania

kierownik zadania
Dyrektor OZ
Dyrektor WIF

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
razem

planowana kwota [zł]
3.000
3.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja i propagowanie
honorowego krwiodawstwa
razem

4.385,00

3.000,00

4.385,00

3.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Polski Czerwony
Krzyż

kwota
1.385,00
1.385,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Realizacja projektu ma na celu pozyskanie nowych honorowych dawców krwi, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży szkolnej, oraz propagowanie wiedzy o ruchu honorowego krwiodawstwa.
Celem projektu jest również uświadamianie społeczeństwu znaczenia krwi w ratowaniu życia
i zdrowia ludzkiego. Powiat Gnieźnieński dąży do upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa,
świadomości posiadanej grupy krwi u uczniów oraz świadomości korelacji grup krwi i ich
konsekwencji. Projektem objęte są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, dla których powiat
gnieźnieński jest organem prowadzącym (łącznie 10 szkół).
W związku z realizowanym projektem, każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie
gnieźnieńskim będzie miał możliwość poznania swojej grupy krwi oraz - jako honorowy
krwiodawca, będzie mógł otrzymać wartościowy dokument identyfikacyjny - Kartę Identyfikacyjną
Grupy Krwi (tzw. krewkarta). Wszyscy uczniowie będą świadomi znaczenia honorowego
krwiodawstwa dla możliwości ratowania ludzkiego zdrowia i życia.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa

opis zadania

W ramach realizacji zadania Polski Czerwony Krzyż współorganizował
akcje honorowego oddawania krwi, które odbyły się w 10 szkołach
ponadgimnazjalnych, w:
 I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie,
 II Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie,
 III Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie,
 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie,
 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie,
 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie,
 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie,
 Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie,
 Zespole Szkół Gimnazjalnych i Liceum w Trzemesznie
oraz w gminach Powiatu Gnieźnieńskiego. Zorganizowano prelekcje
i pogadanki na temat honorowego krwiodawstwa oraz turniej dla
młodzieży „Młoda krew ratuje życie". Zgodnie z umową, PCK ściśle
współpracował z Powiatem w projekcie „Błękitna krew”. W szkołach
ponadgimnazjalnych przeprowadzono 20 akcji poboru krwi, podczas
których pobrano 323,320 litrów krwi od 719 dawców. W ramach
projektu „Błękitna krew” uczniowie, którzy dwukrotnie oddali krew
otrzymali Krew Kartę.
W czasie trwania projektu sześć klubów honorowych dawców krwi
z gmin powiatu zorganizowało 8 akcji poboru krwi, w których 312
dawców oddało 140,400 litrów krwi. Realizacja zadania polegała
również na przeprowadzeniu audycji w Radiu Gniezno propagującej
honorowe krwiodawstwo.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego,
wsparcie realizacji zadania zlecono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi
Zarząd Rejonowy z siedzibą: ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno. Zgodnie
z umową nr 4/Z/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. Polskiemu Czerwonemu
Krzyżowi Zarząd Rejonowy w Gnieźnie, na realizację zadania
przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba osób, które honorowo oddały krew
liczba pobranych jednostek krwi
liczba warsztatów dla uczniów
liczba wręczonych KrewKart
liczba zorganizowanych akcji poboru krwi
w szkołach
liczba osób, które uzyskały status honorowego
dawcy krwi
liczba uczniów, którzy podniosą poziom swojej
wiedzy w zakresie honorowego oddawania krwi
liczba uczniów, którzy dzięki otrzymanej
krewkarcie poznają swoją grupę krwi

jednostka
miary
osoby
szt.
szt.
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
1.031
232
20
216

szt.

20

osoby

b. d.

osoby

ok. 1.200

osoby

216

4. uwagi dotyczące wskaźników
Od 2012 roku, tj. od początku realizacji projektu „Błękitna krew” wydano 480 KrewKart dla
uczniów i absolwentów szkół z terenu powiatu.
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numer projektu
II/3/n
nazwa projektu
Programy profilaktyki zdrowia

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Profilaktyka nowotworowa
Profilaktyka zdrowia psychicznego

kierownik zadania
Dyrektor OZ
Dyrektor OZ

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Profilaktyka nowotworowa
Profilaktyka zdrowia psychicznego
razem

planowana kwota [zł]
3.000
3.000
6.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Profilaktyka nowotworowa

3.600,00

3.000,00

Profilaktyka zdrowia
psychicznego

5.250,00

3.000,00

8.850,00

6.000,00

razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie
Amazonek
Stowarzyszenie
MAKI

kwota
600,00
2.250,00
2.850,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji zadania pn. profilaktyka nowotworowa jest zwiększenie świadomości kobiet
w każdym wieku na temat ważności samodzielnych badań piersi oraz przekazanie wiedzy
i umiejętności odnośnie technik samokontroli. Celem jest również wskazanie instytucji
świadczących pomoc lekarską i psychologiczną dla kobiet, które wykryły u siebie guza piersi.
Natomiast celem realizacji zadania pn. profilaktyka zdrowia psychicznego jest integracja osób
niepełnosprawnych intelektualnie z osobami pełnosprawnymi, rozwój zainteresowań osób
z niepełnosprawnością intelektualną i zmniejszenie ich wykluczenia społecznego. Celem jest także
poszerzenie wiedzy na temat wypalenia zawodowego - osób pracujących z niepełnosprawnymi oraz
edukacja społeczeństwa i kształtowanie odpowiednich postaw wobec osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Profilaktyka nowotworowa
W ramach realizacji zadania Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek
przeprowadziło prelekcje w 9 gminach powiatu gnieźnieńskiego:
Gniezno, Łubowo, Mieleszyn, Trzemeszno, Czerniejewo, Niechanowo,
Kiszkowo, Witkowo, Kłecko. W spotkaniach brały udział mieszkanki
gmin oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
która aktywnie uczestniczyła w pokazach i prelekcjach dotyczących
samokontroli piersi. W każdym spotkaniu brało udział 30-50 osób.
W ramach realizacji zadania odbyły się także zajęcia rehabilitacyjne
z masażami limfatycznymi dla kobiet po przebytym zabiegu
mastektomii. W październiku, z okazji miesiąca „Różowej wstążki”,
zorganizowano przemarsz ulicami miasta Gniezna w towarzystwie
orkiestry
dętej.
Przemarsz
został
zakończony
spotkaniem
integracyjnym propagującym samokontrolę piersi.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego wsparcie
realizacji zadania zlecono Gnieźnieńskiemu Stowarzyszeniu Amazonek
z siedzibą: ul. Bolesława Chrobrego 40/41, 62-200 Gniezno. Zgodnie
z umową nr 5/Z/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r., Gnieźnieńskiemu
Stowarzyszeniu Amazonek na realizację zadania przekazano dotację
w kwocie 3.000,00 zł.

nazwa zadania

Profilaktyka zdrowia psychicznego

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie MAKI zorganizowało
warsztaty dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te
brały udział w warsztatach z filcu i decoupage’u. Spośród tych osób
wyłoniona została grupa, która następnie przejęła rolę instruktorów
w danych dziedzinach sztuki rękodzieła, co pozwoliło podnieść ich
samoocenę oraz poczuć się potrzebnymi i pełnowartościowymi
członkami społeczeństwa. W zajęciach wzięło udział 20 wolontariuszy
ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogli nabyć nowe umiejętności
i wypracować postawę otwartości wobec osób z niepełnosprawnością.
Uczestnicy projektu wzięli również udział w warsztatach z profilaktyki
prozdrowotnej i warsztatach antydyskryminacyjnych. Podsumowaniem
projektu była wystawa prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne.
W ramach realizacji zadania odbyło się również szkolenie z wypalenia
zawodowego dla 10 osób na co dzień pracujących z niepełnosprawnymi
intelektualnie.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego wsparcie
realizacji zadania zlecono Stowarzyszeniu MAKI z siedzibą:
ul. Zabłockiego 12, 62-200 Gniezno. Zgodnie z umową nr 6/Z/2014
z dnia 29 sierpnia 2014r., Stowarzyszeniu MAKI na realizację zadania
przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł.

99

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

produktu

rezultatu

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

b. d.

osoby

b. d.

szt.

18

osoby

ok. 950

szt.

b. d.

liczba zorganizowanych bezpłatnych badań
profilaktycznych
liczba osób, które skorzystały z bezpłatnymi
badań
liczba zorganizowanych prelekcji, pogadanek,
festynów
liczba osób, które uczestniczyły w prelekcjach,
pogadankach, festynach
liczba stwierdzonych nowych zachorowań (na
choroby nowotworowe, cukrzycę)

4. uwagi dotyczące wskaźników
We wskaźniku określającym liczbę zorganizowanych prelekcji, pogadanek, festynów wykazano:
pogadanki, które odbyły się w gminach, marsz „Różowej wstążki” oraz wystawę prac osób
z niepełnosprawnością intelektualną, a także, realizowane w ramach zadania pn. profilaktyka
zdrowia psychicznego, 5 warsztatów z młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
w których udział brało 51 osób.

numer projektu
II/3/p
nazwa projektu
Rozbudowa i modernizacja kompleksu budynków szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor ZOZ Gniezno

2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Rozbudowa i modernizacja kompleksu
ul. 3 Maja w Gnieźnie

kierownik zadania
budynków

szpitala

przy

Dyrektor ZOZ Gniezno

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Rozbudowa i modernizacja kompleksu budynków szpitala
ul. 3 Maja w Gnieźnie

planowana kwota [zł]
przy
razem

100
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

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

z budżetu
powiatu

1.070.133,17

1.041.046,61

1.070.133,17

1.041.046,61

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

ZOZ Gniezno

29.086,56
29.086,56

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Gnieźnie (poradni, pogotowia ratunkowego, itp.) w ramach jednej lokalizacji.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Rozbudowa i modernizacja kompleksu budynków szpitala przy
ul. 3 Maja w Gnieźnie
W ramach zadania, w związku z przeznaczeniem do rozbiórki
parterowego segmentu C, wykonano wielobranżową dokumentację
budowlano-wykonawczą, projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowę dla następujących jednostek
wewnętrznych:
 tymczasowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (z lokalizacją
w segmencie B, na parterze),
 tymczasowej Planowej Izby Przyjęć (z lokalizacją w segmencie
B, na parterze),
 tymczasowego
Oddziału
Intensywnej
Opieki
Medycznej
(z lokalizacją w segmencie A, na 1 piętrze),
 tymczasowych szatni z zapleczem sanitarnym dla personelu oraz
pomieszczenia do przechowywania zwłok (z lokalizacją
w segmencie A, w piwnicy/suterenie),
 tymczasowego pracowni tomografu komputerowego (z lokalizacją
w segmencie A, w piwnicy/suterenie).
Na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano środki
w wysokości: 29.520,00 zł (28.630,00 zł – budżet Powiatu, 890,00 zł
– budżet ZOZ).
W roku 2014 planowano również wykonanie robót budowlanych
dotyczących przebudowy wnętrza segmentu A i B na potrzeby
tymczasowej organizacji wybranych jednostek funkcjonalnych szpitala,
które miały objąć m. in.: roboty wykonywane w piwnicy
(pomieszczenia: tomografu, szatni, przechowywania zwłok) i na
1 piętrze (OIOM) segmentu A czy związane z wydzieleniem klatek
schodowych. W listopadzie 2014r., po zakończeniu postępowania
przetargowego została zawarta umowa pomiędzy ZOZ-em a firmą
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Eresco z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem była przebudowa
wnętrza segmentu A i B (wartość umowy-środki Powiatu
Gnieźnieńskiego: 1.011.219,82 zł). Natomiast zgodnie z umową z dnia
22.04.2014r. nadzór autorski nad inwestycją został powierzony firmie
Heine, Wischer und Partner Architekci sp. z o. o. z siedziba we
Wrocławiu (wartość umowy-środki Powiatu Gnieźnieńskiego: 1.196,79
zł). Jednakże, w związku z wystąpieniem następujących kwestiiokoliczności:
 postępowanie
przetargowe
było
poprzedzone
uzyskaniem
odstępstwa w Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży
Pożarnej od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki,
 konieczne było wykonanie czasochłonnej ekspertyzy technicznej
w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dotyczącej
przebudowy segmentu A i B w kompleksie budynków szpitalnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie przez
specjalistę ds. przeciwpożarowych,
 otrzymanie pozwolenia na budowę
nastąpiło wydłużenie harmonogramu robót (pierwotny termin
zakończenia robót: do 15.02.2015r.). W związku z powyższym środki
z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie: 1.012.417 zł
zaplanowane na wykonanie ww. robót budowlanych zostały, zgodnie
z uchwałą nr V/20/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30
grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/10/2014 Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
określone jako środki niewygasające.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba lokalizacji, w których funkcjonują
poradnie i inne jednostki ZOZ-u
wysokość nakładów finansowych
przeznaczonych na budowę gorącej platformy
i lądowiska
spadek kosztów utrzymania obiektów ZOZ-u
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

3

zł

-

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba lokalizacji, w których funkcjonują poradnie i inne jednostki ZOZ-u
obejmuje następujące lokalizacje w Gnieźnie: ul. Jana 9, ul. 3 Maja 37, ul. Wyszyńskiego 4.
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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
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Gnieźnieńskie targi pracy
Giełdy pracy

kierownik zadania
Dyrektor PUP
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Gnieźnieńskie targi pracy
Giełdy pracy
razem

planowana kwota [zł]
0
0
0

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Gnieźnieńskie targi pracy
Giełdy pracy
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

5.226,00
5.226,00

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy
-

kwota
5.226,00
5.226,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Targi pracy i giełdy pracy umożliwiają spotkanie pracodawców z osobami poszukującymi pracy oraz
między samymi pracodawcami. Dla osoby bezrobotnej czy poszukującej pracy są szansą na
znalezienie odpowiedniej posady, a dla pracodawcy – właściwego pracownika. Dzięki realizacji
projektu, rynek pracy staje się bardziej otwarty, zarówno dla pracodawców, jak i pracobiorców.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Gnieźnieńskie Targi Pracy

opis zadania

Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy w 2014 roku odbyły się
dwukrotnie: 28 kwietnia i 21 października. Targi umożliwiają spotkanie
pracodawców z osobami poszukującymi pracy, jak i samymi
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

pracodawcami. Na targach pracy osoby poszukujące pracy mogą
składać
bezpośrednio
u
pracodawcy
biorącego
udział
w targach, dokumenty aplikacyjne i odbywać z nimi rozmowy,
a pracodawcy mogą uzupełniać aktualne bądź przyszłe braki kadrowe.
Targi pracy to możliwość pozyskania przez przedsiębiorców
najlepszych pracowników, którzy w dłuższej perspektywie mogą
przyczynić się do rozwoju ich firmy. W czasie obu edycji targów pracy
w 2014r., uczestniczyły w nich łącznie 137 firmy i instytucje,
a pracodawcy dysponowali 2.119 ofertami pracy.
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie – współorganizatorzy targów.

Giełdy Pracy

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Giełdy Pracy odbywają się u urzędzie, bądź na terenie zakładu pracy
i są sposobem pozyskania przez pracodawcę odpowiedniego kandydata
do pracy spośród osób zarejestrowanych w urzędzie i spełniających
jego wymagania i oczekiwania. W 2014r. zorganizowano 26 giełd pracy,
podczas których pracodawcy dysponowali 319 miejscami pracy,
a zatrudnienie uzyskało 57 osób.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba zorganizowanych targów pracy
liczba firm i instytucji uczestniczących
w targach pracy
liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy
uczestniczących w targach pracy
liczba zorganizowanych giełd pracy
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie
w wyniku udziału w targach pracy
Ilość osób, które uzyskały zatrudnienie
w wyniku udziału w giełdach pracy

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
2

sz.

137

osoby

ok. 1.000

szt.

26

osoby

b. d.

osoby

57

4. uwagi dotyczące wskaźników
Istnieje trudność ustalenia liczby osób, które uzyskały zatrudnienie w wyniku udziału w targach
pracy ponieważ rekrutacja jest procesem długotrwałym. Dodatkowo nie wszystkie zainteresowane
osoby są klientami PUP. Sami pracodawcy często nie mogą ustalić czy dany kandydat rekrutowany
jest dzięki targom pracy. Natomiast osoby zarejestrowane w PUP, które podejmą pracę nie
informują urzędu, że podjęli zatrudnienie dzięki udziałowi w targach pracy.
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numer projektu
II/4/c
nazwa projektu
Perspektywa

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu „Perspektywa”
Realizacja projektu „Bądź aktywny”

kierownik zadania
Dyrektor PUP
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Realizacja projektu „Perspektywa”
Realizacja projektu „Bądź aktywny”
razem

planowana kwota [zł]
0
0
0

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Realizacja projektu
„Perspektywa”
Realizacja projektu „Bądź
aktywny”
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

7.603.039,95

-

Fundusz Pracy

7.603.039,95

157.356,24

-

EFS

157.356,24

7.760.396,19

-

7.760.396,19

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt zakłada aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Gnieźnie. Dzięki realizacji projektu, z udziałem środków unijnych, organizowano staże
i szkolenia dla bezrobotnych oraz udzielano dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Realizacja projektu „Perspektywa”

opis zadania

Projekt zakłada aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Dzięki realizacji projektu
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

z udziałem środków unijnych, podjęte zostaną działania mające na
celu aktywizację uczestników projektu i ich powrót na rynek pracy.
Z kolei lokalni pracodawcy uzyskają możliwość znalezienia
pracowników posiadających aktualne kwalifikacje dostosowane do
potrzeb rynku pracy oraz doświadczenie zawodowe. W ramach
projektu w 2014r.:
 674 osoby (414 kobiet i 260 mężczyzn) skierowano na staże,
 193 osoby (112 kobiet i 81 mężczyzn) skierowano na szkolenia:
 szwaczka - wykonywanie prac w zakresie tapicerstwa (10 osób,
w tym: 10 kobiet),
 przedsiębiorczość (150 osób, w tym: 83 kobiety),
 pracownik administracyjno biurowy z elementami nowoczesnych
technik sprzedaży (10 osób, w tym: 10 kobiet),
 magazynier z obsługą wózka jezdniowego (10 osób, w tym:
1 kobieta),
 przedstawiciel handlowy z elementami telemarketingu (10 osób,
w tym: 5 kobiet),
 operator obuwniczych urządzeń szwalniczych (3 osoby, w tym:
3 kobiety),
 195 osobom (109 kobietom oraz 86 mężczyznom) przyznano środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Przerywanie udziału w projekcie przez uczestników (dotyczy staży
i dotacji).
(1) Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o. o. z siedzibą
w Gnieźnie – współpraca (na mocy porozumienia z dnia 20.06.2007r.)
w zakresie nieodpłatnego wsparcia osób bezrobotnych przy wypełnianiu
wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i sporządzaniu biznesplanów; (2) Wielkopolski Uniwersytet Oświaty
Pozaszkolnej sp z o. o. w Poznaniu - filia w Gnieźnie, Gnieźnieńska
Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o. o. w Gnieźnie, Neo Consulting
& Investment z siedzibą w Poznaniu, Liga Obrony Kraju Ośrodek
Szkolenia Zawodowego Kierowców w Gnieźnie, Info-Tech Gniezno
P. Głowacki z siedzibą w Gnieźnie, Firma Szkoleniowo-Rachunkowa
Rachmistrz G. Chwarścianek z siedzibą w Zakrzewie – firmy, którym
zlecono, zgodnie z art. 4 pkt 8 lub art. 39 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przeprowadzenie szkoleń.
Realizacja projektu „Bądź aktywny”
Projekt zakłada aktywizację zawodową i podniesienie zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku do 30 lat zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Projekt zakłada, że
wszystkie osoby uczestniczące w nim zostaną objęte indywidualnym
planem działania oraz warsztatami aktywizacyjnymi, a także
skorzystają ze staży i szkoleń. W ramach projektu w 2014r.:
 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) skierowano na staże,
 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) skierowano na szkolenia:
 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG
(10 osób, w tym: 0 kobiet),
 technik prac biurowych (10 osób, w tym: 10 kobiet).
Przerywanie udziału w projekcie przez uczestników (dotyczy staży).
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej sp z o. o. w Poznaniu
- filia w Gnieźnie i Info-Tech Gniezno P. Głowacki z siedzibą
w Gnieźnie – firmy, którym zlecono, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, przeprowadzenie szkoleń.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba osób objęta wsparciem w ramach
projektów współfinansowanych z EFS
wysokość środków pozyskanych z EFS na
realizację projektu
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie po
zakończeniu udziału w projekcie

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

osoby

953

zł

7.760.396,19

osoby

777

numer projektu
II/4/d
nazwa projektu
Staże dla bezrobotnych

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Staże dla bezrobotnych

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Staże dla bezrobotnych
razem
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0
0
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Staże dla bezrobotnych
razem

z budżetu
powiatu

1.207.344,05
1.207.344,05

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy

Kwota
1.207.344,05
1.207.344,05

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Zdobycie doświadczenia w miejscu pracy jest podstawowym wymogiem stawianym kandydatom do
zatrudnienia przez pracodawców. Doświadczenie to mogą uzyskać osoby bezrobotne podczas
odbywania stażu. Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy
z pracodawcą.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Staże dla bezrobotnych

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zorganizował 80 staży
w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy. Ponadto, pozyskał
środki z Rezerwy Ministra na organizacje 356 staży, w tym 71 osób
bezrobotnych poniżej 30 roku życia skorzystało z bonu stażowego.
Łącznie, po 163 zakończonych stażach pracę uzyskały 153 osoby,
a PUP w ramach organizacji ww. staży uzyskał efektywność
zatrudnienia na poziomie 93,87%. Ponadto, 176 osób kontynuuje staż
w roku 2015.
-

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

nazwa
liczba osób, które odbyły staż
liczba osób, które po odbytym stażu uzyskały
zatrudnienie
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miary
osoby

wartość osiągnięta
w roku 2014
163

osoby
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Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2014
numer projektu
II/5/a
nazwa projektu
Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu
oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii w szczególności biomasy jako najstarszego
i najtańszego źródła energii

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Promocja
ograniczenia
emisji
zanieczyszczeń
do
powietrza,
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych źródeł
energii w szczególności biomasy jako najstarszego i najtańszego źródła
energii

kierownik zadania
Dyrektor OS

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Promocja
ograniczenia
emisji
zanieczyszczeń
do
powietrza,
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych źródeł
energii w szczególności biomasy jako najstarszego i najtańszego źródła
energii
razem

planowana kwota [zł]
16.600
16.600

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Promocja ograniczenia
emisji zanieczyszczeń do
powietrza, przeciwdziałanie
zmianom klimatu oraz
propagowanie odnawialnych
źródeł energii
w szczególności biomasy
jako najstarszego
i najtańszego źródła energii
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

11.290,93

5.071,02

11.290,93

5.071,02
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

dotacja
z WFOŚIGW

6.219,91

6.219,91
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest promocja odnawialnych źródeł energii, w szczególności biomasy.
W ramach projektu organizowane są szkolenia, konferencje, warsztaty, konkursy i spotkania
z zakresu OZE. Tematyka projektu dotyczy m. in. kierunków i możliwości rozwoju OZE, uregulowań
prawnych, źródeł finansowania i praktycznego ich zastosowania. Powiat Gnieźnieński wspiera
przedsięwzięcia, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na ochronę klimatu, zachęcając do
dalszej współpracy gminy, instytucje oraz przedsiębiorców do składania wniosków na realizację
przedsięwzięć z zakresu OZE.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza,
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych
źródeł energii w szczególności biomasy jako najstarszego
i najtańszego źródła energii
W ramach projektu realizowane było przedsięwzięcie dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu pn. „Zdrowe powietrze i czysta energia dla
wszystkich”. W ramach przedsięwzięcia wykonano spot radiowy i klip
telewizyjny
oraz
zorganizowano:
konkurs
plastyczny
na
zaprojektowanie ulotki promującej potencjał OZE, konkurs
fotograficzny - dobre praktyki wykorzystania OZE, konkurs radiowy
dotyczący odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej
i przeciwdziałania zmianom klimatu, warsztaty dla młodzieży,
szkolenie wyjazdowe oraz event polegający na zorganizowaniu stoiska,
gdzie udzielane były porady ekspertów, dostępne były ulotki
informacyjne, a także był wyświetlany film o tematyce odnawialnych
źródeł energii. Poza przedsięwzięciem zorganizowano warsztaty
z zakresu odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców powiatu.
(1) Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie,
Wielkopolska
Agencja
Zarządzania
Energią
w
Poznaniu
– współorganizatorzy; (2) firmy: Studio Emi Artur Świtalski z Gniezna,
Spółdzielnia Socjalna Kazimierzanka z Kazimierza Biskupiego, PHUP
Poldrób sp. z o.o. z Gniezna, Trans Stach z Niechanowa, Copypoint
z Gniezna, P.H.U. MINI-MAX Jacek Szukalski z Gniezna, Sklep
i Hurtownia Artykułów Papierniczych Oficyna s.c. A Augustynowicz,
Z. Zgorzelski z Gniezna, Pronet Tomasz Kordys z Gniezna - zakup
nagród, poczęstunku dla uczestników i wydruk materiałów;
(3) Wydawnictwo „Aga” z Gniezna (Radio Gniezno, tygodnik:
Przemiany na Szlaku Piastowskim), Telewizja Gniezno – organizacja
spotu i klipu ”Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich”.
Wybór
wykonawców
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania o udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 14.000
euro, zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 44/2012
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r., ze zm.
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba szkoleń, akcji, konferencji, konkursów,
spotkań, warsztatów
liczba osób biorących udział w szkoleniach,
konferencjach, konkursach, spotkaniach,
warsztatach
liczba złożonych wniosków o dofinansowanie
na realizację inwestycji z zakresu wdrażania
technologii przyjaznych środowisku
wysokość nakładów finansowych
przeznaczonych na realizację inwestycji
z zakresu wdrażania technologii przyjaznych
środowisku

rezultatu

liczna zrealizowanych inwestycji w OZE

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

9

osoby

300

szt.

0

zł

0

szt.

0

4. uwagi dotyczące wskaźników
Powiat w 2014 r. nie poniósł nakładów finansowych na realizację inwestycji z zakresu wdrażania
technologii przyjaznych środowiska, w związku z tym wskaźnik rezultatu jest równy 0. W 2014r. nie
ogłoszono konkursu na możliwość uzyskania dofinansowania z zewnątrz na realizację inwestycji
z zakresu OZE, w której powiat mógłby być beneficjentem i złożyć wniosek oraz współpracować
w tym zakresie z gminami, tak jak w przypadku przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestu.

numer projektu
II/6/b
nazwa projektu
Czas do przedszkola

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania

kierownik zadania
Dyrektor WIF
/ Dyrektor OK

Realizacja projektu „Czas do przedszkola”
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Realizacja projektu „Czas do przedszkola”
razem

planowana kwota [zł]
328.929
328.929

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Realizacja projektu „Czas do
przedszkola”
razem

z budżetu
powiatu

292.768,57

24.321,98

292.768,57

24.321,98

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFS

268.446,59
268.446,59

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, autyzm, niepełnosprawności sprzężone oraz wsparcie dla rodziców
w zakresie świadomości wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dzieci, a także wzrostu
kompetencji rodziców w wychowaniu i rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Realizacja projektu „Czas do przedszkola”

opis zadania

Na realizację projektu w roku 2014 zaplanowano kwotę: 328.929,00 zł
(281.962,00 zł - dofinansowanie w ramach PO KL; 29.320,00 zł – wkład
własny finansowy; 17.647,00 zł – wkład własny rzeczowy). Działania
zrealizowane w ramach zadania:
 adaptacja pomieszczeń na salę przedszkolną, szatnię i toalety
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 zatrudnienie nauczycieli (2 osoby) wychowania przedszkolnego
zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami na pełne etaty,
 zatrudnienie pomocy nauczyciela – 1 osoba na pełen etat,
 zatrudnienie psychologa na ¼ etatu,
 zatrudnienie pedagoga na ¼ etatu,
 wykonanie ulotek, plakatów reklamowych oraz ogłoszeń w prasie,
 zatrudnienie personelu projektu: dyrektor przedszkola, asystent
dyrektora, osoba ds. księgowania wydatków,
 zakup koniecznego wyposażenie przedszkola: zabawki edukacyjne,
książki, leżaki, meble, stoły i krzesła, wykładzina dywanowa,
specjalistyczne pomoce edukacyjne, materiały papiernicze
i plastyczne,
 montaż placu zabaw wyposażonego w urządzenia dostosowane dla
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dzieci niepełnosprawnych,
ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków,
dowóz dzieci do przedszkola busem szkolnym,
przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dziewięciorga dzieci
zgodnie z ustalonymi normami żywieniowymi oraz zaleceniami
dietetycznymi dla niektórych dzieci,
 prowadzenie terapii zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci:
logopedia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 prowadzenie muzykoterapii w ramach organizowanych tzw. spotkań
z muzyką,
 realizowanie zajęć hipoterapii i dogoterapii,
 przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla 15 rodziców w ramach
„grupy wsparcia”,
 organizowanie
imprez
środowiskowych
o
charakterze
integracyjnym, związanych z Andrzejkami, świętami Wielkanocnymi
i Bożego Narodzenia, Dniem Babci i Dziadka,
 organizowanie wyjazdów i wycieczek o charakterze edukacyjnym
(odbyły się trzy wyjazdy z udziałem rodziców, w tym ojców w celu
podniesienia roli ojca w wychowaniu dzieci).
Największą barierą w rekrutacji dzieci do przedszkola był brak
posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci nie
miały badań psychologicznych oraz innych, koniecznych do wydania
stosownego orzeczenia, uprawniających do pójścia do przedszkola.
Często niewiedza rodziców i brak wsparcia ze strony właściwych
instytucji powodowały wydłużenie czasu na wykonanie właściwych
badań i wydanie orzeczenia.
W ramach realizacji zadania zostały podpisane umowy z firmami
zewnętrznymi wyłonionymi w trybie zapytania ofertowego, m. in.:
 umowa na prowadzenie zajęć z hipoterapii z Uczniowskim Klubem
Sportowym „Master” z Gniezna,
 umowa na zajęcia z dogoterapii z Firmą „Smartness” Małgorzata
Figas z Pierzysk, gm. Łubowo,
 umowa na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw z Firmą
„Foresto” ze Środy Wielkopolskiej.




bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

nazwa
liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną
liczba rodziców objętych wsparciem
liczka osób które podniosą swoje kwalifikacje
w zakresie realizacji projektu
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jednostka
miary
osoby
osoby

wartość osiągnięta
w roku 2014
9
15

osoby

24
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numer projektu
II/6/c
nazwa projektu
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez
doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński

wdrożenie

zmodernizowanego

systemu

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez
wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat
gnieźnieński”

kierownik zadania
Dyrektor OK /
Dyrektor WIF

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Realizacja projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez
wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat
gnieźnieński”
razem

planowana kwota [zł]
578.145
578.145

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Realizacja projektu
„Bezpośrednie wsparcie
rozwoju szkół poprzez
wdrożenie
zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli
– powiat gnieźnieński”
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

550.307,35

-

550.307,35

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFS – POKL

467.761,25

dotacja
z budżetu
państwa

82.546,10

550.307,35

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli
w powiecie gnieźnieńskim poprzez kompleksowe wsparcie 56 szkół i 8 przedszkoli oraz 640
nauczycieli/lek (511 kobiet i 129 mężczyzn) spójnie z ich potrzebami.
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2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Realizacja projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez
wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli
– powiat gnieźnieński”
Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2013r. – 30.06.2015r.
i obejmuje następujące zadania:
 przeprowadzenie
pełnego
cyklu
doskonalenia
w
każdej
szkole/przedszkolu w oparciu o dwie oferty doskonalenia. Cykl
doskonalenia obejmuje: diagnozę potrzeb, wybór tematyki oferty
doskonalenia, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, pomoc
w przełożeniu nowych umiejętności na szkolną praktykę oraz
sprawozdania
z
realizacji
oferty
wraz
z
wnioskami
i rekomendacjami.
 utworzenie czterech tematycznie różnych sieci wsparcia
i samokształcenia. W projekcie powstaną 4 sieci adresowane do
wszystkich
szkół/przedszkoli biorących udział w projekcie.
Powstaną cztery zespoły obejmujące 20-25 nauczycieli z różnych
szkół / przedszkoli kierowane przez koordynatorów. W ramach
każdej sieci odbędzie się 5 spotkań w roku szkolnym. Między
spotkaniami realizowane będą aktywności na platformie
internetowej.
W 2014r. w każdej z 64 jednostek oświatowych uczestniczących
w projekcie przeprowadzono 27 godz. szkoleń w grupach liczących 8-10
osób, obejmujących m. in. tematykę:
 jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?,
 ocenianie kształtujące,
 techniki uczenia się i metody motywujące do nauki,
 uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się,
 wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła,
 wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny
Internet.
(1) eksperci zewnętrzni w ramach RPW (Rocznych Planów
Wspomagania) i sieci oraz aktualizacja PPW (Powiatowego Programu
Wspomagania) zrealizowane zostały z wykonawcami na podstawie
umów zlecenia; (2) Eduekspert z Popowa
Toruńskiego - firma
wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, której zlecono
zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół
i przedszkoli powiatu gnieźnieńskiego; (3) Ogólnopolski System
Dystrybucji Wydawnictw Azymut sp. z o. o. z Warszawy, GODI.PL
Magiczny świat książki Sklep internetowy Sell-Net Mariusz Kabziński
z Gniezna - zakup książek, publikacji, materiałów szkoleniowych;
(4) Alsen Mini-Max z Gniezna - doładowania do telefonów;
(5) Restauracja – Bar Hubertus z Gniezna – catering; (6) portal
Gniezno24.com z Gniezna, Polskapresse Sp. z o.o. Filia Poznań,
Wydawnictwo „AGA” Ewa Błachowiak z Gniezna (Radio Gniezno
i tygodnik: Przemiany na Szlaku Piastowskim), Media Lokalne Karol
Soberski z Gniezna - artykuły promocyjne w prasie; (7) Sklep
i hurtownia artykułów papierniczych Oficyna s. c. A. Augustynowicz,
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Z. Zgorzelski z Gniezna – materiały biurowe. Wybór wykonawców (pkt
3-7) został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania o udzielenia
zamówienia o wartości niższej niż 14.000 euro, zgodnie z regulaminem
wprowadzonym zarządzeniem nr 44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego
z dnia 21.08.2012r., ze zm.
3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

nazwa
liczba zrealizowanych ofert doskonalenia
liczba uruchomionych sieci współpracy
i samokształcenia
liczba osób, które podniosą swoje kwalifikacje
w zakresie realizacji projektu

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
64

szt.

4

osoby

618

numer projektu
II/6/d
nazwa projektu
Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Program wychowawczy w obszarze zindywidualizowanej pracy z uczniem
System stypendialny
Wymiana młodzieży

kierownik zadania
Dyrektor OK
Dyrektor OK
Dyrektor OK

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Program wychowawczy w obszarze zindywidualizowanej pracy z uczniem
System stypendialny
Wymiana młodzieży
razem
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planowana kwota [zł]
33.890
190.110
12.760
236.760
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Program wychowawczy
w obszarze
zindywidualizowanej pracy
z uczniem
System stypendialny
Wymiana młodzieży
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

33.497,00

33.497,00

-

-

189.380,00
11.542,32
234.419,32

189.380,00
11.542,32
234.419,32

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu nie jest tylko kształcenie elit intelektualnych, ale również rozwijanie mocnych
i niwelowanie słabych stron uczniów oraz motywowanie ich do pracy, zgodnie z maksymą, którą
głosił Picasso, że każde dziecko jest zdolne. W ramach realizowano zadania, które winny przyczynić
się do podniesienia poziomu kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych zlokalizowanych na
terenie powiatu gnieźnieńskiego.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Program wychowawczy w obszarze zindywidualizowanej pracy
z uczniem
Projekt wychowawczy w obszarze zindywidualizowanej pracy
z uczniem był realizowany na podstawie uchwały nr 222/2011 Zarządu
Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 07.09.2011 roku. W ramach projektu
podpisano umowy zlecenia z 42 nauczycielami z siedmiu szkół powiatu
gnieźnieńskiego (I LO w Gnieźnie, III LO w Gnieźnie, ZSEO w Gnieźnie,
ZSP 1 w Gnieźnie, ZSP Nr 3 w Gnieźnie, ZSP Nr 4 w Gnieźnie, ZSP
w Witkowie) pracującymi z uczniami w charakterze tutorów.
-

nazwa zadania

System stypendialny

opis zadania

W ramach zadania przyznawano stypendia:
 uczniom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie na
podstawie uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad
udzielania stypendiów dla szkół i placówek oświatowych w Powiecie
Gnieźnieńskim ze zmianami. Stypendia przyznaje się 3 osobom
w każdym semestrze roku szkolnego po 130 zł miesięcznie (3.900,00
zł.). Przekazanie środków na wypłatę następuje zgodnie z umową
w sprawie przekazania środków na wypłatę stypendium naukowego
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dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów dla
uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Gnieźnie i sposobu ich
rozliczenia.
socjalne dla uzdolnionej młodzieży, naukowe dla uzdolnionej
młodzieży, naukowe dla uczniów szkół zawodowych rokujących
nadzieje na dalsze kontynuowanie nauki w wyuczonym zawodzie
oraz naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki
z przedmiotów, na które przeznaczono łącznie środki w wysokości
185.480 zł. Zostały one przekazane do szkół i placówek powiatu
gnieźnieńskiego na wypłatę ww. stypendiów przyznanych uczniom
zgodnie z uchwałą Nr XIX/196/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad
udzielania stypendiów dla szkół i placówek oświatowych w Powiecie
Gnieźnieńskim ze zmianami.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

nazwa zadania

Wymiana młodzieży

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

W dniach od 12 do 17 kwietnia 2014 roku grupa młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego uczestniczyła
we wspólnym projekcie z młodzieżą niemiecką. Wymiana realizowana
była w Norymberdze, a tematem głównym były „Procesy
Norymberskie” i sytuacja społeczna w Europie po zakończeniu II Wojny
Światowej.
Wymiana młodzieży, to zawsze okazja do zawarcia nowych znajomości,
często przyjaźni na długie lata. Dzięki takim projektom rozwijają się
umiejętności językowe uczestników, poznają oni zwyczaje i kulturę
swoich zagranicznych kolegów, wymieniają spostrzeżenia i opinie,
w końcu łamią stereotypy i budują własny realny obraz europejskich
sąsiadów. Projekt realizowany w 2014 roku obfitował w zajęcia
edukacyjne (zajęcia warsztatowe, grupowa praca nad projektami, gry
terenowe), ale nie zabrakło też chwil relaksu m. in. podczas wizyty
w norymberskim ogrodzie zoologicznym oraz na stadionie FC Nürnberg.
Ponadto, młodzież odwiedziła m.in. Muzeum Procesu Norymberskiego
wraz z „salą 600” , gdzie odbywały się posiedzenia sądu oraz Centrum
Dokumentacyjne Nazizmu w Norymberdze.
Spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej odbywają się naprzemiennie
w obu krajach. Realizacja wspólnego projektu Powiatu Gnieźnieńskiego
i organizacji HVD JuHu z Berlina, jest możliwa dzięki wsparciu PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży – instytucji powołanej w 1991 roku
przez rządy Polski i Niemiec.
Środki finansowe zostały przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów
transportu, wynagrodzenie dla animatora i tłumacza.
-
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba przedsięwzięć, programów
realizowanych w ramach projektu
liczba szkół, w których zrealizowany był
projekt
liczba uczniów objętych projektem
przyrost liczby przedsięwzięć realizowanych
w ramach projektu w danym roku w stosunku
do roku poprzedniego
przerost liczy uczniów objętych projektem
w danym roku w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

3

szt.

14

osoba

544

%

0

%

0

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

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Konkurs wiedzy o przedsiębiorczości

kierownik zadania
Dyrektor OK

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Konkurs wiedzy o przedsiębiorczości
razem
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planowana kwota [zł]
3.000
3.000
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Konkurs wiedzy
o przedsiębiorczości
razem

z budżetu
powiatu

0,00

-

0,00

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego realizacja ma być zachętą do podejmowania wyzwań
związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością, co miałoby zaowocować w przyszłości
samozatrudnieniem i rozwojem świadomości biznesowej młodych ludzi lub poprawą sposobu ich
reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy. W związku z powyższym w ramach projektu
zakłada się m. in. organizowanie turnieju wiedzy o przedsiębiorczości.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Konkurs wiedzy o przedsiębiorczości

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zadanie nie zostało zrealizowane - zrezygnowano z realizacji zadania.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba przedsięwzięć, programów, konkursów
realizowanych w ramach projektu
liczba osób biorących udział
w przedsięwzięciach, programach, konkursach
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

0

osoby

0
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numer projektu
II/6/g
nazwa projektu
Wsparcie dla szkolnictwa wyższego
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Stypendium dla doktoranta
Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego rejonu
humańskiego
Dotacja dla Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

kierownik zadania
Dyrektor OK
Dyrektor OK
Dyrektor OK

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Stypendium dla doktoranta
Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego rejonu
humańskiego
Dotacja dla Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie
razem

planowana kwota [zł]
13.200
2.240
30.000
45.440

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Stypendium dla doktoranta
Stypendium socjalne dla
studentów pochodzących z
partnerskiego rejonu
humańskiego
Dotacja dla Instytutu Kultury
Europejskiej w Gnieźnie
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)

13.200,00

13.200,00

nazwa
-

kwota
-

2.240,00

2.240,00

-

-

30.000,00

30.000,00

-

-

45.440,00

45.440,00

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest wsparcie szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie mieszkańców powiatu
gnieźnieńskiego do kontynuacji nauki na uczelniach państwowych znajdujących się na terenie
powiat gnieźnieńskiego.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Stypendium dla doktoranta

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach zadania przyznane zostało stypendium dla doktoranta
Colegium Europaeum Gnesnense UAM w Poznaniu. Jest ono
przyznawane na okres roku akademickiego. Miesięczna kwota
stypendium to 1.100,00 zł. Stypendystami zostają osoby, które
wyróżniają się pracą naukową w Colegium Europaeum Gnesnense UAM.
W roku budżetowym 2014 łączna kwota stypendium to 13.200,00 zł.
-

Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego
rejonu humańskiego

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego
rejonu humańskiego przyznane zostało zgodnie z uchwałą
nr LI/353/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 czerwca 2014
roku. W ramach zadania przyznane zostały dwa stypendia, każde
w wysokości 280,00 zł miesięcznie na okres od września 2014 roku do
sierpnia 2015 roku na łączną kwotę 6.720,00 zł. W roku budżetowym
2014 stypendium otrzymały dwie osoby na łączną kwotę 2.240,00 zł.
-

Dotacja dla Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Przekazane, w formie dotacji, środki finansowe wydatkowane były na
bieżące utrzymanie budynków Kolegium Europejskiego IKE w Gnieźnie
w 2014 roku.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba uczelni, które uzyskały wsparcie
w ramach projektu
liczba przedsięwzięć, zadań realizowanych
w ramach projektu
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

1

szt.

3
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rezultatu

liczba mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego,
którzy podjęli studia na uczelniach wyższych
mających siedzibę w powiecie gnieźnieńskim

osoby

198

4. uwagi dotyczące wskaźników
W przypadku wskaźnika rezultatu uwzględniono tylko publiczne uczelnie wyższe.

numer projektu
II/6/i
nazwa projektu
Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja zadania pn. Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie

kierownik zadania
Dyrektor WIF

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Realizacja zadania pn. Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie
razem

planowana kwota [zł]
205.000
205.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Realizacja zadania pn. Sala
sportowa przy ul.
Sobieskiego 20 w Gnieźnie
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

0,00

-

0,00

-
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt ma na celu zapewnienie bazy sportowej dla czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu
gnieźnieńskiego: trzech zlokalizowanych w budynku przy ul. Sobieskiego 20 i jednej znajdującej się
przy ul. Sienkiewicza. Realizacja projektu ma więc przyczynić się do zwiększenia liczby sal
sportowych, dostępnych przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale również dla
mieszkańców powiatu.
2. opis zadań w ramach projektu
Realizacja zadania pn. Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20
w Gnieźnie

nazwa zadania
opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W dniu 05 marca 2014 roku WIF przygotował, zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych, projekt dokumentacji do wyłonienia
wykonawcy obiektu w trybie przetargu nieograniczonego. Prośba
o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zamówienia publicznego
została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
w dniu 26 marca 2014 roku (protokół nr 250/2014). Na tym posiedzeniu
Zarząd postanowił odroczyć w czasie (o 2-3 miesiące) ogłoszenie
przetargu dopóki nie wyjaśnią się sprawy finansowe związane z budową
szpitala powiatowego. Na posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu
10 września 2014 roku zaplanowano ponowne rozpatrzenie sprawy
budowy sali sportowej. Zarząd polecił, aby na wykonanie dokumentacji
projektowej przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na
realizację ww. zadania, a środki zaplanowane na rok 2014,
po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy z Wykonawcą,
w kwocie 205.000,00 zł wpisać jako środki niewygasające.
08 października 2014 roku Zarząd podjął uchwałę dot. powołania
Komisji do przeprowadzenia ww. przetargu. Przetarg zakończono
wyłonieniem wykonawcy, jednakże Zarząd odstąpił od podpisania
umowy.
-

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

nazwa
powierzchnia wybudowanych obiektów
sportowych
liczba uczniów korzystających z wybudowanej
infrastruktury sportowej
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

m2

0

osoby

0
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numer projektu
II/7/a
nazwa projektu
Wsparcie zespołów reprezentacyjnych Powiatu w tym chórów i orkiestry

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej, chóru „Metrum”
„Ad Libitum”.

kierownik zadania
i kwartetu

Dyrektor CK eSTeDe

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej, chóru „Metrum” i kwartetu
„Ad Libitum”
razem

planowana kwota [zł]
20.000
20.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Kontynuacja działalności
Orkiestry Dętej, chóru
„Metrum” i kwartetu
„Ad Libitum”
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

19.944,50

19.944,50

19.944,50

19.944,50

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Realizacja projektu polega na kontynuowaniu działalności zespołów artystycznych
- reprezentacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. Orkiestra dęta oraz chóry 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.
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2. opis zadań w ramach projektu
Kontynuacja działalności
i kwartetu „Ad Libitum”

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Orkiestry

Dętej,

chóru

„Metrum”

Orkiestra Dęta wiele razy włączała się w organizację i uświetniała
imprezy organizowane na terenie powiatu gnieźnieńskiego, jak i poza
jego granicami. Orkiestra Powiatu Gnieźnieńskiego zajęła pierwsze
miejsce i zdobyła „złoty róg” na XIX Wielkopolskim Turnieju Orkiestr
Dętych im. Leona Schuberta „O Złoty Róg”, który odbył się 1 maja
2014r. w Przeźmierowie.
Również chór „Metrum” i kwartet „Ad Libitum” wielokrotnie włączały
się w organizację różnego rodzaju imprez i uroczystości. W listopadzie
2014r. chór „Metrum” wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu
Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej im. Petra Ebena Praga 2014,
gdzie otrzymał Srebrne Pasmo.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba orkiestr i chórów wpieranych w ramach
realizacji projektu
liczba muzyków grających/występujących
w orkiestrach i chórach
liczba koncertów orkiestr i chórów na terenie
powiatu gnieźnieńskiego
liczba koncertów orkiestr i chórów poza
granicami powiatu gnieźnieńskiego
liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez
orkiestry i chóry w związku z udziałem
w przeglądach i konkursach o randze krajowej
lub międzynarodowej
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

3

osoby

45

szt.

21

szt.

3

szt.

2
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numer projektu
II/7/c
nazwa projektu
Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”; Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Imprezy kulturalne organizowane przez CK eSTeDe
Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział OK

kierownik zadania
Dyrektor CK eSTeDe
Dyrektor OK

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Imprezy kulturalne organizowane przez CK eSTeDe
Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział OK

planowana kwota [zł]
60.000
80.000
140.000

razem

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Imprezy kulturalne
organizowane przez
CK eSTeDe
Imprezy kulturalne
organizowane przez Wydział
OK
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

59.999,38

59.999,38

-

-

66.191,79

66.191,79

-

-

126.191,17

126.191,17

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców
powiatu gnieźnieńskiego. W ramach projektu realizowane są cykliczne imprezy, które z kolei są
ciekawą formą spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań kulturalnych oraz stanowią
propozycję do budowania oferty turystycznej powiatu. Celem projektu jest organizacja imprez
w formie: koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów, festiwali, festynów, spotkań autorskich,
itp., a konkretnie m. in.: Festiwalu Wyobraźni, Muzycznych Rebelii, Sceny Po Drodze, Rozmaitości
Kulturalnych, organizację obchodów Święta Niepodległości.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Imprezy kulturalne organizowane przez CK eSTeDe
W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy:
 ferie zimowe - w terminie od 1 lutego do 14 lutego 2014r., podczas
których dzieci miały możliwość wzięcia udziału w: balikach, zajęcia
pn. Fizyka dla smyka, warsztatach tanecznych, artystycznych
i ceramicznych oraz obejrzeć spektakl „Calineczka”. Natomiast
młodzież uczestniczyła w warsztatach dla początkujących raperów
oraz w warsztatach ceramicznych.
 koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa w dniu 16 lutego 2014r.,
 wystawa zbiorów Tadeusza Panowicza „Jan Bernard Lange
– wydawca gnieźnieński i inni” w dniach 14-20 marca 2014r.,
 koncert charytatywny na rzecz pogorzelców z Trzemeszna w dniu
25 marca 2014r. (występ zespołu Fan Art połączony z licytacja
obrazów),
 spektakl „Żegnaj Judaszu” w dniu 19 maja 2014r. (ramach VII
edycji festiwalu „Ukraińska Wiosna”),
 V Festiwal Wyobraźni w dniach 30 maja 2014r. – 1 czerwca 2014r.
(30 maja: (1) „Gdy w Szekspira wkradł się Niemen” – familijne
widowiska muzyczne przygotowane przez Muzyczną Scenę od
Podstaw eSTeDe, (2) „Fejsłeding” - spektakl oparty na motywach
„Wesela w Atomicach” Sławomira Mrożka, nagrodzony pierwszym
miejscem na V Festiwalu Małych Form Teatralnych „Chichot
Pegaza” w Poznaniu; 31 maja: (1) Parada Wyobraźni – centrum
Miasta, (2) wernisaż wystawy Introverted Handmade Dolls – Aniak
Traniak, (3) koncert w Amfiteatrze eSTeDe: Rap Chata, Aula Banda,
Collegium / Hazard, Kaliber 44; 1 czerwca: powiatowy dzień
dziecka w Ogrodzie Wyobraźni: (1) spektakl dla dzieci „O Piracie
Buciorze, który zgubił skarb”, (2) gry i zabawy dla dzieci, pokaz
sekcji i pracowni eSTeDe),
 gala II Wojewódzkiego Festiwalu „Warsztat tez zaśpiewa”
– „Karuzela” w dniu 13 września 2014r.,
 koncert bluesowy Makaron i Rico w dniu 4 października 2014r.,
 wernisaż Magdaleny Domowicz – Rajskiej „Rajska Grecja
w malarstwie” w dniu 27 października 2014r.,
 VI edycja Święta Przyjaciół w dniu 3 listopada 2014r.,
 koncert zespołu „Wolna Grupa Bukowina” w dniu 11 listopada
2014r.,
 spektakl „Tragedia w lumpeksie, czyli opowieść o przeciętnym
Polaku ( i Polce)” w dniu 22 listopada 2014r.,
 Mikołajki w eSTeDe w dniu 6 grudnia 2014r.,
 Filharmonia Pomysłów – 5 koncertów (13 marca, 3 kwietnia,
8 maja, 2 października, 6 grudnia).
Współorganizatorem gali II Wojewódzkiego Festiwalu „Warsztat też
zaśpiewa” było Stowarzyszenie Razem oraz Warsztat Terapii
Zajęciowej w Gnieźnie.
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nazwa zadania

Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział OK
W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy:


dożynki powiatowe w dniu 31 sierpnia 2014r. w Kłecku – obchody
rozpoczęła msza św. w kościele pw. Św. Jerzego i św. Jadwigi.
Następnie barwny dożynkowy korowód, prowadzony przez Orkiestrę
Powiatu Gnieźnieńskiego przemaszerował na stadion, gdzie odbyła
się dalsza część dożynek. Uroczystości obrzędowe rozpoczął
Burmistrz Gminy Kłecko Marek Kozicki oraz Starosta Gnieźnieński
- Dariusz Pilak. Po oficjalnym powitaniu, nadszedł czas na
tradycyjny obrzęd chleba. Dożynkowy chleb na ręce gospodarzy
Gminy i Powiatu wręczyli Starostowie Dożynek - Dorota Marciniak
z Mierzewa (gm. Niechanowo) oraz Zbigniew Stajkowski z Michalczy
(gm. Kłecko) wraz ze starostami gminnymi. Podczas dożynek
wręczono odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane
na wniosek Starosty Gnieźnieńskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Kłecko przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz odznaczenia
przyznane rolnikom przez Powiat Gnieźnieński. Przyznano również
nagrodę dla najlepszego wieńca dożynkowego. Zwycięzcą w tej
konkurencji okazał się wieniec z Kiszkowa. Uroczystości dożynkowe
w Kłecku, pomimo nie najlepszej pogody, trwały do późnych godzin
wieczornych i zakończyły się zabawą przy zespole „Exterus”.

Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury oraz projekt kulturalny
„Tradycje Europejskie” – VI edycja Festiwalu Nauki i Kultury
odbywała się w dniach: 26-28 marca 2014r. i obejmowała m. in.:
 koncert i spotkanie z Darkiem Malejonkiem „Maleo”
uczestnikiem wydarzeń na ukraińskim Majdanie „Kultura na
krawędzi”,
 Wernisaż Anny Małeckiej – Beiersdorf „Wycinanka żydowska”,
 XIII Powiatowy Konkurs z cyklu Wielkie Rocznice – Stefan
Żeromski,
 konkurs
fotograficzny
„Puzzle
wielokulturowości
w Wielkopolsce”,
 warsztaty dla uczniów na temat: „Szacunek i akceptacja dla
innych obyczajów i kultur”,
 warsztaty antydyskryminacyjne dla licealistów „Nie poddaje się
schematom…”,
 pokaz
kuchni
żydowskiej
(prezentacja
multimedialna
+ degustacja potraw),
 I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o filmie (temat przewodni:
Andrzeja Wajdy ekranizacje literatury polskiej),
 koncert i spotkanie z Mamadou Diouf.
Z kolei w ramach projektu kulturalne „Tradycje Europejskie” odbywały
się wydarzenia kulturalne, naukowe i oświatowe, także poza granicami
powiatu gnieźnieńskiego.


opis zadania



Międzynarodowy Festiwal Akademia Gitary – VII edycja
odbywającego się w kilkudziesięciu miejscach Wielkopolski, w tym
w Gnieźnie, przedsięwzięcia, w ramach którego mają miejsce:
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koncerty, warsztaty dla dzieci, kursy mistrzowskie i otwarte lekcje
gry na gitarze. W roku 2014 w Gnieźnie odbyły się następujące
wydarzenia festiwalowe:
 16 sierpnia 2014r., Aula I LO - inauguracja festiwalu
- prawykonanie kompozycji Jerusalem Concerto” Angelo
Gilardino – Łukasz Kuropaczewski – gitara, Avi Avital
– mandolina, Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu, Michał
Klauza – dyrygent,
 23 sierpnia 2014r., Kościół pw. św. Jana – Sanel Redžić – gitara,
 29 sierpnia 2014r., CK eSTeDe - Janga Jan Tomaszewski „Hey,
Joe!” - teatr gitarowo-rock'n'rollowo-abstrakcyjny,
 6 września 2014r., CK eSTeDe - Akademia Gitary. Kids
koncert i warsztaty plastyczne dla dzieci,
 6 września 2014r., Aula I LO - Leszek Cichoński (wydarzenie
towarzyszące festiwalu).
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Urząd Miejski Gminy Kłecko (dożynki powiatowe), uczelnie wyższe
działające
na
terenie
powiatu
gnieźnieńskiego,
szkoły
ponadgimnazjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kłecku, muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie, CK eSTeDe (Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury, projekt
kulturalny „Tradycje Europejskie”), Stowarzyszenie Wielkopolan Bona
Fide, agencja Take Media (organizacja festiwalu Akademia Gitary)

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

nazwa
liczba organizowanych imprez kulturalnych
liczba osób biorących udział w imprezach
kulturalnych
przyrost liczby osób biorących udział
w imprezach kulturalnych w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2014
18

osoby

6.365

%

5

4. uwagi dotyczące wskaźników
W przypadku wskaźnika: liczba organizowanych imprez kulturalnych, 14 imprez organizowało CK
eSTeDe, a 4 - Wydział Oświaty Kultury i Sportu.
W przypadku wskaźnika: liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych, 4.765 osób wzięło
udział w imprezach organizowanych przez CK eSTeDe, a 1.600 - w imprezach organizowanych przez
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.
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numer projektu
II/7/d
nazwa projektu
Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - otwarty konkurs ofert
Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

kierownik zadania
Dyrektor OK
Dyrektor OK

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – otwarty konkurs ofert
Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
razem

planowana kwota [zł]
25.000
69.500
94.500

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Organizacja wydarzeń
kulturalnych na terenie
powiatu gnieźnieńskiego
o zasięgu lokalnym,
krajowym
i międzynarodowym
– otwarty konkurs ofert
Pozostałe zadania w zakresie
kultury i dziedzictwa
narodowego
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

16.402,00

16.402,00

-

-

60.292,00

60.292,00

-

-

76.694,00

76.694,00
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt ma na celu zaspokojenie oczekiwań kulturalnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego
i zakłada rozwój oraz wsparcie oferty kulturalnej. Realizacja polega na powierzeniu lub wsparciu
realizacji zadań w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji prowadzących działalność
pożytku publicznego oraz na realizacji zadań bieżących prowadzonych przez Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Organizacja
wydarzeń
kulturalnych
na
terenie
powiatu
gnieźnieńskiego o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
– otwarty konkurs ofert
W dniu 15 stycznia 2014r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął
uchwałę nr 1092/2014 w sprawie ogłoszenia, z dniem 16 stycznia
2014r., otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych
Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2014.
We wspomnianej uchwale, dla zadania nr 6 pn.: Organizacja wydarzeń
kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego o zasięgu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym w roku 2014, wskazano:
 termin realizacji: od 1 marca 2014r. do 31 grudnia 2014r.,
 kwotę dotacji: 25.000 zł,
 minimalny wkład własny: 10% kosztów realizacji zadania.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert były organizacje
pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.,
nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
wspomnianej ustawy, a termin ich składania został określony do dnia
10 lutego 2014r. do godz. 12.00.
W dniu 5 marca 2014 roku Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, po
zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej oceniającej
i kwalifikującej oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie
kultury w roku 2014, powołanej uchwałą nr 1113/2014 Zarządu Powiatu
Gnieźnieńskiego z dnia 19 lutego 2014 roku, podjął uchwałę nr
1132/2014 w sprawie zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów do
realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2014. Zgodnie
z nią, 9 stowarzyszeniom przyznano środki w łącznej wysokości 16.500
zł (od 500 zł do 3.000 zł) na realizację 9 zadań.
Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne Promyk
Dębnica, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk
Gniezno, Towarzystwo Wielkopolska-Izrael, TPD Koło Pomocy dzieciom
i młodzieży niepełnosprawnej, Stowarzyszenie „Wielkopolanie”,
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem”,
Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska, Gnieźnieńskie Stowarzyszenie
Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy, Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan – stowarzyszenia dotowane przez powiat
132

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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy – przedsięwzięcia
kulturalne (środki finansowe na zakup materiałów i usług, publikacji
książkowych, nagród w konkursach, itp.):
 XXII finał WOŚP (3.990,00 zł),
 koncert – Pasja w Archikatedrze (2.575 zł),
 koncert – Spotkania chóralne (1.200 zł),
 spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej (6.860 zł),
 konkurs wiedzy o Wielkopolsce (1.000 zł),
 prezentacje zwyczajów bożonarodzeniowych (5.500 zł),
 projekt kulturalny - Polska fabryką dobra (290 zł),
 wiosenny przegląd twórczości scenicznej dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną (1.000 zł),
 dni dziecka w powiecie (1.000 zł),
 dzień papieski (500 zł),
 edukacja konsumencka – konkurs wiedzy (1.488 zł),
 organizacja
otwartych
spotkań
kulturalno-edukacyjnych
z mieszkańcami powiatu (6.000 zł),
 IV Festiwal tradycyjnej kuchni wielkopolskiej – eliminacje (3.042
zł),
 polsko-niemieckie warsztaty artystyczne „Inspiracje” 1.490 zł),
 gnieźnieńska kolęda 2014 (3.000 zł),
 Wibramy 2014 (2.500 zł),
 grupa rubinowa – pielgrzymka 2014 (998 zł),
 koncert Góralskie Hory (1.500 zł),
 festiwal piosenki niemieckiej (700 zł),
 supermatematyk (1.558 zł),
 Polski – mój język, moja kultura (795 zł),
 Konkurs fotograficzny i filmowy: Honorowe krwiodawstwo
w obiektywie (1.600 zł),
 koncert prymasowski (2.500 zł),
 koncert chóru Metrum (4.000 zł),
 „Szkoła – moja Wielkopolska” (495 zł),
 program artystyczny podczas spotkania otwartego z mieszkańcami
powiatu (300 zł),
 organizacja konferencji naukowej (400 zł),
 powiatowy konkurs wiedzy (500 zł),
 „Betlejemskie światło pokoju” (500 zł),
 Ziemia Gnieźnieńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 (3.011
zł).
-
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba organizacji realizujących przedsięwzięcia
w ramach projektu
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych
liczba osób biorących udział w imprezach
kulturalnych
przyrost liczby osób biorących udział
w imprezach kulturalnych w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

29

szt.

39

osoby

5.700

%

3

4. uwagi dotyczące wskaźników
W przypadku wskaźnika produktu: liczba organizacji realizujących przedsięwzięcia w ramach
projektu - 9 organizacji realizowało przedsięwzięcia w ramach zadania: Organizacja wydarzeń
kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
– otwarty konkurs ofert, a 20 w ramach zadania: Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa
narodowego.
W przypadku wskaźnika produktu: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych - 9 zostało
zorganizowanych w ramach zadania: Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu
gnieźnieńskiego o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – otwarty konkurs ofert, a 30
w ramach zadania: Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

IV. Załącznik
załącznik nr 3

Wykaz udzielonych dotacji na wydarzenia kulturalne

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

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Promocja powiatu gnieźnieńskiego poprzez działalność o charakterze
sportowym

kierownik zadania
Dyrektor OK

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Promocja powiatu gnieźnieńskiego poprzez działalność o charakterze
sportowym
razem

planowana kwota [zł]
30.000
30.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Promocja powiatu
gnieźnieńskiego poprzez
działalność o charakterze
sportowym
razem

z budżetu
powiatu

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
W ramach projektu założono dofinansowywanie klubów sportowych z terenu powiatu, które
rywalizują w rozgrywkach lig państwowych. Kluby, poprzez swoją działalność na arenie krajowej
i międzynarodowej, miałyby promować Powiat Gnieźnieński. Sport może być bowiem jedną z form
skutecznej promocji powiatu. Przy organizacji różnorakich rozgrywek sportowych bardzo często
z tej formy promocji i reklamy korzystają firmy, sponsorując działalność klubów oraz znaczące
wydarzenia sportowe. Powiat Gnieźnieński posiada walory w zakresie sportu "zawodowego", który
może być skutecznym narzędziem zainteresowania regionem ze względu na walory turystyczne,
kulturowe czy rekreacyjno-wypoczynkowe. Promocja powiatu odbywać się będzie poprzez
wizualizację walorów powiatu na wszelkich możliwych materiałach wydawanych przez kluby,
rozpowszechnianych na wszelkich zawodach sportowych (np. ulotki, druki reklamowe, stroje
zawodników, banery klubowe, spotkania z udziałem zawodników, itp.). Szczegółowy sposób
promocji powiatu poprzez kluby sportowe będzie każdorazowo określony w zawieranych umowach.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Promocja
powiatu
gnieźnieńskiego
o charakterze sportowym

opis zadania

W ramach zadania podpisano umowę z Klubem Żużlowym Start Gniezno
dotyczącą promocji Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez działalność
o charakterze sportowym.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zadanie zostało zlecone Klubowi Start Gniezno zgodnie z podpisaną
umową reklamową.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba klubów sportowych, z którymi zawarto
umowy w celu promocji powiatu
gnieźnieńskiego poprzez sport
liczba imprez o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym, podczas których
promowany był powiat gnieźnieński
liczba osób biorących udział w imprezach
sportowych, podczas których promowany był
powiat gnieźnieński

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

1

szt.

30

osoby

kilkaset tysięcy

numer projektu
III/1/d
nazwa projektu
Wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez posiadanie obiektów rangi ogólnopolskiej,
europejskiej oraz światowej

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju

2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Działania mające na celu otrzymanie unijnego Znaku Dziedzictwa
Europejskiego
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Działania mające na celu otrzymanie unijnego Znaku Dziedzictwa
Europejskiego
razem

planowana kwota [zł]
16.451
16.451

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Działania mające na celu
otrzymanie unijnego Znaku
Dziedzictwa Europejskiego
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

6.650,08

6.650,08

6.650,08

6.650,08

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Na terenie powiatu, jak i na terenie całej Wielkopolski, nie ma żadnego obiektu na
międzynarodowej liście dziedzictwa europejskiego UNESCO. Jeśli chodzi o obiekty rangi
europejskiej, Wzgórze Lecha w Gnieźnie jest jedynym w Wielkopolsce i jednym z czterech miejsc
w Polsce, któremu został przyznany w marcu 2007 roku Znak Dziedzictwa Europejskiego ( w ramach
inicjatywy międzyrządowej).
Znak Dziedzictwa Europejskiego służy podkreśleniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały
znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii Europejskiej, i nadaniu im
odpowiedniej rangi. Ponadto, na terenie powiatu dwa obiekty posiadają status Pomników Historii
- wyspa na Ostrowie Lednickim oraz Wzgórze Lecha w Gnieźnie. Pomnik Historii to jedna z czterech
form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z 2003 roku. Im więcej tego typu obiektów - tym znaczniejsza jest atrakcyjność kulturowo
- turystyczna powiatu.
Efektem realizacji projektu miało być utrzymanie znaku ZDE dla Wzgórza Lecha (w ramach nowej
inicjatywy unijnej – w miejsce dotychczasowej międzyrządowej). Aplikację Wzgórza Lecha do
ponownego otrzymania znaku przygotowały wspólnie dwa samorządy – Powiatu Gnieźnieńskiego
i Miasta Gniezna. Poparcie dla tej inicjatywy wyraził gospodarz miejsca, były Prymas Józef
Kowalczyk. Niestety, pomimo właściwie przygotowanego wniosku (zarekomendowanego do oceny
międzynarodowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) komisja składająca się
z międzynarodowych ekspertów negatywnie oceniła gnieźnieńską aplikację. Z informacji
pozyskanych od przedstawicieli MKiDN wynika, że powodem odrzucenia wniosku dt. Wzgórza Lecha
był fakt, iż miejsce to jest w dalszym ciągu aktywne pod względem uprawiania kultu religijnego.
Kolejna szansa na ubieganie się o tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego nastąpi za dwa lata.
Wnioskodawcy rozpatrują ewentualność ponownego ubiegania się o przyznanie tytułu, tym razem
jednak dla idei Zjazdów Gnieźnieńskich.
Innym efektem realizacji niniejszego projektu jest poczynienie konkretnych kroków w celu
wpisania obiektu z terenu powiatu na światową listę dziedzictwa UNESCO. Procedura aplikacyjna
jest długoletnia, stąd jest mało prawdopodobne, aby w roku 2020 udało się dokonać wpisu.
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2. opis zadań w ramach projektu
Działania mające na celu otrzymanie unijnego Znaku Dziedzictwa
Europejskiego

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W roku 2014 przetłumaczono wniosek aplikacyjny dotyczący Wzgórza
Lecha dla Znaku Dziedzictwa Europejskiego oraz dokonano szeregu
tłumaczeń uzupełniających.
Ponadto, zgodnie z podjętymi zobowiązaniami zawartymi we wniosku,
utworzono stronę internetową dla dzieci w trzech językach (angielski,
niemiecki, polski) pod adresem: www.kulturapiastowdladzieci.pl.
(1) Archidiecezja Gnieźnieńska – sygnatariusz wniosku, (2) Urząd
Miejski w Gnieźnie - przygotowywanie wniosku (wspólnie ze
Starostwem Powiatowym w Gnieźnie), (3) Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - konsultanci zapisów we wniosku, (4) firma Lingbart
z siedzibą w Poznaniu - tłumaczenia wniosku (zlecenie
nr OP.2600.26.2014 z dnia 18.02.2014r.; zlecenie nr OP.2600.200.2014
z dnia 12.06.2014r.; zlecenie nr OP.2600.259.2014 z dnia
27.08.2014r.), (5) Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego
- wykonawca strony internetowej: www.kulturapiastowdladzieci.pl
(umowa nr 220/W/PR/2014 z dnia 12.11.2014). Wybór wykonawców
został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówienia
o wartości niższej niż 14.000 euro, wprowadzonym zarządzeniem nr
44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r., ze zm.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba podjętych
działań/kampanii/wydarzeń/akcji
promocyjnych mających na celu utrzymanie
obiektów na listach
liczba pomników historii na terenie powiatu
liczba obiektów rangi europejskiej na terenie
powiatu
liczba obiektów rangi światowej
przyrost liczby turystów w danym roku
w stosunku do poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

2

szt.

2

szt.

1

szt.

0

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba podjętych działań/kampanii/wydarzeń/akcji promocyjnych mających na
celu utrzymanie obiektów na listach obejmuje: (1) szereg zadań dotyczących przygotowania (w tym
uzupełniania) i złożenia wniosku ZDE, (2) utworzenie strony www.kulturapiastowdladzieci.pl, która
była wpisana jako jedno z działań we wniosku.
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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 Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Przedsięwzięcia typu ATL i BTL
Składka członkowska do WOT

kierownik zadania
Dyrektor PR
Dyrektor PR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Przedsięwzięcia typu ATL i BTL
Składka członkowska do WOT

planowana kwota [zł]
125.798
13.000
138.798

razem

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przedsięwzięcia typu ATL
i BTL
Składka członkowska WOT
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

124.715,36

124.715,36

-

-

12.608,80
137.324,16

12.608,80
137.324,16

-

-

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).
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL
W związku z realizacją projektu, w roku 2014 zlecono m. in.: dodruk
folderów promocyjnych, przygotowanie i wykonanie: wydawnictw
dotyczących szlaków rowerowych w powiecie gnieźnieńskim, gadżetów
promocyjnych, roll’upów z logo powiatu czy opracowanie layout’u dla
strony
internetowej
www.kulturapiastowdladzieci.pl.
Ponadto,
uczestniczono w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu,
odbywających się w dniach 23-25.10.2014r.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

(1) Firmy: Pack Art z Przeźmierowa (umowa nr 153/W/PR/2014 z dnia
01.07.2014r.), SIM z Koła (umowa nr 214/W/PR/2014 z dnia
20.10.2014r.), Imagine Design Group z Krakowa (umowa nr
208/W/PR/2014 z dnia 20.10.2014r. ze zm.), Basco z Łodzi (umowa nr
212/W/PR/2014 z dnia 14.10.2014r.) – wykonanie materiałów
promocyjnych typu: torby papierowe, gadżety (kubki, termosy,
smycze, pendrive, balony), kalendarze; (2) firmy: Libro z Poznania
(umowa nr 188/W/PR/2014 z dnia 06.08/2014r., zlecenia nr:
OP.2600.441.2014 z dnia 5.12.2014r., OP.2600.442.2014 z dnia
5.12.2014r.), Paw – Druk z Poznania (umowa nr 165/W/PR/2014 z dnia
23.07.2014r.), Artem z Powidza (umowa nr 166/W/PR/2014
z 23.07.2014r.) – dodruk publikacji typu foldery czy mapy rowerowe;
(3) Elpos z Gniezna (zlecenie nr OP.2600.296.2014 z dnia 26.09.2014r.)
– wykonanie roll’upów promocyjnych; (4) Jarosław Gryguć (umowy nr:
OP.2151.23.2014 z 04.10.2014r, OP.2151.33.2014 z 20.11.2014r.,
OP.2151.20.2014 z 11.06.2014r.) – wykonanie projektów graficznych
dla: layout’u dla strony www.kulturapiastowdladzieci.pl i kartek
świątecznych oraz prac graficzne dot. Szlaku Piastowskiego i księgi
identyfikacji wizualnej powiatu; (5) Wielkopolska Organizacja
Turystyczna – udział w targach turystycznych Tour Salon 2015
w Poznaniu. Wybór wszystkich ww. wykonawców został dokonany
zgodnie z regulaminem udzielania zamówienia o wartości niższej niż
14.000 euro, wprowadzonym zarządzeniem nr 44/2012 Starosty
Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r., ze zm.

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). Dyrektor Wydziału i Promocji Starostwa Powiatowego w
Gnieźnie od maja 2011 jest członkiem Zarządu WOT. Stowarzyszenie
działa od 1 stycznia 2004 roku. Zrzesza przedstawicieli samorządów,
branży turystycznej i stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze.
Zgodnie z zasadami opłacania składek w Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej dla samorządów terytorialnych (uchwała nr 3 Walnego
Zebrania WOT z dnia 14 stycznia 2005 r.) wynosi ona 10 gr. od
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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 2014 działalność Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej objęła
m. in.:
 działalność
promocyjną
zorganizowano
promocję
na
następujących zagranicznych targach turystycznych: w Utrechcie
(Holandia), w Dusseldorfie
(Niemcy), w Hamburgu (Niemcy),
w Leeuwarden (Holandia), w Amsterdamie (Holandia), ITB
w Berlinie (Niemcy), Boot&Fun w Berlinie (Niemcy) oraz na
następujących targach turystycznych w kraju: we Wrocławiu,
w Katowicach, „Wiatr i Woda” w Warszawie, „LATO” w Warszawie,
Tour-Salon w Poznaniu, Boot Show w Łodzi, Cavaliada w Poznaniu.
Ponadto, przeprowadzono promocję w regionie organizując 7 edycji
Wielkopolskiej Giełdy Turystycznej pod hasłem „Wpadnij
z sąsiedzką wizytą” w następujących miastach: w Wolsztynie,
w Gnieźnie, w Kaliszu, w Lesznie, w Gostyniu, w Poznaniu,
w Gołuchowie. Dodatkowo wzięto udział w targach Aktywni 50+
oraz w targach edukacyjnych w Poznaniu,
 działalność wydawniczą - w przygotowaniu wydawnictw czynny
udział brali członkowie WOT, w tym Powiat Gnieźnieński,
przekazując materiały zdjęciowe, tekstowe i opiniując informacje
zawarte w poszczególnych folderach w zakresie dotyczącym jego
obszaru działania. Zrealizowano dodruk m. in. następujących
tytułów: „wydzieranki” z atrakcjami turystycznymi Wielkopolski dla
3 punktów IT w Poznaniu, Turku i Jarocinie, 9 folderów-składanek
z serii „Weekend w …”: (1) Wolsztynie, Rakoniewicach i okolicy,
(2) Grodzisku, Nowym Tomyślu, Zbąszyniu i okolicach, (3) Śremie,
Puszczykowie i okolicach, (4) Szamotułach, Wronkach i Baborówku,
(5) Czarnkowie, Trzciance, Drawsku i okolicach, (6) Czerwonaku,
Murowanej Goślinie i Wągrowcu, (7) Koninie, Turku i Kłodawie,
(8)Gostyniu, Kościanie, Krzywiniu i okolicach, (9) Gnieźnie,
Trzemesznie i okolicach oraz ulotki informacyjnej na temat
Wielkiej Pętli Wielkopolski (wraz z wysyłką do partnerów projektu
oraz wybranych punktów IT), 5 folderów z serii „Wielka Pętla
Wielkopolski” w ramach projektu „Kompleksowa promocja
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
czy kalendarza imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych
w Wielkopolsce w 2014 roku,
 informację turystyczną, która z kolei obejmowała: stałą współpracę
z Wydawnictwem Miejskim w zakresie świadczenia usług informacji
turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej,
stałą współpraca z certyfikowanymi punktami IT, do których
przekazywano materiały promocyjne, przeprowadzenie Certyfikacji
punktów informacji turystycznej w Wielkopolsce, w tym
w Gnieźnie, wysyłkę materiałów promocyjnych do ośrodków
zagranicznych Polskiej Organizacji Turystycznej,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

 wizyty studyjne: blogerki z Włoch, dziennikarzy z Włoch i Holandii,
dziennikarzy krajowych z Travel Foto,
 aktualizację strony internetowej www.wot.org.pl, prowadzenie
akcji informacyjno-promocyjnych na portalu społecznościowym
Facebook oraz administrowanie pozostałymi stronami www,
 konferencje prasowe i działalność PR, m. in.: zorganizowano etap
regionalny Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat
POT 2014 oraz uroczystą Galę wręczenia nominacji i dyplomów
z udziałem dziennikarzy, zorganizowano certyfikację punktów
informacji turystycznej w Wielkopolsce oraz uroczystą Galę
wręczenia certyfikatów z udziałem dziennikarzy, prowadzono
redakcję działów „Wydarzenia” i „Aktualności” regionalnego
portalu internetowego www.wielkopolska.travel oraz redakcję
działów „Aktualności”, „Napisali o nas” na stronie www.wot.org.pl,
redagowano i rozsyłano newslettera WOT, prowadzono stałą
współpracę WOT z dziennikarzami: Głosu Wielkopolskiego,
Aktualności Turystycznych, Wiadomości Turystycznych, Radia
Merkury, Radia Emaus, Radia Eska Poznań i innych mediów oraz
zorganizowano konferencję prasową z okazji 10-lecia WOT,
 realizację projektu w ramach WRPO „Kompleksowa promocja
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Powiat Gnieźnieński jest członkiem

– stowarzyszenie, którego

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno
o charakterze ATL, jak i BTL
liczba osób, do których dotarła reklama
powiatu poprzez nośniki internetowe – strony
www, portale, media społecznościowe
liczba wyprodukowanych materiałów
promocyjnych powiatu (foldery, filmy, muzyka,
ulotki, mapki, książki, gadżety itp.)
liczba imprez o charakterze targowym
i wystawienniczym, w których uczestniczył
powiat
liczba osób, do których dotarła reklama
powiatu – outdoor, telewizja, radio
przyrost liczby turystów w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

3

osoby

591.715

szt.

78.714

szt.

9

osoby

b. d.

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno o charakterze ATL, jak i BTL
obejmuje: (1) wydruk publikacji promocyjnych, (2) wykonanie gadżetów, (3) inne działania
wizerunkowe.
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Wskaźnik produktu: liczba osób, do których dotarła reklama powiatu poprzez nośniki internetowe
– strony www, portale, media społecznościowe obejmuje stronę: www.powiat-gniezno.pl (566.581),
www.tupowstalaposlka.pl (24.974), fanpage powiatu na Facebooku (160).
Wskaźniki produktu: liczba imprez o charakterze targowym i wystawienniczym, w których
uczestniczył powiat obejmuje targi w: Dusseldorfie, Leeuwarden, Hamburgu, Berlinie, Wrocławiu,
Łodzi, Katowicach, Poznaniu (Tour Salon oraz Cavaliada).

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 Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Konserwacja i monitoring szlaków powiatowych

kierownik zadania
Dyrektor PR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Konserwacja i monitoring szlaków powiatowych
razem

planowana kwota [zł]
38.353
38.353

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Konserwacja i monitoring
razem

ogółem
37.514,79
37.514,79

z budżetu
powiatu
37.514,79
37.514,79
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nazwa
-

kwota
-
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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. Kilkuletnia trwałość
projektu unijnego (w ramach którego wydano środki na oznakowanie szlaków turystycznych), jak
również gospodarskie podejście do zarządzania nowo powstałymi szlakami wymaga stałej dbałości
o infrastrukturę szlaku. 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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Konserwacja i monitoring szlaków powiatowych
W roku 2014, po próbie kradzieży, która miała miejsce w lutym,
przywrócono Karczmarza z Waliszewa na szlaku mitów i legend, do
pierwotnego stanu. Dodatkowo, w celu monitorowania obszaru, na
którym znajduje się Karczmarz, zakupiono foto - pułapkę czyli kamerę
leśną, którą przekazano (a tym samym zadanie) Nadleśnictwu Gniezno.
Następnie, w porozumieniu z Gminą Trzemeszno, zainstalowano
monitoring na szlaku architektury drewnianej przy wieży widokowej
w Dusznie. Ponadto, odmalowano 14 wiat, ław i siedzisk na szlaku
mitów i legend, jak i na szlaku św. Jakuba.
(1) Nadleśnictwo Gniezno – podmiot, któremu przekazano pułapkę
leśną (umowa nr 221/W/PR/2014 z dnia 28.10.2014r.), wcześniej
zakupioną w firmie Ecotone z siedzibą w Sopocie (zlecenie
nr OP.2600.401.2014 z dnia 18.11.2014r.), (2) Gmina Trzemeszno
– współfinansowanie monitoringu w Dusznie, (3) firmy: ZETO z siedzibą
w Poznaniu (zlecenia OP.2600.433.2014 z dnia 4.12.2014r. oraz
OP.2600.434.2014r. z dnia 4.12.2014r.), Enea Operator sp. z o. o.
z siedziba w Poznaniu (umowa nr OD1/ZR5/786/2014 z dnia
14.11.2014r.) i Servcom sp. z o. o. z siedzibą w Trzemesznie (umowa
z dnia 12.11.2014r.) – podmioty realizujące prace dotyczące
zainstalowania monitoringu, (4) Firma Ludwik – Tur z siedzibą
w Poznaniu – podmiot, któremu zlecono konserwację wiat i siedzisk
(umowa nr 205/W/PR/2014 z dnia 30/09.2014r), (5) firmy: Brąz – Art
z siedzibą w Pleszewie (zlecenie OP.2600.60.2014 z dnia 11.03.2014r.)
oraz Henbud z siedzibą w Kłecku (zlecenia nr: OP.2600.31.2014 z dnia
13.02.2014r. oraz OP.2600.61.2014 z dnia 11.03.2014r.) – podmioty,
którym zlecono prace naprawcze w związku z próbą kradzieży rzeźby.
Wybór wykonawców został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania
zamówienia o wartości niższej niż 14.000 euro, wprowadzonym
zarządzeniem nr 44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r.,
ze zm.
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba audytowanych szlaków turystycznych na
terenie powiatu gnieźnieńskiego
długość audytowanych szlaków turystycznych
na terenie powiatu gnieźnieńskiego
liczba szlaków turystycznych na terenie
powiatu gnieźnieńskiego objętych działaniami
naprawczymi, renowacją
liczba przeprowadzonych działań naprawczych,
renowacyjnych
liczba nowoutworzonych szlaków
przyrost liczby turystów w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

5

km

513

szt.

3

szt.

17

szt.

0

%

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, (5) Szlak Piastowski.

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 Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja nowooznakowanych szlaków rowerowych powiatu
gnieźnieńskiego
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja nowooznakowanych szlaków rowerowych powiatu
gnieźnieńskiego
razem

planowana kwota [zł]
6.000
6.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Monitoring i konserwacja
nowooznakowanych szlaków
rowerowych powiatu
gnieźnieńskiego
razem

z budżetu
powiatu

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

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 system szlaków rowerowych w powiecie gnieźnieńskim. Jest wysoce pożądane, aby
systematycznie sprawdzać jakość nowoutworzonych szlaków. Każdego roku, w ramach niniejszego
projektu, będzie przeprowadzany audyt powiatowych szlaków rowerowych i będzie ustalana lista
koniecznych napraw, czy też renowacji tabliczek i oznaczenia malowanego. W przyszłości planuje
się również rozwój szlaków wodnych na terenie powiatu - na Wełnie i Małej Wełnie. Nie wyklucza
się także działań mających na celu promocję i rozwój innych odmian turystyki aktywnej na terenie
powiatu.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Monitoring i konserwacja nowooznakowanych szlaków rowerowych
powiatu gnieźnieńskiego
W roku 2014 ustawiono znaki: uwaga rowerzyści w miejscach, gdzie
szlaki przecinają drogi krajowe. Ponadto, ze względu na zły stan kładki
nad rzeką Wełną, na szlaku zielonym stworzono alternatywną,
dodatkową trasę szlaku, dla mniej wymagających rowerzystów. Oprócz
tego dokonano różnego rodzaju drobnych napraw na poszczególnych
szlakach.
Firma Ludwik – Tur z siedzibą w Poznaniu – wykonawca poszczególnych
działań w ramach zadania (zlecenie nr OP.2600.114.2014 z dnia
11.04.2014r., umowa nr 200/W/PR/2014 z dnia 17.09.2014r.). Wybór
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wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania
zamówienia o wartości niższej niż 14.000 euro, wprowadzonym
zarządzeniem nr 44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r.,
ze zm.
3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba audytowanych szlaków rowerowych na
terenie powiatu gnieźnieńskiego
długość audytowanych szlaków rowerowych na
terenie powiatu gnieźnieńskiego
liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu
gnieźnieńskiego objętych działaniami
naprawczymi, renowacją
liczba przeprowadzonych działań naprawczych
renowacyjnych
liczba działań promocyjnych mających na celu
rozwój turystyki aktywnej na terenie powiatu
gnieźnieńskiego
przyrost liczby turystów w danym roku
w stosunku do poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

5

km

290

szt.

4

szt.

4

szt.

3

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego objętych
działaniami naprawczymi, renowacją obejmuje szlaki: żółty i czerwony (w ramach gwarancji) oraz
szary i zielony (poza gwarancją).
W przypadku wskaźnika produktu: liczba przeprowadzonych działań naprawczych, renowacyjnych
podano liczbę szlaków objętych działaniami naprawczymi (liczba odnowionych znaków, tabliczek
etc. jest trudna do określenia ze względu na specyfikę zadania).
Wskaźnik produktu: liczba działań promocyjnych mających na celu rozwój turystyki aktywnej na
terenie powiatu gnieźnieńskiego obejmuje: (1) organizację rajdu otwierającego szlaki rowerowe
powiatu gnieźnieńskiego, (2) wydanie pięciu map rowerowych dotyczących każdego ze szlaków,
(3) zebranie śladów gps dla każdego ze szlaków i udostępnienie ich na stronach dotyczących
turystyki rowerowej (www.traseo.pl, www.tupowstalapolska.pl).
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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 Promocji i Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Dofinansowanie GKW przez samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego
Dofinansowanie udostępnienia i prowadzenia dla turystów i mieszkańców
parowozowni
Dofinansowanie GKW przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Naprawa główna kotła na poziomie 5 łącznie z rewizją wewnętrzną kotła
oraz dokonanie odbioru wykonanych prac

kierownik zadania
Dyrektor PR
Dyrektor PR
Dyrektor PR
Dyrektor OP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Dofinansowanie GKW przez samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego
Dofinansowanie udostępnienia i prowadzenia dla turystów i mieszkańców
parowozowni
Dofinansowanie GKW przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Naprawa główna kotła na poziomie 5 łącznie z rewizją wewnętrzną kotła
oraz dokonanie odbioru wykonanych prac
razem

planowana kwota [zł]
75.000
5.000
80.000
152.000
312.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Dofinansowanie GKW przez
samorząd Powiatu
Gnieźnieńskiego
Dofinansowanie
udostępnienia i prowadzenia
dla turystów i mieszkańców
parowozowni
Dofinansowanie GKW przez
Samorząd Województwa
Wielkopolskiego

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

75.000,00

75.000,00

-

-

5.000,00

5.000,00

-

-

80.000,00

-

dotacja
z UMWW

80.000,00
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Naprawa główna kotła na
poziomie 5 łącznie z rewizją
wewnętrzną kotła oraz
dokonanie odbioru
wykonanych prac
razem

0,00

-

160.000,00

80.000,00

-

-

80.000,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Turystyka kolejowa jest jednym z czterech wiodących produktów turystycznych w Wielkopolsce.
Powiat jest właścicielem Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej kursującej na odcinku 38 km
pomiędzy Gnieznem a Anastazewem. GKW jest jedną z nielicznych funkcjonujących wąskotorówek
w Polsce, w tym i w Wielkopolsce. Konieczna jest jednak rewitalizacja GKW - zarówno taboru, jak
i torowiska. Jest to jednak możliwe tylko przy udziale środków zewnętrznych. Projekt ma na celu
poprawę atrakcyjności kolejki oraz szersze wypromowanie jej pod względem turystycznym.
Na terenie Gniezna zlokalizowana jest również nieczynna parowozownia, będąca jednym
z największych zabytków architektury przemysłowej w tej części Europy. Realizacja projektu winna
przyczynić się do wsparcia oddolnych inicjatyw środowisk pozarządowych do stworzenia z terenu
byłej parowozowni miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów. Ponadto, celem projektu ma
być wspieranie działań mających na celu organizację przyjazdowej turystyki kolejowej do powiatu.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Dofinansowanie GKW przez samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego
Zadanie pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w latach
2013 – 2015 poprzez utrzymanie taboru, zostało zlecone Towarzystwu
Miłośników Gniezna z siedzibą w Gnieźnie, którego oferta została
wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu
Gnieźnieńskiego. Realizacja 3-letniego zadania polega na konserwacji,
naprawie okresowej i przeglądzie wagonów osobowych oraz
lokomotyw, co w konsekwencji ma zapewnić utrzymanie taboru GKW,
niezbędnego do prowadzenia regularnych kursów pociągów
pasażerskich.
W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono kwotę 75.000 zł,
przekazywaną Towarzystwu Miłośników Gniezna co pół roku, w dwóch
ratach: I rata: 52.500 zł, II rata: 22.500 zł. W ramach zadania
wykonano: rewizję parowozu Px48-1919 w celu odroczenia terminu
rewizji wewnętrznej kotła przez Transportowy Dozór Techniczny,
naprawę główną drezyny motorowej rewizję i naprawę 5 wagonów
osobowych oraz przegląd 3 lokomotyw spalinowych.
Towarzystwo Miłośników Gniezna z siedzibą w Gnieźnie – podmiot,
z którym w dniu 2 stycznia 2013r. zawarto umowę dotacji
nr 17/W/PR/2013 na powierzenie realizacji zadania publicznego
pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w latach 2013
– 2015 poprzez utrzymanie taboru.
Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej
z siedzibą w Gnieźnie - podwykonawca zadania.
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nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Dofinansowanie udostępnienia
i mieszkańców parowozowni

i

prowadzenia

dla

turystów

Zadanie pn. Udostępnienie i prowadzenie dla turystów i mieszkańców
zabytkowych obiektów parowozowni w Gnieźnie zostało zlecone
Stowarzyszeniu Instytut Rozwoju i Promocji Kolei z siedzibą
w Poznaniu, którego oferta została wyłoniona na podstawie otwartego
konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Realizacja zadania
polegała na przystosowaniu, wyposażeniu i obsłudze Parowozowni, jej
promowaniu oraz organizacji na terenie obiektu wydarzeń – eventów.
W roku 2014 teren Parowozowni był wielokrotnie udostępniany
turystom. Zrealizowano m. in. przyjazdy pociągów specjalnych
do Gniezna, począwszy od pociągu „Piernik” w kwietniu 2014r.,
a skończywszy na pociągu „Powstaniec” w grudniu 2014r. Zrealizowano
tygodniową imprezę Dni Pary, przybliżającą mieszkańcom miasta oraz
turystom
obiekty
parowozowni,
a
dzięki
współpracy
z Muzeum Początków Państwa Polskiego i Muzeum Techniki i Machin
Wojennych w Gnieźnie, dodatkowo zrealizowano projekt „Noc
Muzeów”. Szacuje się, że w okresie kwiecień – grudzień 2014r.
parowozownię odwiedziło ok. 10.000 osób.
W roku 2014 na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
przeznaczył kwotę 5.000 zł, przekazaną Stowarzyszeniu jedną transzą.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Stowarzyszeniu Instytut Rozwoju i Promocji Kolei z siedzibą
w Poznaniu – podmiot, z którym w dniu 22 kwietnia 2014 roku zawarto
umowę dotacji nr 69/W/PR/2014 na wsparcie realizacji zadania
publicznego pn. „Udostępnienie i prowadzenie dla turystów
i mieszkańców zabytkowych obiektów Parowozowni w Gnieźnie”.

nazwa zadania

Dofinansowanie
Wielkopolskiego

opis zadania

W dniu 31 marca 2014r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę nr XLIII/830/14 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie
przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi
Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Średzkiemu oraz Miastu i Gminie Śmigiel.
Zgodnie z ww. uchwałą, Powiat Gnieźnieński otrzymał pomoc
finansową w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
regularnych przewozów pasażerskich oraz niezbędnych do prowadzenia
przewozów napraw torowiska. Zadanie pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej
Kolei Wąskotorowej w roku 2014 poprzez organizację regularnych
przewozów pasażerskich oraz utrzymanie infrastruktury zostało zlecone
Towarzystwu Miłośników Gniezna z siedzibą w Gnieźnie, którego oferta
została wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert Zarządu
Powiatu Gnieźnieńskiego, i z którym w dniu 6 czerwca 2014r. zawarto
umowę. W ramach realizacji zadania: na sieci GKW uruchomiono 152
pociągi pasażerskie, które przewiozły ok. 5.000 osób, celem poprawy
bezpieczeństwa prowadzenia przewozów odchwaszczono torowisko na
odcinku: Gniezno-Witkowo oraz wycięto krzewy zarastające torowisko
na odcinku: Witkowo-Ostrowo oraz przeprowadzono niezbędne

GKW
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

naprawy infrastruktury na sieci GKW: zdemontowano starą
i zamontowano nową barierkę na moście w Przybrodzinie,
zdemontowano tor objazdowy w Anastazewie oraz wymieniono 80 szt.
podkładów.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Województwo Wielkopolskie – przekazanie dotacji celowej Powiatowi
Gnieźnieńskiemu zgodnie z umową nr DT/I/91/2014 (114/W/PR/2014)
z dnia 6 czerwca 2014 roku.
Towarzystwo Miłośników Gniezna z siedzibą w Gnieźnie – podmiot,
z którym w dniu 6 czerwca 2014r. zawarto umowę dotacji
nr 115/W/PR/2014 na powierzenie realizacji zadania publicznego
pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2014
poprzez organizację regularnych przewozów pasażerskich oraz
utrzymanie infrastruktury.
Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej
z siedzibą w Gnieźnie - podwykonawca zadania.

nazwa zadania

Naprawa główna kotła na poziomie 5 łącznie z rewizją wewnętrzną
kotła oraz dokonanie odbioru wykonanych prac

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W 2014 roku planowano dokonać naprawę główną kotła parowozu
wąskotorowego z tendrem na poziomie 5 łącznie z rewizja wewnętrzną
kotła. W związku z powyższym zawarto umowę nr OP.2150.110.2014
z dnia 14.10.2014r. z Panem Andrzejem Kolasińskim (firma „ADAP”
z siedzibą w Poznaniu), która obejmowała m.in.: nadzór nad realizacją
umowy podpisanej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu
o zamówienie publiczne, który dokonywał będzie naprawy, pełnienie
funkcji odbiorcy technicznego (inspektora) uprawnionego do dokonania
odbioru technicznego naprawionego kotła wraz z tendrem oraz
wykonywanie innych zadań w zakresie realizacji ww. zadania.
W roku 2014 zostały ogłoszone dwa postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
207 000 euro na usługę: „Naprawa główna kotła parowozu Px 48 nr
1919 (wąskotorowego) z tendrem Ptx 48 nr 1919 na poziomie 5 łącznie
z rewizją wewnętrzną kotła”. W żadnym z ogłoszonych postępowań nie
wyłoniono wykonawcy. Realizacja zadania została przeniesiona na rok
2015.
-

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

nazwa
długość wyremontowanego torowiska
liczba dokonanych napraw, remontów taboru
GKW

151

jednostka
miary
km

wartość osiągnięta
w roku 2014
0

szt.

10
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rezultatu

liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie
budowy/rozbudowy oferty turystyki kolejowej
liczba osób korzystających z oferty turystyki
kolejowej
wysokość pozyskanych środków zewnętrznych
na rewitalizację GKW
przyrost liczby turystów w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

szt.

4

osoby

15.000

zł

0

%

60

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: długość wyremontowanego torowiska – prowadzone naprawy miały charakter
punktowy.
Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie budowy/rozbudowy oferty
turystyki kolejowej obejmuje: (1) organizację przewozów pasażerskich GKW, (2) organizację
imprez na terenie Parowozowni m.in. Dni Pary, Noc Muzeów, (3) uruchomienie sześciu pociągów
specjalnych, m.in. pociągu Piernik, Powstaniec, (4) zwiedzanie Parowozowni.
Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających z oferty turystyki kolejowej w roku 2013 wyniósł
9.400.

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 Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Dofinansowanie
prowadzenia
Powiatowego
Turystycznej

kierownik zadania
Centrum
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Dofinansowanie
prowadzenia
Powiatowego
Centrum
Informacji
Turystycznej
razem

planowana kwota [zł]
60.000
60.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Dofinansowanie prowadzenia
Powiatowego Centrum
Informacji Turystycznej
razem

z budżetu
powiatu

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest skuteczna i właściwa obsługa przyjezdnych turystów przebywających na
terenie powiatu gnieźnieńskiego. Pod pojęciem zintegrowany system informacji turystycznej
rozumieć należy klasyczną informację turystyczną prowadzoną w Powiatowym Centrum Informacji
Turystycznej, punkty stałe i sezonowe IT adresowane do osób poszukujących informacji
turystycznej, statyczne urządzenia informacji turystycznej w postaci tablic, tabliczek
informacyjnych, infokiosków, mobilnych punktów IT itp. Pod pojęciem zintegrowanego systemu
informacji turystycznej rozumieć należy również broszury, informatory z szybko zmieniającymi się
danymi dotyczącymi danego sezonu turystycznego (nie należy mylić z folderami promocyjnymi
o charakterze wizerunkowym).
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej

opis zadania

Zadanie zostało zlecone Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski,
której oferta została wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji zadania
publicznego w latach 2013-2015 pn. „Powiatowe Centrum Informacji
Turystycznej”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski a Powiatem
Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 2 stycznia 2013 roku i określa
termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2015r.
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej zajmuje się obsługą
turystów odwiedzających Powiat Gnieźnieński, a także promocją
turystyczną regionu. Zadanie jest realizowane na bazie zasobu
kadrowo-rzeczowego Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
z siedzibą przy ulicy Rynek 14 w Gnieźnie. Oprócz bieżącej obsługi
ruchu turystycznego – turystów indywidualnych i zbiorowych z kraju
i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie inne nośniki
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

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 Rozwoju,
 zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie
statystyki dotyczącej obsługi ruchu turystycznego w powiecie
gnieźnieńskim,
 sprzedaż
wszelkiego
rodzaju
materiałów
informacyjno
- turystycznych, takich jak: mapy, foldery, informatory,
przewodniki, itp.,
 obsługę stanowisk targowych na różnego typu wystawach
i targach turystycznych, na których obecny jest Powiat
Gnieźnieński,
 promocję powiatu podczas wszelkich imprez powiatowych
i regionalnych.
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski – wykonawca zadania
- podmiot wyłoniony na podstawie otwartego konkursu ofert, z którym
zawarto umowę nr 16/W/PR/2013 z dnia 02.01.2013r. na powierzenie
realizacji zadania publicznego w latach 2013-2015 pn. „Powiatowe
Centrum Informacji Turystycznej”.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba turystów indywidualnych obsłużonych
w Powiatowym Centrum Informacji
Turystycznej
liczba wycieczek obsłużonych w Powiatowym
Centrum Informacji Turystycznej
liczba krajów pochodzenia turystów
obsłużonych w Powiatowym Centrum Informacji
Turystycznej
liczba nośników IT, sfinansowanych
i utrzymywanych w ramach projektu
liczba wydanych broszur i informatorów
turystycznych
spadek liczby turystów w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

osoby

3.280

szt.

411

szt.

15

szt.

0

szt.

10.000

%

-11,95

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba krajów pochodzenia turystów obsłużonych w Powiatowym Centrum
Informacji Turystycznej obejmuje następujące kraje: Austria, Niemcy, Belgia, Norwegia, Szwecja,
Dania, Finlandia, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Turcja, Włochy, USA, Kanada, Kenia.
Wskaźnik liczba wydanych broszur i informatorów turystycznych obejmuje informatory przekazane
do biura PCIT przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
Wskaźnik rezultatu: spadek liczby turystów w stosunku do roku poprzedniego obejmuje: ilość grup
zorganizowanych, gdzie założono, że każda grupa liczy około 50 osób. Co za tym idzie, w roku 2014
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liczba ta wynosiła 20.550 osób. Natomiast w roku 2013 - 21.550 osób. Suma obsłużonych turystów
zarówno indywidualnych, jak i grupowych to: rok 2014 - 23.830 osób, a rok 2013 - 27.065 osób.
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 Rozwoju
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego

kierownik zadania
Dyrektor PR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2014
nazwa zadania
Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego

planowana kwota [zł]
10.500
10.500

razem

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Bieżąca praca Rady
Programowo-Naukowej
ds. Szlaku Piastowskiego
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

2.837,50

2.837,50

2.837,50

2.837,50
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-
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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.
Starosta Gnieźnieński jest Przewodniczącym Rady, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
- koordynatorem jego prac. W roku 2011 został przeprowadzony audyt historyczny, w roku 2012
audyt turystyczny szlaku. W okresie do 2020 jest planowana realizacja projektu unijnego dla szlaku
w zakresie oznakowania, edukacji oraz promocji. Planowane środki mają stanowić wkład własny
projektu Zadania inwestycyjne mają być realizowane przez poszczególne podmioty. Liderem
projektu będzie Wielkopolska Organizacja Turystyczna, której powiat jest członkiem. Celem
projektu jest rozwój i promocja Szlaku Piastowskiego, którego dwie główne trasy przecinają się
w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako Najlepszy
Produkt Turystyczny. Pośrednim celem projektu jest zdobycie za kilka lat Złotego Certyfikatu POT
dla Szlaku Piastowskiego. Docelowo Szlak Piastowski ma stać się magnesem przyciągającym
turystów na teren powiatu gnieźnieńskiego i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce szlakiem
kulturowym. Celem projektu jest również osiągnięcie pełnej koordynacji szlaku.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego
W roku 2014 w ramach projektu finansowano bieżącą pracę Rady
Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, jak i podjęto
działania mające na celu wyłonienie koordynatora szlaku.
Projekt od samego początku spotkał się z dużą barierą o charakterze
mentalno – świadomościowym. Szlak Piastowski funkcjonuje
w świadomości wielu pokoleń przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek, krajoznawców, autorów publikacji. Nikt jednak wcześniej
nie zajął się koordynacją tego jednego z najbardziej znanych,
kulturowych szlaków turystycznych w Polsce. Szlak, z racji swego
przesłania, winien mieć charakter edukacyjny. Tymczasem przez
wszystkie lata do szlaku przylgnęło bardzo wiele różnorodnych
obiektów, nie mających żadnego związku z epoką Piastów (jak np. park
dinozaurów, muzeum pszczelarstwa, kolejki wąskotorowe, XVIII i XIX wieczne pałace itp.). Wyznaczenie przez Radę Programowo–Naukową
ds. Szlaku Piastowskiego cezury czasowej (tj. okres panowania dynastii
Piastów do 1370 r.) oraz przestrzeni geograficznej (tj. obszar dwóch
województw) wyznaczyło właściwy wymiar i charakter szlaku. Nowe
podejście nie dla wszystkich samorządów oraz zarządców obiektów
było łatwe do zaakceptowania (problem tzw. dawnych przyzwyczajeń).
Okazało się, że największy problem z zaakceptowaniem zmian miała
część jednostek samorządów terytorialnych, które w swojej strategii
marketingowej wykorzystywały markę szlaku, nie bacząc czy mają ku
temu potencjał i zasoby pod względem obiektów piastowskich. Z kolei
pojawiły się również i takie jednostki samorządu terytorialnego, które
pomimo posiadanego potencjału i bezpośredniego udziału w Szlaku
Piastowskim, jak dotąd nie wykorzystywały w swoich działaniach
marketingowych tego aspektu. Stąd dużą trudnością było
przezwyciężenie dotychczasowego sposobu myślenia poszczególnych
podmiotów i przekonania ich do wspólnej idei przewodniej związanej
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

z prawdziwie uzasadnioną kreacją Szlaku Piastowskiego pod względem
jego przebiegu oraz przypisanych do szlaku obiektów.
Innego rodzaju trudnością, było namówienie 20 jednostek samorządu
terytorialnego do wspólnej idei koordynacji Szlaku Piastowskiego.
W tym celu w roku 2014 odbyła się seria spotkań w terenie (osób
zaangażowanych w prace Rady Programowo–Naukowej ds. Szlaku
Piastowskiego z włodarzami danych jst) w celu szczegółowego
omówienia celu współpracy oraz wskazania konkretnych korzyści
wynikających z realizacji wspólnych zamierzeń. Z pewnością dużym
utrudnieniem przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia są zmiany
osób zarządzających w jednostkach samorządu terytorialnego
(w wyniku wyborów samorządowych w 2014 roku na 21 samorządów
gminnych i powiatów leżących na szlaku na terenie województwa
wielkopolskiego, aż w 12 jst nastąpiła wymiana władz).
Warto również nadmienić, iż pomimo tego, że w wyniku audytów
zmieniona została struktura obiektów na szlaku (tj. zmniejszeniu
uległa ilość obiektów sakralnych na rzecz innych obiektów
niesakralnych) to w dalszym ciągu największą grupą obiektów na szlaku
stanowią kościoły. Są to obiekty o najwyższej randze dziedzictwa
kulturowego państwa polskiego. Problemem niektórych z tych obiektów
jest fakt braku zrozumienia co do koniecznej dostępności tych
obiektów dla osób zainteresowanych zwiedzaniem, bez osiągnięcia celu
religijnego. W związku z tym są prowadzone systematyczne działania
mające naprowadzić zarządców tych obiektów do większej otwartości
na oczekiwany, wzrastający ruch turystyczny.
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego,
Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 21 jednostek
samorządu terytorialnego 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; odcinek wrzesiński: Powiat
Wrzesiński, Gmina Września, Gmina Pyzdry; odcinek kościański: Powiat
Kościański, Gmina Krzywiń; odcinek średzki: Powiat Średzki, Gmina
Dominowo; odcinek koniński: Miasto Konin; odcinek kaliski: Miasto
Kalisz; odcinek słupecki: Powiat Słupecki, Gmina Lądek; odcinek
wągrowiecki: Powiat Wągrowiecki, Miasto Wągrowiec, Gmina
Wągrowiec. Ponadto podmiotem zaangażowanym w promocję i rozwój
Szlaku Piastowskiego jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna jako
lider planowanego projektu unijnego.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba zrealizowanych przedsięwzięć
dotyczących Szlaku Piastowskiego
wysokość nakładów finansowych
przeznaczonych na promocję Szlaku
Piastowskiego
wysokość nakładów finansowych
przeznaczonych na inwestycje na Szlaku
Piastowskim
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2014

szt.

3

zł

0

zł

0
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rezultatu

liczba otrzymanych nagród i wyróżnień dla
Szlaku Piastowskiego
przyrost liczby turystów na Szlaku Piastowskim
w danym roku w stosunku do roku poprzedniego

szt.

0

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących Szlaku Piastowskiego
obejmuje: (1) posiedzenia Rady programowo naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, (2) III konferencja
międzyregionalna zorganizowana w Poznaniu, (3) konkurs na wyłonienie koordynatora Szlaku
Piastowskiego.
Wartości dla wskaźników produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na promocję
Szlaku Piastowskiego oraz wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje na Szlaku
Piastowskim wynikają z faktu, iż cały proces koordynacji Szlaku Piastowskiego dopiero się
konstytuuje. W roku 2014 został wybrany koordynator Szlaku Piastowskiego – Pan Przemysław
Buryan, na działalność którego w roku 2015 przeznaczono w sumie ze wszystkich ww. jst kwotę
75.366 zł.
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Załącznik nr 1
II/3/i - Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny sportowe
Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację
lp.

nazwa klubu

nazwa zadania

XI Ogólnopolski Wielkanocny Turniej
Unihokeja o Puchar
Starosty Gnieźnieńskiego
Uczniowski Klub Sportowy
IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu
2.
„Sokół” Gniezno
Gnieźnieńskiego w Badmintonie
Gala MMA III Memoriał
3. Klub Sportowy Walka Gniezno
im. Pawła Kamińskiego
Ludowy Klub Sportowy
Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego
4.
Chrobry Gniezno
w Szachach Klasycznych
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Gniezno
5. Międzyszkolny Klub Sportowy
Cup 2014 w kat. Juniorka Młodsza
Towarzystwo Sportowe Basket
XII Międzynarodowy Turniej Koszykówki
6.
Gniezno
Gniezno 2014
Uczniowski Klub Sportowy
VI Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie
7.
Lokator
w warcabach stupolowych
Klub Sportowy „Stella”
Memoriał im. Bolesława Flisiaka
8.
Gniezno
w Boksie Juniorów
Klub Sportowy „Stella”
Memoriał im. Maksymiliana Małkowiaka
9.
Gniezno
w Hokeju na Trawie
Klub Sportowy „Stella”
Memoriał im. Mariana Grotowskiego
10.
Gniezno
w Hokeju na Trawie
Klub Sportowy „Stella”
Ogólnopolski Turniej Otwarcia Sezonu
11.
Gniezno
Juniorów i Młodzików w Tenisie Stołowym
Stowarzyszenie Kultury
XIV Mistrzostwa Wielkopolski
12.
Fizycznej i Turystyki Chrobry
w Plażowej Piłce Nożnej
Stowarzyszenie Młodych
13.
XXIV Ogólnopolski Bieg Niechana
Wielkopolan
Uczniowski Klub Hokeistów
Memoriał im. Piotra Baniewicza
14.
„Start 1954” Gniezno
w Hokeju na Trawie
Akademia Karate
Puchar Wielkopolski
15. Tradycyjnego Samuraj
w Karate Tradycyjnym 2014
Gniezno
Gnieźnieński Klub Sportowy
Mistrzostwa Polski Par Klubowych
16.
„Orzeł” Gniezno
Juniorów w Speedrowerze
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
Uczniowski Klub Sportowy
17.
Dziewcząt Gniezno Cup 2014
Tuzinek
w kategorii dzieci
Uczniowski Klub Sportowy
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
18.
Tuzinek
Dziewcząt Tuzinek Cup 2014
Uczniowski Klub Sportowy
Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dania
19.
„Smecz” Gniezno
Dziecka Bawmy się i grajmy razem
Uczniowski Klub Sportowy
Towarzyskie Zawody Jeździeckie
20.
Master
w Skokach przez Przeszkody
1.

Uczniowski Klub Sportowy
Błyskawica
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przyznana kwota
dotacji (zł)
1.000
1.000
3.000
1.000
4.000
3.000
1.000
2.500
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.500
1.000
1.000
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21.

Towarzystwo Żużlowe Start
Gniezno

Stowarzyszenie Kultury
22. Fizycznej i Turystyki Chrobry
Gniezno

Stowarzyszenie Szkolny
23. Związek Sportowy Ziemi
Gnieźnieńskiej

Młodzieżowe Mistrzostwa Wielkopolski
oraz Memoriał pamięci zmarłych
zawodników Startu
Realizacja zadań wchodzących do
współzawodnictwa sportowo
– turystycznego powiatów o Puchar
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
w tym organizowanie eliminacji
powiatowych i reprezentowanie powiatu
w zawodach regionalnych i wojewódzkich
w ramach współzawodnictwa o Puchar
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych Miasta
Gniezna i Powiatu w 2014 roku
razem
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Załącznik nr 2
II/3/k - Wsparcie działalności klubów sportowych
Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację
przyznana kwota
dotacji (zł)
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych
biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2014 roku
Uczniowski Klub Sportowy
1.
Szkolenie dzieci i młodzieży - badminton
2.000
„Sokół” Gniezno
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
2. Miejski Klub Koszykówki
4.000
koszykowa chłopców
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna
3. Klub Sportowy Gniezno
3.500
i futsal
Uczniowski Klub Sportowy
4.
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka ręczna
3.000
Dąbrówka
Ludowy Klub Sportowy
5.
Szkolenie dzieci i młodzieży - szachy
3.000
Chrobry Gniezno
Klub Sportowy Mieszko
6.
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna
16.000
Gniezno
Gnieźnieński Klub
7. Speedrowerowy „Orzeł”
Szkolenie dzieci i młodzieży - speedrower
2.000
Gniezno
Gminny Ludowy Klub
8.
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna
2.500
Sportowy Pelikan Niechanowo
Towarzystwo Sportowe Basket
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
9.
3.500
Gniezno
koszykowa dziewcząt
Uczniowski Klub Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieży - tenis
10.
2.000
Niechan
stołowy
Klub Sportowy „Stella”
Szkolenie dzieci i młodzieży - boks
11.
6.000
Gniezno
i kickboxing
Klub Sportowy „Stella”
Szkolenie dzieci i młodzieży - hokej
12.
10.000
Gniezno
na trawie
Klub Sportowy „Stella”
Szkolenie dzieci i młodzieży - tenis
13.
5.000
Gniezno
stołowy
Gnieźnieńskie Towarzystwo
Szkolenie dzieci i młodzieży - pływanie,
14.
6.000
Triathlonowe Diament
triathlon
Uczniowski Klub Hokeistów
Szkolenie dzieci i młodzieży - hokej
15.
7.000
Start 1954
na trawie
Ludowy Klub Sportowy
16.
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna
2.000
„Czarni” Czerniejewo
Gnieźnieński Klub Karate Do
Szkolenie dzieci i młodzieży – karate
17.
2.000
Yoshitaka Dojo
do-shotokan
Uczniowski Klub Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna
18.
2.000
MEDAN
i futsal
Międzyszkolny Klub Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna,
19.
2.000
w Trzemesznie
siatkówka, tenis ziemny
lp.

nazwa klubu

nazwa zadania
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Akademia Karate
Szkolenie dzieci i młodzieży - karate
20. Tradycyjnego Samuraj
tradycyjne
Gniezno
Uczniowski Klub Sportowy
21.
Szkolenie dzieci i młodzieży - jeździectwo
Master
Uczniowski Klub Sportowy
22.
Szkolenie dzieci i młodzieży - warcaby
Lokator
Międzyszkolny Klub Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
23.
Gniezno
ręczna, lekkoatletyka
Uczniowski Klub Sportowy
24.
Szkolenie dzieci i młodzieży - tenis ziemny
„Smecz” Gniezno
Uczniowski Klub Sportowy
25.
Szkolenie dzieci i młodzieży - unihokej
Błyskawica
Klub Sportowy „Gniewko”
26.
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna
Gniezno
Uczniowski Klub Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka
27.
Tuzinek
ręczna, piłka nożna
Stowarzyszenie Kultury
28.
Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna
Fizycznej i Turystyki Chrobry
29. Klub Sportowy Husarz Gniezno
Szkolenie dzieci i młodzieży - zapasy
razem

1.500
2.000
2.000
11.000
1.500
2.000
3.500
6.000
1.000
1.000
115.000

Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej w 2014 roku
1.

Klub Sportowy Gniezno

2.

Miejski Klub Koszykówki

3.
4.
5.
6.
7.

Klub Sportowy „Stella”
Gniezno
Klub Sportowy „Stella”
Gniezno
Międzyszkolny Klub Sportowy
Gniezno
Uczniowski Klub Hokeistów
Start 1954
Klub Sportowy Mieszko
Gniezno

Udział w rozgrywkach I ligi futsalu
Udział w rozgrywkach III ligi koszykówki
mężczyzn
Udział w rozgrywkach ligowych w tenisie
stołowym
Udział w rozgrywkach I ligi hokeja
na trawie
Udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej
kobiet
Udział w rozgrywkach I ligi hokeja
na trawie

14.000

Udział w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej

25.000

10.000
14.000
17.000
16.000
14.000

razem
110.000
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych
biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach motorowych
w 2014 roku
Towarzystwo Żużlowe Start
1.
Szkolenie dzieci i młodzieży – speedway
25.000
Gniezno
razem
25.000
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Załącznik nr 3
II/7/d - Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Wykaz udzielonych dotacji na wydarzenia kulturalne
lp.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie
ArtystycznoRehabilitacyjnoTerapeutyczne
Promyk Dębnica
Stowarzyszenie
Centrum
RehabilitacyjnoKulturalne Promyk
Gniezno
Towarzystwo
Wielkopolska-Izrael
TPD Koło Pomocy
dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej
Stowarzyszenie
„Wielkopolanie”
Stowarzyszenie
Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych
„Razem”

nazwa zadania
Chrzcielnice w kościołach
drewnianych i zabytkowych
na Szlaku Piastowskim

przyznana kwota
dotacji (zł)

rozliczona kwota
dotacji (zł)

1.000

1.000

Szlakiem architektury
drewnianej

1.000

1.000

XI Dni Kultury Żydowskiej

2.000

2.000

Plener malarski i IV turniej
Boccia

1.000

1.000

Podróże z kulturalnymi
wydarzeniami po Wielkopolsce

3.000

2.902

II Wojewódzki Festiwal
„Warsztat też Zaśpiewa”

3.000

3.000

500

500

3.000

3.000

2.000

2.000

16.500

16.402

7.

Stowarzyszenie
Ziemia Gnieźnieńska

Powiatowy projekt regionalny
dla gimnazjalistów „Stąd
jestem, tu moja Mała
Ojczyzna”

8.

Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie
Sportów Lotniczych
im. Ludwika Szajdy

Kultywowanie tradycji
lotniczych wśród mieszkańców
powiatu gnieźnieńskiego

9.

Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan

XX Jubileuszowa Gwiazdka
dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
razem
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