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

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

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

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

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

projektów do realizacji w latach 2014-2020.  

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

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

organizacji pozarządowych. Jego przyjęcie przez Radę Powiatu było również poprzedzone 

konsultacjami społecznymi. Ponadto, dokument poddano uzgodnieniom z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie 

pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, odstąpiono od 

konieczności opracowania ww. oceny. 

Dotychczas dokument był zmieniany 2 razy: 

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

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

infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie administracji powiatowej, 

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

kompleksowo zaktualizowano dokument, w szczególności karty projektów.  

 

 

 

Wizja Powiatu Gnieźnieńskiego: 

 

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

 

I cel strategiczny:   

 

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

 

II cel strategiczny:   

 

Powiat Gniezno 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 
projektu 

tytuł projektu 
realizacja  

w roku 2015 

cel strategiczny I. Nowoczesny Powiat Gniezno – blisko stolicy regionu 

cel operacyjny  
1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej poprzez tworzenie warunków  

do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości 

I/1/a Gnieźnieńska motoryzacja rozpoznawalna w Polsce - 

I/1/b Centrum Obsługi Inwestora tak 

I/1/c Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości tak 

I/1/d Promocja gospodarcza powiatu - 

I/1/e Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców tak 

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

- 

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

- 

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

I/1/i Współpraca z pracodawcami tak 

cel operacyjny  
2. Poprawa warunków komunikacyjnych na sieci dróg powiatowych 

powiązanych z drogami wyższych kategorii 

I/2/a Budowa i przebudowa dróg tak 

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

cel operacyjny 3. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionu 

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

tak 

I/3/b Wyższe kwalifikacje – lepszy start - 

I/3/c Edukacja młodzieży tak 

I/3/d Przekwalifikowanie i ustawiczne kształcenie tak 

I/3/e Kwalifikacje zawodowe - 

cel operacyjny  
4. Wzrost atrakcyjności teleinformatycznej poprzez wykorzystanie 

sieci szerokopasmowych w gospodarce 

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

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

I/5/a Intensyfikacja współpracy międzynarodowej tak 

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

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

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

świadczonych usług 

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

tak 

II/1/b Inwestycja w kadry - 

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

tak 
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II/1/d 

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

tak 

II/1/e Modernizacja obiektów należących do powiatu tak 

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

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

tak 

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

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

zdrowia, aktywności i wypoczynku mieszkańców 

II/3/a Likwidacja wyrobów zawierających azbest tak 

II/3/b Zmniejszenie ryzyka powodziowego tak 

II/3/c Centrum Aktywności Społecznej Largo  tak 

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

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

tak 

II/3/f Monitoring zagrożeń tak 

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

tak 

II/3/h Innowacyjna służba zdrowia - 

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

tak 

II/3/j Stypendia i nagrody sportowe tak 

II/3/k Wsparcie działalności klubów sportowych tak 

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

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

II/3/o Centrum Aktywności Młodzieżowej MOTYKA - 

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

tak 

II/3/r Bezpieczny Powiat tak 

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

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

- 

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

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

tak 

II/4/d Staże dla bezrobotnych tak 

cel operacyjny  
5. Zwiększenie udziału energii rozproszonej poprzez inwestycje  

w odnawialne źródła energii (OZE) oraz zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 

II/5/a 

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

- 
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cel operacyjny  
6. Osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia przy racjonalnym 

gospodarowaniu zasobami oświaty i kultury 

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

II/6/b Czas do przedszkola tak 

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

tak 

II/6/d Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji tak 

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

- 

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

- 

II/6/g Wsparcie dla szkolnictwa wyższego tak 

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

- 

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

cel operacyjny  
7. Tworzenie oferty kulturalnej uwzględniającej potrzeby 

zróżnicowanych grup odbiorców oraz wspieranie działalności 
artystycznej 

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

tak 

II/7/b Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - 

II/7/c Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych  tak 

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

tak 

cel operacyjny  
8. Wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych zgłaszanych przez 

mieszkańców i organizacje pozarządowe 

II/8/a Obywatelski Powiat Gniezno - 

cel strategiczny III. Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego 

cel operacyjny  1. Powiat Gniezno markowym powiatem w Wielkopolsce 

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

tak 

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

tak 

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

tak 

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

tak 

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

z tranzytowej na pobytową 

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

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

tak 

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

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

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

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

produktu Wielkopolski 

III/3/a Gniezno Piastów na żywo - 

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

tak 
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numer projektu  

I/1/b 

 

nazwa projektu 

Centrum Obsługi Inwestora 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora 4.000 

razem 4.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Prowadzenie Centrum 

Obsługi Inwestora 
4.000,00 4.000,00 - - 

razem 4.000,00 4.000,00  - 

 

 

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 Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora 

opis zadania 

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 02.01.2015r. do 30.06.2015r. 

Od początku swego funkcjonowania, tj. od 2008r., COI nawiązywało  

i utrzymywało 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 dzień 

30.06.2015r. w bazie były 34 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 10 typu brownfield, zlokalizowanych w mieście Gnieźnie (5 ofert) 

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 mieszkaniowa  

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. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie zostało zlecone, zgodnie z umową nr 26/W/PR/2015 z dnia 

23.01.2015r., Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. 

z siedzibą w Gnieźnie. Wybór wykonawcy został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba ofert w bazie terenów inwestycyjnych 

powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 34 

liczba działań (promocyjnych, informacyjnych  

i in.) podjętych w celu przyciągnięcia nowych 

inwestorów 

szt. 3 

liczba działań (promocyjnych, informacyjnych  

i in.) podjętych w celu utrzymania już 

funkcjonujących inwestorów 

szt. 2 

liczba umów współpracy zawartych  

z podmiotami działającymi na rzecz promocji  

i obsługi inwestycji   

szt. 0 

liczba inwestorów, którzy skorzystali z usług 

COI 
osoby 3 

rezultatu 

liczba nowych inwestycji zlokalizowanych, przy 

współpracy inwestora z COI, na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego 

szt. 0 

liczba utworzonych miejsc pracy w związku  

z lokalizacją, przy współpracy inwestora z COI, 

inwestycji w powiecie gnieźnieńskim 

szt. 0 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźniki odnoszą się tylko do okresu obowiązywania umowy. 

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 Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja VIII edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości” 
Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja VIII edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości” 
5.949 

razem 5.949 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja VIII edycji 

konkursu „Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości” 

44.088,28 5.948,28 

wpłaty 

uczestników 

konkursu oraz 

sprzedaż 

zaproszeń na 

galę finałową 

konkursu 

31.140,00 

środki PKO 

Banku Polskiego 

(sponsoring 

konkursu) 

7.000,00 

razem 44.088,28 5.948,28  38.140,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

Przedsiębiorczości". Do 31.12.2015r. odbyło się osiem 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 posiada własną stronę internetową 

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

jest prawnie chronione - zostało zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Organizacja VIII edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości” 

opis zadania 

W roku 2015 odbyła się VIII edycja konkursu promującego najlepsze 

podmioty gospodarcze z terenu powiatu gnieźnieńskiego. 

Przedsięwzięcie, od 2005 roku, jest organizowane wspólnie z Cechem 

Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Ponadto, po raz drugi 

w historii, sponsorem generalnym konkursu był PKO Bank Polski. 
Realizacja zadania obejmowała organizację prac kapituły konkursowej 

oraz organizację gali finałowej połączonej z balem. Zgodnie  

z regulaminem konkursu, podmioty do konkursu mogli zgłaszać: 

wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz 

Prezydent Miasta Gniezna, przedsiębiorstwa sektora MSP mające swoją 

siedzibę na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz członkowie kapituły, 

którą tworzyli przedstawiciele organizatorów, banków, lokalnych 

instytucji okołobiznesowych oraz firm – zdobywców tytułu „Złoty Orzeł 

Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”. Nominowani mogli 

być klasyfikowani w ośmiu kategoriach: [1] debiut gospodarczy, [2] 

lider ekologii, [3] mikroprzedsiębiorstwo, [4] małe przedsiębiorstwo, 

[5] średnie-przedsiębiorstwo, [6] eksporter, [7] inwestor, [8] 

innowator, a laureatom można było przyznać nagrody: [1] certyfikat 

jakości, [2] nominację do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości 2013-2015” oraz [3] tytuł: „Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015”. 

Pierwsze posiedzenie kapituły miało charakter organizacyjny, podczas 

kolejnych dwóch oraz w okresie między posiedzeniami, członkowie 

kapituły wskazywali przedsiębiorstwa, które mogłyby być nominowane 

do nagród regulaminowych oraz dokonywali weryfikacji i kategoryzacji 

wszystkich otrzymanych zgłoszeń. W okresie między III i IV 

posiedzeniem zwizytowali w terenie firmy zakwalifikowane do 

finałowej fazy konkursu, a na ostatnim posiedzeniu, w dniu 27 marca 

2015 roku, uwzględniając dokumenty złożone przez kandydatów  

i wyniki ich weryfikacji w terenie, poprzez głosowanie, podjęli 

ostateczne decyzje dotyczące przyznania nagród. 

Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia była gala finałowa konkursu. 

Działania dotyczące jej organizacji były prowadzone równolegle  

z pracami kapituły. Ostatecznie uroczystość, którą prowadzili: 
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Radosław Gaca i Rafał Muniak, odbyła się 18 kwietnia 2015 roku w auli  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie,  

a udział w niej wzięli m. in.: patroni (Starosta Gnieźnieński i Starszy 

Cechu), przedstawiciele organizatorów oraz członkowie kapituły,  

a także przedstawiciele 19 firm wyróżnionych w VIII edycji konkursu. 

Głównym punktem gali było zaprezentowanie laureatów, ogłoszenie 

wyników oraz wręczenie nagród wyróżnionym przedsiębiorcom. 

Siedemnastu z nich otrzymało najwyższe wyróżnienie – statuetkę,  

a dwóm przyznano nominacje do tytułu „Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015”. Ponadto, po raz 

trzeci w historii konkursu, trzykrotnym zdobywcom najwyższych laurów 

przyznane zostały tytuły: „Złoty Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości”. Tym razem zaszczytne wyróżnienie otrzymały 

dwie firmy: Adriano z Gniezna oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-

Produkcyjno-Handlowe Henbud z Kłecka, które tym samym zostały 

zaproszone do udziału w pracach kapituły przy kolejnych edycjach 

konkursu. Natomiast zwieńczeniem wieczoru był bal laureatów. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie  

– współrealizacja przedsięwzięcia; [2] PKO Bank Polski – sponsor 

generalny konkursu; [3] I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego  

w Gnieźnie – nieodpłatne użyczenie auli; [4] Radosław Gaca, Rafał 

Muniak – prowadzenie gali; [5] Zespół Coolik – oprawa muzyczna gali  

i balu laureatów; [6] Audio Serwis Janusz Jóżwiak z siedzibą  

w Gnieźnie - obsługa techniczna gali i balu laureatów (nagłośnienie, 

oświetlenie, obsługa projekcji); [7] Telewizja Gniezno - usługa 

wideofilmowania (wykonanie 19 materiałów filmowych o laureatach 

VIII edycji, rejestracja gali); [8] Drukarnia Kropka z siedzibą we 

Wrześni – wykonanie zaproszeń na galę; [9] Firma Elpos z siedzibą  

w Gnieźnie – wykonanie statuetek i grawertonów; [10] Leo Libra  

z siedzibą w Gnieźnie – catering na bal; [11] Pracownia Fotograficzna 

F.H.U. CARO z siedzibą w Gnieźnie – fotoreportaż z gali i balu 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba zorganizowanych konkursów szt. 1 

liczba firm biorących udział w konkursie szt. 99 

liczba nagrodzonych firm szt. 19 

liczba firm, którym przyznano tytuł: Orzeł 

Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
szt. 17 

liczba firm, którym przyznano tytuł: Złoty Orzeł 

Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
szt. 2 

 

IV. Załączniki 

załącznik nr 1 
Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013 

-2015” 
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numer projektu  

I/1/e 

 

nazwa projektu 

Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą 
Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą 
10.000 

razem 10.000 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Prowadzenie punktu 

konsultacyjnego dla osób 

rozpoczynających 

działalność gospodarczą 

9.999,96 9.999,96 - - 

razem 9.999,96 9.999,96  - 

 

 

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. 
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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 02.01.2015r. do 30.06.2015r., 

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 2015 

roku przedstawia poniższa tabela. 

miesiąc 

liczba 

udzielonych 

konsultacji 

w tym: 

kobiety mężczyźni bezrobotni 

styczeń 32 9 23 28 

luty 29 12 17 28 

marzec 21 8 13 16 

kwiecień  18 9 9 17 

maj 13 4 9 12 

czerwiec 7 2 5 7 

RAZEM 120 44 76 108 

Wszystkie konsultacje były udzielane w siedzibie spółki. Szacuje się, że 

ok. 30% osób, które skorzystały z usług punktu konsultacyjnego 

rozpoczęło działalność gospodarczą. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie zostało zlecone, zgodnie z umową nr 25/W/PR/2015 z dnia  

23.01.2015r., Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. 

z siedzibą w Gnieźnie. Wybór wykonawcy został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 
liczba osób korzystających z konsultacji i porad osoby 118 

liczba udzielonych konsultacji i porad szt. 120 

rezultatu 

liczba osób, które rozpoczęły działalność 

gospodarczą w wyniku odbytej konsultacji  

/ uzyskanej porady 

osoby b. d. 
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liczba utworzonych miejsc pracy w związku  

z realizacją projektu 
szt. b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźniki odnoszą się tylko do okresu obowiązywania umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/1/i 

 

nazwa projektu 

Współpraca z pracodawcami 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Spotkania z pracodawcami Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Spotkania z pracodawcami - 

razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Spotkania z pracodawcami 1.300,00 - Fundusz Pracy 1.300,00 

razem 1.300,00 -  1.300,00 

 

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. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Spotkania z pracodawcami 

opis zadania 

W ramach zadania zorganizowano w siedzibie Powiatowego Urzędu 

Pracy w dniu 23.05.2015r. tzw. „drzwi otwarte”, stanowiące okazję 

dla przedsiębiorców - pracodawców do skorzystania z pomocy 

pracowników urzędu w dniu wolnym od pracy. Realizowano także 

bezpośrednie spotkania doradców klienta - pośredników pracy                  

i doradców zawodowych u pracodawców. Ich celem było nie tylko 

poznanie jak największej liczby pracodawców z terenu powiatu 

gnieźnieńskiego czy zdobycie informacji dotyczących rozwoju 

poszczególnych zakładów pracy, ale również pozyskanie większej ilości 

ofert pracy. Łączna liczba kontaktów pośredników pracy i doradców 

zawodowych z pracodawcami wyniosła 5.360. W ramach zadania 

założono także pomoc zespołu doradczego pracownikom  

i pracodawcom w sytuacji planowanych zwolnień grupowych. W roku 

2015 odbyło się jedno tego rodzaju spotkanie z pracownikami 

Polanexu. 

 Ponadto, w trakcie 2015r. odbyły się cztery cykliczne szkolenia pn. 

„Praca na własny rachunek” organizowane przez PUP przy współudziale 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, które 

adresowane były do osób rozpoczynających działalność gospodarczą.  

Z kolei w dniu 21.05.2015r. pracownicy urzędu uczestniczyli w tzw. 

„Dniu Otwartym” Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast  

w dniach 23-27 listopada 2015r. w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych 

w całym kraju odbywał się Tydzień Przedsiębiorcy pod hasłem „ZUS dla 

Biznesu”. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie brał udział w akcji: 

 w dniu 23.11.2015r., i wówczas osoby bezrobotne ubiegające się  

o dotacje uczestniczyły w Inspektoracie ZUS w Gnieźnie  

w seminarium  pt. „Rozpoczynasz prowadzenie działalności – poznaj 

swoje prawa i obowiązki”, 

 w dniu 26.11.2015r., i wówczas pośrednik pracy oraz informatyk 

udzielali informacji z zakresu: 

 elektronicznej rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia 

wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Białorusi, 

Gruzji, Mołdawii i Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, 

 elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy, 

 zaświadczeń w formie elektronicznej w ramach Samorządowej 

Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI). 

Dodatkowo, w dniu 27.11.2015r. PUP zorganizował konferencję pn. 

„Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach 

partnerstwa lokalnego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

ośrodków pomocy społecznej, miasta Gniezna i gmin z powiatu 

gnieźnieńskiego oraz pracownicy PUP. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie, Urząd Skarbowy  

w Gnieźnie - partnerzy 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba przedsiębiorców biorących udział  

w spotkaniach i in. 
osoby 220 

liczba urzędów, instytucji i organizacji 

działających na rzecz wspierania 

przedsiębiorczości biorących udział  

w spotkaniach  

szt. 27 

liczba wydanych materiałów informacyjnych 

przekazanych pracodawcom podczas spotkań, 

konferencji i in. 

szt. ok. 2.000 

liczba zorganizowanych „drzwi otwartych” szt. 1 

rezultatu 

liczba ofert pracy pozyskanych w związku  

z realizacją projektu 
szt. 3.202 

liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 

zatrudnienie w wyniku realizacji projektu 
osoby 1.536 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/2/a 

 

nazwa projektu 

Budowa i przebudowa dróg 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowe Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Lednogóra-Imielenko Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P Gniezno, ul. Mnichowska Dyrektor PZD 

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

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Charbowo-Kiszkowo Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2215P w m. Piekary Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P w m. Gołąbki Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2247P w m. Bieślin Dyrektor PZD 

Przebudowa dróg powiatowych tworzących dojazd od drogi wojewódzkiej 

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

Niechanowo, 2160P Niechanowo-Żydowo-Czerniejewo, 2158P Czerniejewo 

Dyrektor PZD 
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II. Informacje finansowe o projekcie 
 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Lednogóra-Imielenko 199.995 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P Gniezno, ul. Mnichowska 356.000 

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

Witkowo-Wiekowo-granica powiatu słupeckiego (Powidz)" 
136.835 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo 50.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Charbowo-Kiszkowo 5.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2215P w m. Piekary 400.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P w m. Gołąbki 100.500 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2247P w m. Bieślin 75.100 

Przebudowa dróg powiatowych tworzących dojazd od drogi wojewódzkiej 

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

Niechanowo, 2160P Niechanowo-Żydowo-Czerniejewo, 2158P Czerniejewo 

60.000 

razem 1.383.430 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2199P 

Lednogóra-Imielenko 

199.994,90 99.997,90 Gmina Łubowo 99.997,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2152P 

Gniezno, ul. Mnichowska 

356.000,00 356.000,00 - - 

Korekta finansowa w 

zadaniu: "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2161P 

Witkowo-Wiekowo-granica 

powiatu słupeckiego 

(Powidz)" 

3.528,00 3.528,00 - - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2165P 

Trzemeszno-Witkowo 

50.000,00 50.000,00 - - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2147P na 

odcinku Charbowo-Kiszkowo 

5.000,00 5.000,00 - - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2215P  

w m. Piekary 

400.000,00 280.000,00 Gmina Gniezno 120.000,00  

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2236P  

w m. Gołąbki 

100.500,00 75.500,00  
Gmina 

Trzemeszno 
25.000,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2247P  

w m. Bieślin 

75.100,00 50.100,00 
Gmina 

Trzemeszno 
25.000,00 
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Przebudowa dróg 

powiatowych tworzących 

dojazd od drogi 

wojewódzkiej nr 260 - droga 

krajowa nr 15, do trasy S5 

węzeł: Czerniejewo: 2163P 

Niechanowo, 2160P 

Niechanowo-Żydowo 

-Czerniejewo, 2158P 

Czerniejewo 

60.000,00 60.000,00 - - 

razem 1.250.122,90 980.125,90  269.997,00 

 

 

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 Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Lednogóra-Imielenko 

opis zadania 

W ramach zadania na całej szerokości jezdni, na długości 770 m, 

ułożono nawierzchnię bitumiczną. Ponadto, wykonano pobocza 

umocnione kruszywem łamanym. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 14/15 zawarto w dniu 25.03.2015r. z Zakładem Drogowo 

-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad  realizacją 

robót sprawował Ryszard Ochramowicz (pracownik PZD, uprawnienia  

nr WKP/BD/0016/14). 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P Gniezno, ul. Mnichowska 

opis zadania 

W ramach zadania zrealizowano I etap prac. Roboty obejmowały 

przebudowę drogi na odcinku o długości 1.158,1 m: wykonanie 

chodnika o szerokości 2 m z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz ze 

zjazdami i dojściami do posesji, poszerzenie istniejącej jezdni średnio 

o 0,5 m, utwardzenie skrzyżowania z ul. Ludwiczaka oraz wykonanie 

odcinkowej kanalizacji deszczowej. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie  przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 23/15 zawarto w dniu 18.06.2015r. z Przedsiębiorstwem 

Handlowo-Usługowym „Niko” N. Wietecki z siedzibą w Gnieźnie. 

Nadzór nad realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 34/W/15  

z dnia 18.06.2015r., Marek Nowakowski. 
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nazwa zadania 
Korekta finansowa w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej  

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

opis zadania 
Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego na konto Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na podkładach 

projektanta. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca - firma „Login” A. Goździcki z siedzibą w Mogilnie na 

podstawie zamówienia nr 52/15 z dnia 18.06.2015r. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Charbowo 

-Kiszkowo 

opis zadania 
W ramach zadania dokonano uaktualnienia dokumentacji projektowo 

- kosztorysowej i uzgodnień. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca - firma Usługi Projektowe i Nadzory w zakresie budowy 

dróg i ulic Marek Nowakowski z siedzibą w Kostrzynie na podstawie 

zamówienia nr 58/15 z dnia 31.07.2015r. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2215P w m. Piekary 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na długości 870 m. 

Prace obejmowały m. in.: roboty rozbiórkowe i brukarskie, poszerzenie 

jezdni, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, odtworzenie 

oznakowania poziomego, regulację wysokościową istniejących zjazdów 

regulację studzienek dla urządzeń technicznych, gazowych  

i wodociągowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 27/15 zawarto w dniu 27.08.2015r. z Firmą Produkcyjno-

Handlowo-Usługową „BADERA” T. Badera z siedzibą w Dalachowie  

(gm. Rudniki). Nadzór nad realizacją robót sprawował, zgodnie  

z umową nr 41/W/15 z dnia  27.08.2015r., Marek Nowakowski.  

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P w m. Gołąbki 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2236P 

na dwóch odcinkach: pierwszy o długości 184 m, drugi o długości 416 
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m, razem: 600 m. Prace obejmowały m. in.: mechaniczne rozebranie  

i czyszczenie nawierzchni bitumicznej, wyrównanie ubytków i zaniżeń, 

wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o grubości 4 cm 

oraz wzmocnienie poboczy tłuczniem. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 38/15 zawarto w dniu 28.10.2015r. z Zakładem Usług 

Drogowych M. Smorczyński z siedzibą w Mogilnie. Nadzór nad realizacją 

robót sprawował, zgodnie z umową nr 47/W/15 z dnia  28.10.2015r., 

Marek Nowakowski. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2247P w m. Bieślin 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę  drogi powiatowej nr 2247P 

na dwóch odcinkach: pierwszy o długości 184 m, drugi o długości 306 

m, razem: 490 m. Prace obejmowały m. in.: mechaniczne rozebranie  

i czyszczenie nawierzchni bitumicznej, wyrównanie ubytków i zaniżeń, 

wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o grubości 4 cm 

oraz wzmocnienie pobocza tłuczniem. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 39/15 zawarto w dniu 28.10.2015r. z Zakładem Drogowo 

-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad realizacją 

robót sprawował, zgodnie z umową nr 48/W/15 z dnia  28.10.2015r.,  

Marek Nowakowski. 

nazwa zadania 

Przebudowa dróg powiatowych tworzących dojazd od drogi 

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

Czerniejewo: 2163P Niechanowo, 2160P Niechanowo-Żydowo 

-Czerniejewo, 2158P Czerniejewo 

opis zadania 
W ramach zadania opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową 

dla odcinka Czerniejewo – Wierzyce. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawcy: [1] wykonanie podkładów geodezyjnych – firma: Usługi 

geodezyjno-kartograficzne R. Fałdziński z siedzibą w Gnieźnie, 

F35/2015 z 22.07.2015r., [2] opracowanie dokumentacji – firma: Usługi 

Projektowe i Nadzory w zakresie budowy dróg i ulic Marek Nowakowski 

z siedzibą w Kostrzynie, zamówienie nr 51/15 z dnia 18.06.2015r.,  

[3] zmiana stałej organizacji ruchu - Maciej Trajgis, umowa o dzieło  

nr 1/DZ/2015 z dnia 01.09.2015r. 

 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 
długość wybudowanych i przebudowanych dróg 

powiatowych 
km 3.8881 
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koszt budowy/przebudowy 1 km drogi 

powiatowej 
zł 321.525,40 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

zwiększenie natężenia ruchu w stosunku do 

roku poprzedniego 
% b. d. 

zmniejszenie ilości remontów cząstkowych  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/2/b 

 

nazwa projektu 

Przebudowa lub budowa obiektów mostowych, przepustów 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2212P ul. Orcholskiej  

w Gnieźnie  
Dyrektor PZD 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2212P ul. Orcholskiej  

w Gnieźnie 
731.683 

razem 731.683 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przebudowa wiaduktu  

w ciągu drogi powiatowej  

nr 2212P ul. Orcholskiej  

w Gnieźnie 

731.683,00  450.000,00 

rezerwa 

subwencji 

ogólnej  

z Ministerstwa 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

281.683,00 

razem 731.683,00 450.000,00  281.683,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

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

nie tylko z budżetu powiatu, ale również z pozyskanych środków zewnętrznych (fundusze UE, 

Ministerstwo Finansów, inne). 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2212P  

ul. Orcholskiej w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania przebudowano wiadukt drogowy nad linią kolejową 

niezelektryfikowaną jednotorową. Realizowane prace obejmowały 

wykonanie:  

 odtworzenia trasy i punktów wysokościowych,  

 rozbiórki obiektów budowlanych i inżynierskich oraz elementów 

nawierzchni drogi i ulic,  

 podbudowy, nawierzchni, krawężników i oporników oraz 

chodników,  

 oznakowania poziomego i pionowego,  

 barier ochronnych stalowych,  

 izolacji,  

 odwodnienia obiektu,  

 urządzeń dylatacyjnych,  

 elementów zabezpieczających,  

 kanalizacji  deszczowej. 

Ponadto, odtworzono zieleń. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 24/15 zawarto w dniu 02.07.2015r. z Firmą Inpro-Bud  

A. Świderski sp. j. z siedzibą w Poznaniu. Nadzór nad realizacją robót 

sprawował, zgodnie z umową nr 38/W/15 z dnia 02.07.2015r., 

Przemysław Marczak. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba przebudowanych lub wyremontowanych 

mostów, przepustów 
szt. 1 

koszt przebudowy lub remontu 1 szt. obiektu 

mostowego, przepustu 
zł 731.683,00 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

zmniejszenie kosztów remontów bieżących  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2015 

 

25 

 

numer projektu  

I/3/a 

 

nazwa projektu 

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów 

zawodowych 
Dyrektor WE 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów 

zawodowych 
130.000 

razem 130.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Doposażenie stanowisk 

egzaminacyjnych do 

przeprowadzenia egzaminów 

zawodowych 

129.971,00 129.971,00 - - 

razem 129.971,00 129.971,00  - 

 

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 egzaminacyjnych do przeprowadzenia 

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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w następujących jednostkach oświatowych:  

 ZSEO w Gnieźnie - w zawodach: technik logistyk, technik 

informatyk, technik handlowiec/sprzedawca (wydatki 

planowane/zrealizowane w 2015r.: 10.000 zł / 10.000 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 2015r.: 40.306 zł / 40.306 zł) 

oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie (wydatki 

planowane/zrealizowane w 2015r.: 19.694 zł / 19.667 zł), 

 SOSW nr 2 w Gnieźnie w zawodach: kucharz, monter zabudowy  

i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, stolarz (wydatki 

planowane/zrealizowane w 2015r.: 60.000 zł / 59.998 zł). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych 

projektem 
szt. 2 

liczba uczniów podchodzących do egzaminów 

zawodowych na poziomie szkoły 

ponadgimnazjalnej 

osoby 697 

rezultatu 
liczba uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy 

na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 
osoby 513 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/3/c 

 

nazwa projektu 

Edukacja młodzieży 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

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

nazwa zadania kierownik zadania 

Edukacja młodzieży Dyrektor PUP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Edukacja młodzieży - 

razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Edukacja młodzieży - - - - 

 - -  - 

 

 

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 akcji pn.: Targi – Giełda Kontaktowa: „Młodzieżowe 

Forum Kariery” w dniu 24.09.2015r. czy Targów Pracy w dniach: 

21.04.2015r. i 20.10.2015r.. Ponadto, w trakcie 2015r. w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Gnieźnie i w szkołach powiatu gnieźnieńskiego 

odbywały się spotkania z młodzieżą dotyczące rynku pracy, aktywnego 

poszukiwania pracy i usług oferowanych przez urząd. Wszystkie  

ww. 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. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba spotkań pośredników pracy i doradców 

zawodowych z uczniami i studentami 
szt. 5 

liczba materiałów informacyjnych 

przekazanych uczniom/studentom podczas 

spotkań 

szt. 800 

liczba uczniów/studentów, którzy skorzystali  

z usług doradczych 
osoby 520 

rezultatu 

spadek liczby osób w wieku 18-34 lata 

zarejestrowanych jako bezrobotni w stosunku 

do roku poprzedniego 

osoby / % - 841 / - 29,9 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/3/d 

 

nazwa projektu 

Przekwalifikowanie i ustawiczne kształcenie 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja szkoleń Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja szkoleń - 

razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja szkoleń 1.127.842,00 - 

Fundusz Pracy, 

Krajowy 

Fundusz 

Szkoleniowy 

1.127.842,00 

razem 1.127.842,00 -  1.127.842,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

 
1. cel realizacji projektu 

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

osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycie, podniesienie lub zmianę posiadanego 

wykształcenia i kwalifikacji. W ramach projektu organizowane są szkolenia dostosowane  

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

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

utrzymanie zatrudnienia. Natomiast korzyścią dla pracodawcy jest możliwość obsadzenia wakatów 

dobrze wyszkolonymi osobami.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Organizacja szkoleń 

opis zadania 

W roku 2015 PUP organizował szkolenia finansowane w ramach 

Funduszu Pracy, Funduszu Pracy - Rezerwy Ministra - Programu na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia, 

Programu specjalnego „Powrót na rynek pracy”, Funduszu Pracy  

- Rezerwy Ministra - Programu na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat oraz Funduszu Pracy - Rezerwy 

Ministra - Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto, w 2015 roku 

w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 

realizowano wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących  

w wieku 45 lat i więcej, dzięki czemu możliwe było sfinansowanie  

m. in. kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy 

pracodawcy lub za jego zgodą. 

W roku 2015 zorganizowano: 

 szkolenia grupowe dla 104 osób (w tym 38 kobiet), 

 szkolenia indywidualne dla 10 osób (wyłącznie mężczyźni), 

a także przekazano bony szkoleniowe dla 8 osób (wyłącznie 

mężczyźni). Ponadto, dofinansowanie do studiów podyplomowych 

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

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wsparcie w zakresie 

kształcenia ustawicznego 392 osób uzyskało 22 pracodawców. 

Oferta szkoleń obejmowała m. in.: kursy na prawo jazdy: kategorii C, 

kategorii E do kategorii C, kategorii D z kategorią B, kurs obsługi wózka 

jezdniowego z napędem silnikowym, kurs na operatora wózków 

jezdniowych podnośnikowych, kurs na operatora suwnic sterowanych  

z poziomu roboczego, kurs na operatora koparki jednonaczyniowej, 

kursy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG, 

kursy z zakresu profesjonalnej obsługi kelnersko – barmańskiej i obsługi 

recepcji, kurs na tapicera meblowego, kurs obsługi kas fiskalnych  

z umiejętnością wystawiania faktur i rachunków sprzedaży czy 

szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Liga Obrony Kraju - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców  

z siedzibą w Gnieźnie, Słowianin Nauka Jazdy Jerzy Modrzejewski  

z siedzibą w Gnieźnie, OSK High M. Kukawka z siedzibą w Poznaniu, 

Ośrodek Szkolenia Kierowców M. Wrzaskowski z siedzibą w Słupcy,  

R. Centka Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz Doskonalenie Techniki 

Jazdy z siedzibą w Mnichowie (gm. Gniezno), Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej S. A. w Koninie, Szkoła Nauki Jazdy  

T. Skowroński z siedzibą w Mogilnie, Szkoła Podoficerska Państwowej 

Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Wielkopolski Uniwersytet Oświaty 

Pozaszkolnej sp. z o.o. w Poznaniu – Filia w Gnieźnie, Uniwersytet 

Oświatowy L. Zworecki z siedzibą w Pile, Przedsiębiorstwo Usługowo 

-Produkcyjne Kann sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, INFO-TECH  

P. Głowacki z siedzibą w Gnieźnie A – Kwadrat K. Kaczmarek z siedzibą 

w Pile, Szkoleniowiec sp. z o.o. 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 nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

szkoleń 
szt. 25 

liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji 

projektu 
osoby 447 

rezultatu 

liczba osób, które ukończyły szkolenie  

i uzyskały nowe kwalifikacje 
osoby 447 

liczba osób, które w wyniku ukończenia 

szkolenia i uzyskania nowych kwalifikacji 

znalazły pracę  

osoby 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/5/a 

 

nazwa projektu 

Intensyfikacja współpracy międzynarodowej 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

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

nazwa zadania kierownik zadania 

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 
Dyrektor KSTP 

Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska 

– Ukraina” 
Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 
20.641 

Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska 

– Ukraina” 
10.000 

razem 30.641 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bieżąca współpraca Powiatu 

z partnerskimi, 

zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 

10.720,72 10.720,72 - - 

Członkostwo  

w stowarzyszeniu „Konwent 

Współpracy Samorządowej 

Polska – Ukraina” 

10.000,00 10.000,00 - - 

razem 20.720,72 20.720,72  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Podstawowym 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. Ponad 10 lat wspólnych działań sprawiło, że kolejne inicjatywy, poza 

zaangażowaniem merytorycznym, poparte są wzajemnym zrozumieniem i przyjaźnią. Spośród wielu 

z sukcesem zrealizowanych przedsięwzięć na uwagę zasługują szczególnie: otwarcie wystawy  

pt. „Artystyczna Droga Pokoju” w IKE UAM w Gnieźnie, na wernisażu której obecni byli 

przedstawiciele Powiatu Teltow-Flaeming oraz studyjna wizyta w powiecie gnieźnieńskim trzynastu 

reprezentantów sektorów: oświaty, kultury, służb mundurowych, zarządzania kryzysowego, 

rolnictwa i zarządu dróg z Rejonu Humańskiego na Ukrainie. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi 

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  

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

bezpieczeństwo, ochrona środowiska, oświata, kultura, sport  

i gospodarka. Projekt stanowi również bazę finansową dla 

podejmowania inicjatyw, zmierzających ku aplikowaniu o środki 

zewnętrzne. W roku 2015 z projektu finansowano zadania w zakresie 

współpracy z dwoma partnerami ukraińskimi i dwoma partnerami 

niemieckimi. Znaczącym wydarzeniem było, poprzedzone konferencją 

popularno-naukową, otwarcie w siedzibie IKE UAM w Gnieźnie wystawy 

zatytułowanej „Artystyczna Droga Pokoju” (w partnerstwie Powiatu 

Gnieźnieńskiego z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, 

Fundacją „Mury” oraz Powiatem Teltow-Flaeming w Niemczech). 

Współpraca z niemieckimi partnerami przebiegała również pod 

znakiem wymiany doświadczeń i obustronnych wizyt studyjnych. 

Przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Powiatu Teltow 

-Flaeming uczestniczyli w tradycyjnych spotkaniach noworocznych, 

dożynkach i wydarzeniach poświęconych promowaniu lokalnej 

przedsiębiorczości. Powiat Gnieźnieński wspierał także organizację 

polsko-niemieckiej pielgrzymki ekumenicznej na trasie Gniezno 

-Magdeburg. Bardzo intensywny przebieg mała współpraca  

z partnerskimi samorządami z Ukrainy. W roku 2015 w powiecie 

gnieźnieńskim gościło trzynastu reprezentantów sektorów: oświaty, 

kultury, służb mundurowych, zarządzania kryzysowego, rolnictwa  

i zarządu dróg z Rejonu Humańskiego na Ukrainie, a 51 uczestników 

międzynarodowego projektu „Polsko-Ukraińska Akademia 

Samorządności 2015”, m. in. z miasta Browary i Rejonu Humańskiego, 

odebrało certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach, które odbywały się  

w dniach 1-7 października 2015r. w powiecie gnieźnieńskim. Szkolenia 

zorganizowało stowarzyszenie „Konwent Współpracy Samorządowej 

Polska-Ukraina”, którego Powiat Gnieźnieński jest członkiem. 

Warsztaty szkoleniowe odbyły się w ramach międzynarodowego 

projektu „Polsko-Ukraińska Akademia Samorządności 2015” 

finansowanego ze środków MEN. Polski samorząd zorganizował także 

zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

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

Humański, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Fundacja 

„Mury”, Centrum Kultury eSTeDe, ks. Jan Kwiatkowski, Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu, Stowarzyszenie 

„Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” - współorganiza-

cja przedsięwzięć; [2] CJO Lingbart z siedzibą w Poznaniu, CJO 

Meritum z siedzibą we Wrześni, Grzegorz Dobrucki zamieszkały we 
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Wrześni, Krzysztof Szczepaniec zamieszkały w Gnieźnie, Ludmiła 

Doroszenko - wykonanie tłumaczeń ustnych i pisemnych;  

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

w Gnieźnie, Modny Catering z siedzibą w Gnieźnie, Karczma na Lednicy 

- 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 zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej 

Polska – Ukraina” 

opis zadania 

Stowarzyszenie „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” 

zostało powołane z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego  

na zebraniu założycielskim, 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. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Stowarzyszenie „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”  

z siedzibą w Szczecinie – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński 

jest członkiem. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach 

projektu 
szt. 15 

liczba osób objętych przedsięwzięciami 

realizowanymi w ramach projektu 
osoby b. d. 

wysokość pozyskanych środków zewnętrznych 

na realizację przedsięwzięć w ramach projektu 
zł 0 

liczba nawiązanych partnerstw zagranicznych 

powiatu 
szt. 0 

rezultatu 

liczba nawiązanych zagranicznych kontaktów 

biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami 
szt. 0 

liczba rozwijanych nowych technologii na 

terenie powiatu 
szt. 0 
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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  

II/1/a 

 

nazwa projektu 

Budowa i zakup nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie 

administracji powiatowej 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Informatycznej 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz 

oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań jednostki 
Kierownik ZOI 

Zakup zestawów komputerowych Kierownik ZOI 

Zakup systemu numerkowego do Wydziału Komunikacji i Transportu  Dyrektor KT 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz 

oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań jednostki 
66.673 

Zakup zestawów komputerowych 47.650 

Zakup systemu numerkowego do Wydziału Komunikacji i Transportu  37.392 

razem 151.715 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Utrzymanie obecnie 

wykorzystywanych systemów 

informatycznych oraz 

oprogramowania 

niezbędnych do bieżącej 

realizacji zadań jednostki 

  61.862,50    61.862,50  - - 

Zakup zestawów 

komputerowych 
47.649,88 47.649,88 - - 

Zakup systemu 

numerkowego do Wydziału 

Komunikacji i Transportu  

37.392,00 37.392,00 - - 

razem 146.904,38 146.904,38  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Dla sprawnego zarządzania administracją powiatową konieczne jest uproszczenie pracy urzędnika, 

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

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

w niedalekiej przyszłości jednostki samorządu terytorialnego będą musiały przekwalifikować sposób 

wydatkowania środków publicznych pod względem zadaniowym. Realizację budżetu zadaniowego 

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

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

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

informatycznego wspierającego zadania o charakterze zarządczo-finansowym jest wielce pożądane 

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

dla jednostek podległych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych 

oraz oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań 

jednostki 

opis zadania 

Realizacja zadania polegała na utrzymaniu obecnie wykorzystywanych 

systemów informatycznych oraz oprogramowania niezbędnych do 

bieżącej realizacji zadań jednostki, w szczególności: oprogramowania 

antywirusowego, systemu informacji prawnej, subskrypcji i wsparcia 

technicznego dla urządzenia Fortigate, Legislatora Premium Edytora 

Tekstów Jednolitych XML, oprogramowania Informica Foris  

- zarządzanie transportem publicznym, systemu  finansowo  

– księgowego QNT, elektronicznego naboru, ABIWAY.                                                            

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

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

S. Zygor sp. j. z siedzibą w Katowicach (oprogramowanie 

antywirusowe, umowa nr 239/W/ZOI/2015 z dnia 18.11.2015r.),  

[2] Wolters Kluwer S.A. z siedzibą w Warszawie (system informacji 

prawnej, elektroniczny nabór, umowa nr 22/W/OP/2015 z dnia 

14.01.2015r.), [3] Perceptus sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze 

(subskrypcja i wsparcie techniczne dla urządzenia Fortigate, umowa nr 

31/W/OP/2015 z dnia 25.02.2015r.), [4] ABC PRO sp. z o. o. z siedzibą 

w Warszawie (Legislator Premium Edytor Tekstów Jednolitych XML, 

umowa nr 35/W/OP/2015 z dnia 12.03.2015r.), [5] Informica sp. z o. o. 

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (oprogramowanie Informica Foris  

- zarządzanie transportem publicznym, zlecenie nr OP.2600.45.2015  

z dnia 20.02.2015r.), [6] QNT Systemy Informatyczne sp. z o. o.  

z siedzibą w Zabrzu (system  finansowo – księgowy QNT, umowa  

nr 1016/2014 z dnia 31.12.2014r.), [7] ABIWAY z siedzibą Poznań 

-Plewiska (ABIWAY, umowa nr 264/W/ZOI/2015 z dnia 18.11.2015r.). 

nazwa zadania Zakup zestawów komputerowych  

opis zadania 

W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe dla: Starostwa 

Powiatowego, Centrum Kultury eSTeDe, ZSP nr 1 w Gnieźnie, ZSP nr 3 

w Gnieźnie, ZSE-O w Gnieźnie, I LO w Gnieźnie, II LO w Gnieźnie, 

SOSW nr 1 w Gnieźnie, SOSW nr 2 w Gnieźnie, MOS w Gnieźnie, Domu 

Dziecka w Trzemesznie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego. Liczba zakupionych zestawów komputerowych: 12 sztuk. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PHU Mini Max z siedzibą w Gnieźnie (umowa nr 246/W/ZOI/2015 z dnia 

20.11.2015r.) 

 

nazwa zadania Zakup systemu numerkowego do Wydziału Komunikacji i Transportu 

opis zadania 

W ramach zadania zakupiono system numerkowy do Wydziału 

Komunikacji i Transportu. Nowy system, działający od lipca 2015, jest 

drugim z kolei rozwiązaniem zastosowanym w wydziale KT i zastąpił 

system funkcjonujący od czerwca 2007 roku.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

DASOFT S.A z siedzibą w Warszawie (umowa nr 124/W/KD/2015 z dnia 

15.06.2015r.) 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki Nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba wdrożonych nowoczesnych systemów 

informatycznych usprawniających pracę 

urzędnika 

szt. 5 

liczba wdrożonych nowoczesnych systemów 

informatycznych do obsługi klienta 
szt. 1 
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liczba obsłużonych klientów przy zastosowaniu 
wdrożonych systemów informatycznych do 
obsługi klienta  

osoby 15.000 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba wdrożonych nowoczesnych systemów informatycznych usprawniających 

pracę urzędnika obejmuje: System informacji prawnej „LEX”, Edytora Aktów Prawnych 

„Legislator”, Zarządzanie transportem publicznym „Foris”, System finansowo-księgowy „QNT, 

oprogramowanie „Abiway”. 

Wskaźnik produktu: liczba wdrożonych nowoczesnych systemów informatycznych do obsługi klienta 

obejmuje system numerkowy pozwalający na internetową rezerwację wizyt w Wydziale 

Komunikacji i Transportu. 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/1/c 

 

nazwa projektu 

Podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Sekretarz Powiatu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS Sekretarz Powiatu 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS 22.488 

razem 22.488 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Członkostwo  

w stowarzyszeniu WOKiSS 
22.080,00 22.080,00 - - 

razem 22.080,00 22.080,00  - 
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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 na organizowanie szkoleń, m.in. przez Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek 

Kształcenia i Studiów Samorządowych" (w ramach opłacanej składki członkowskiej przez powiat do 

stowarzyszenia). Celem projektu jest więc zapewnienie rozwoju osobistego urzędników, poprawa 

jakości wykonywanej przez nich pracy, dostarczanie im specjalistycznej wiedzy, podniesienie 

sprawności i efektywności wykonywanych zadań. Uczestnictwo pracowników w szkoleniach wpłynie 

na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, a tym samym na poprawę jakości świadczonych 

usług. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS 

opis zadania 

W roku 2015 opłacono składkę członkowską w stowarzyszeniu WOKiSS, 

w dwóch równych transzach po 11.040 zł, czyli łącznie 22.080 zł.  

W ramach opłacanej składki, za pośrednictwem Wielkopolskiego 

Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, zorganizowano szereg 

szkoleń dla pracowników Starostwa, m. in. z zakresu: oświadczeń 

majątkowych, zamówień publicznych, mobbingu, partnerstwa 

publiczno-prywatnego, kontroli zarządczej, itp..  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą 

w Poznaniu – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest 

członkiem. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji szt. 13 

liczba uczestników (pracowników urzędu 
starostwa) szkoleń, konferencji 

osoby 163 

rezultatu 

procent pozytywnych opinii w badaniu 

ankietowym dotyczącym zadowolenia z jakości 

świadczonych usług przez urząd 

% b. d. 
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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 oraz 

zakup pierwszego wyposażenia 

 
I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Wyposażenie biblioteki wybudowanej w patio budynku 
Dyrektor I LO  

w Gnieźnie 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Wyposażenie biblioteki wybudowanej w patio budynku 30.240,00 

razem 30.240,00 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Wyposażenie biblioteki 

wybudowanej w patio 

budynku 

30.223,00 30.223,00 - - 

razem 30.223,00 30.223,00  - 

 
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 Wyposażenie biblioteki wybudowanej w patio budynku 

opis zadania 

W ramach projektu przewidziano budowę ogólnodostępnej biblioteki  

i czytelni w patio auli na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego  

w Gnieźnie i społeczności lokalnej oraz zakup pierwszego wyposażenia 

dla obiektu. Budowa biblioteki zakończyła się w 2014 roku. Z kolei  
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w części dotyczącej jej wyposażenia, ze względu na niewyłonienie  

w drodze przeprowadzonych postępowań oferenta spełniającego 

wskazane warunki, projekt został tylko częściowo zrealizowany w roku 

2014. Niewykorzystane środki zostały zapisane w planie budżetu na rok 

2015 I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie i jednostka sama 

zrealizowała wyposażenie obiektu w sprzęt komputerowy. Dostawca 

sprzętu został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych (art. 4, ust. 8) w trybie zapytania o cenę (zapytania 

wysłano do 11 firm). Dokonano następujących zakupów: 

 projektor BenQ MH 680 - 1 szt., 

 tablica interaktywna AVTEK TT-Board 2193 - 1 szt., 

 uchwyt sufitowy do projektora AVTEK Easy Mout - 1 szt., 

 zestaw nagłośnieniowy (mikrofon, mikser, kolumny głośnikowe, 

okablowanie, uchwyty) - 1 zestaw, 

 pendrive 16GB ADATA Classic C906 USB 2.0 W - 5 szt., 

 router MIKROTIK RB2011UAS-RM - 1 szt., 

 punkt dostępowy AP TP-LINK TL-WA801ND - 1 szt., 

 oprogramowanie Microsoft OfficeStd 2013 SNGL OLP NL Acdmc  

- 6 szt., 

 monitor LCD 22” DELL P2210 srebrna ramka - 1 szt., 

 monitor LCD 22” DELL P2210 srebrna ramka - 4 szt., 

 monitor LED 24” DELL U2412M - 1 szt., 

 PC DELL Inspiron 3847/MT i3-4150/4/500/WB.1 - 3 szt., 

 PC DELL Vostro 3900MT i5-4460/4/1TB/W78.1+off - 1 szt., 

 PC DELL Vostro 3900MT i5-4460/4/1TB/W78.1+off - 2 szt., 

 ABU-7025 Licencja Biblioteka Szkolna - 1 szt., 

 czytnik kodów kreskowych Motorola LS2208 - 1 szt., 

 etykiety Label Madia 3x8 - 1 szt.. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Sklep komputerowy TIP.PL z siedzibą w Gnieźnie, Blue Technika  

z siedzibą w Gnieźnie, Wolters Kluwer S. A. z siedzibą w Warszawie  

– dostawcy sprzętu i oprogramowania. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 
nowo powstały budynek biblioteki i czytelni 

wraz z kompletnym wyposażeniem 

jeden 

obiekt 
1 

rezultatu 

wzrost poziomu kształcenia 

wyniki  

w nauce 

osiągane 

przez 

kształcącą 

się 

młodzież 

b. d. 

poprawa funkcjonowania szkoły  

zmiana 

pozycji 

szkoły  

w rankingu 

krajowym 

b. d. 
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liczba osób korzystających z biblioteki  

i czytelni – ucząca się młodzież i społeczność 

lokalna 

osoby b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/1/e 

 

nazwa projektu 

Modernizacja obiektów należących do powiatu 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Naprawa ściany szczytowej budynku I LO w Gnieźnie 
Dyrektor I LO  

w Gnieźnie 

Prace remontowo-budowlane hali sportowej II LO w Gnieźnie 
Dyrektor II LO  

w Gnieźnie 

Wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie ścian w pomieszczeniach 

ZSE-O w Gnieźnie 

Dyrektor ZSE-O  

w Gnieźnie 

Modernizacja obiektu ZSE-O w Gnieźnie pod kątem efektywnego 

wykorzystania energii 

Dyrektor ZSE-O  

w Gnieźnie 

Zakup urządzenia rolkowego do badania pojazdów dla CKP w Gnieźnie 
Dyrektor CKP  

w Gnieźnie 

Prace remontowe CKP w Gnieźnie 
Dyrektor CKP  

w Gnieźnie 

Prace termomodernizacyjne budynków ZSP nr 3 w Gnieźnie 
Dyrektor ZSP nr 3  

w Gnieźnie 

Modernizacja obiektu ZSP nr 3 w Gnieźnie pod kątem efektywnego 

wykorzystania energii 

Dyrektor ZSP nr 3  

w Gnieźnie 

Naprawa instalacji wodnej oraz przegląd oświetlenia awaryjnego w SOSW 

nr 1 w Gnieźnie 

Dyrektor SOSW nr 1  

w Gnieźnie 

Modernizacja obiektu SOSW nr 1 w Gnieźnie pod kątem efektywnego 

wykorzystania energii 

Dyrektor SOSW nr 1  

w Gnieźnie 

Modernizacja obiektu SOSW nr 2 w Gnieźnie pod kątem efektywnego 

wykorzystania energii 

Dyrektor SOSW nr 2  

w Gnieźnie 

Adaptacja pomieszczeń w internacie SOSW nr 2 - przeniesienie szkoły nr 14 
Dyrektor SOSW nr 2  

w Gnieźnie 

Modernizacja obiektu ZPWR „Droga do domu” w Trzemesznie pod kątem 

efektywnego wykorzystania energii 

Dyrektor ZPWR  

„Droga do domu”  

w Trzemesznie 
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Naprawa fragmentów opierzenia murów ogniowych budynku Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie   
Sekretarz Powiatu 

Przystosowanie pomieszczeń archiwalnych w budynku Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie   
Sekretarz Powiatu 

Niezbędne naprawy i remonty budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Sekretarz Powiatu 

Naprawa tarasu w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Sekretarz Powiatu 

Zakup klimatyzatorów naściennych do pomieszczeń biurowych Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie 
Sekretarz Powiatu 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Naprawa ściany szczytowej budynku I LO w Gnieźnie 185.240  

Prace remontowo-budowlane hali sportowej II LO w Gnieźnie 56.000 

Malowanie ścian oraz wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

ZSE-O w Gnieźnie 
70.000 

Modernizacja obiektu ZSE-O w Gnieźnie pod kątem efektywnego 

wykorzystania energii 
100.000 

Zakup urządzenia rolkowego do badania pojazdów dla CKP w Gnieźnie 32.267 

Prace remontowe CKP w Gnieźnie 50.000 

Prace termomodernizacyjne budynków ZSP nr 3 w Gnieźnie 120.000 

Modernizacja obiektu ZSP nr 3 w Gnieźnie pod kątem efektywnego 

wykorzystania energii 
18.000 

Naprawa instalacji wodnej oraz przegląd oświetlenia awaryjnego w SOSW 

nr 1 w Gnieźnie 
3.704 

Modernizacja obiektu SOSW nr 1 w Gnieźnie pod kątem efektywnego 

wykorzystania energii 
25.000 

Modernizacja obiektu SOSW nr 2 w Gnieźnie pod kątem efektywnego 

wykorzystania energii 
30.000 

Adaptacja pomieszczeń w internacie SOSW nr 2 - przeniesienie szkoły nr 14 174.999,00 

Modernizacja obiektu ZPWR „Droga do domu” w Trzemesznie pod kątem 

efektywnego wykorzystania energii 
10.000 

Naprawa fragmentów opierzenia murów ogniowych budynku Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie   
2.621 

Przystosowanie pomieszczeń archiwalnych w budynku Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie   
2.500 

Niezbędne naprawy i remonty budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 29.737 

Naprawa tarasu w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 61.500 

Zakup klimatyzatorów naściennych do pomieszczeń biurowych Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie 
46.841 

razem 1.018.409 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Naprawa ściany szczytowej 

budynku I LO w Gnieźnie 
185.000,00 185.000,00 - - 

Prace remontowo-budowlane 

hali sportowej II LO  

w Gnieźnie 

55.792,80 55.792,80 - - 

Malowanie ścian oraz 

wymiana instalacji 

elektrycznej  

w pomieszczeniach ZSE-O  

w Gnieźnie 

68.655,72 68.655,72 - - 

Modernizacja obiektu ZSE-O 

w Gnieźnie pod kątem 

efektywnego wykorzystania 

energii 

99.901,83 99.901,83 - - 

Zakup urządzenia rolkowego 

do badania pojazdów dla 

CKP w Gnieźnie 

30.012,00 30.012,00 - - 

Prace remontowe CKP  

w Gnieźnie 
50.000,00 50.000,00 - - 

Prace termomodernizacyjne 

budynków ZSP nr 3  

w Gnieźnie 

119.991,63 119.991,63 - - 

Modernizacja obiektu ZSP  

nr 3 w Gnieźnie pod kątem 

efektywnego wykorzystania 

energii 

18.000,00 18.000,00 - - 

Naprawę instalacji wodnej 

oraz przegląd oświetlenia 

awaryjnego w SOSW nr 1  

w Gnieźnie 

3.704,00 3.704,00 - - 

Modernizacja obiektu SOSW 

nr 1 w Gnieźnie pod kątem 

efektywnego wykorzystania 

energii 

24.600,00 24.600,00 - - 

Modernizacja obiektu SOSW 

nr 2 w Gnieźnie pod kątem 

efektywnego wykorzystania 

energii 

26.603,69 26.603,69 - - 

Adaptacja pomieszczeń  

w internacie SOSW nr 2  

- przeniesienie szkoły nr 14 

174.999,00 174.999,00 - - 

Modernizacja obiektu ZPWR 

„Droga do domu”  

w Trzemesznie pod kątem 

efektywnego wykorzystania 

energii 

9.993,66 9.993,66 - - 
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Naprawa fragmentów 

opierzenia murów ogniowych 

budynku Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie 

2.621,00 2.621,00 - - 

Przystosowanie pomieszczeń 

archiwalnych w budynku 

Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie   

2.500 2.500 - - 

Niezbędne naprawy  

i remonty budynku Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie 

29.690,86 29.690,86 - - 

Naprawa tarasu w budynku 

Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie 

61.487,70 61.487,70 - - 

Zakup klimatyzatorów 

naściennych do pomieszczeń 

biurowych Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie 

- - - - 

razem 963.553,89 963.553,89  - 

 

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 

będzie ustalana lista priorytetowych, koniecznych do przeprowadzenia zadań inwestycyjnych  

o charakterze remontowym i inwestycyjnym.     

 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Naprawa ściany szczytowej budynku I LO w Gnieźnie 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na 

remoncie elewacji bocznej budynku I LO w Gnieźnie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 
- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

EG NANO sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie – wykonawca zadania, 

którego wybrano w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 

67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29.01.2004r. (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) po dwukrotnie 

unieważnionym przetargu nieograniczonym ze względu na brak ofert. 

nazwa zadania Prace remontowo-budowlane hali sportowej II LO w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano prace remontowo-budowlane hali 

sportowej II LO w Gnieźnie obejmujące: dach, rynny, osłony korkowe, 

szatnie (m. in.: malowanie, wymianę płytek posadzkowych), łazienki 

(m. in.: malowanie, wymianę płytek ściennych i posadzkowych, 

wymianę armatury łazienkowej), instalację oświetleniową  
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i wentylacyjną, drewniane słupy nośne, klamki oraz siłowniki okienne  

i drzwiowe, zamki antywłamaniowe, siedziska, wykładzinę oraz 

konserwację i aktualizację tablicy wyników.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 
- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Przedsiębiorstwo Budowlane ES-BUD z siedzibą w Gnieźnie  

– wykonawca zadania wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. 

nazwa zadania 
Malowanie ścian oraz wymiana instalacji elektrycznej  

w pomieszczeniach ZSE-O w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano: remont korytarza na parterze budynku 

obejmujący malowanie ścian sufitów i drzwi, roboty remontowo 

-malarskie wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej w salach nr 1  

i nr 3 oraz roboty remontowo-malarskie na korytarzu II piętra budynku. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

P.H.U. T. Miękiszak z siedzibą w Gnieźnie, Firma elektryczna AMPEREK 

G. Baczyński z siedzibą w Gnieźnie, P.P.H.U. PROFIL-GLASS M. Hubert  

z siedzibą w Gnieźnie – wykonawcy robót remontowych wyłonieni  

w trybie zapytania ofertowego. 

nazwa zadania 
Modernizacja obiektu ZSE-O w Gnieźnie pod kątem efektywnego 

wykorzystania energii 

opis zadania 
W ramach zadania dokonano wymiany okien i parapetów drewnianych 

w obiekcie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

GRAB sp. z o. o. z siedzibą: Słotwiny 123A, 24-310 Karczmiska  

– wykonawca zadania wyłoniony poprzez publiczne zaproszenie do 

składania ofert cenowych umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej szkoły. 

nazwa zadania 
Zakup urządzenia rolkowego do badania pojazdów dla CKP  

w Gnieźnie 

opis zadania 
W ramach zadania zakupiono, dla Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Gnieźnie, urządzenie rolkowe do badania pojazdów. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

P.P.H.U. FUDIM-POLMO sp. z o. o. z siedzibą w Zakrzewie (gm. 

Dopiewo) – dostawca urządzeń wyłoniony w trybie zapytania 

o cenę. 

nazwa zadania Prace remontowe CKP w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano prace remontowe w obiektach,  

w których zlokalizowane jest CKP w Gnieźnie obejmujące: remont 

elewacji zewnętrznej, naprawę schodów zewnętrznych, położenie 
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kostki brukowej od strony wejściowej, wymianę okien, szpachlowanie  

i malowanie pomieszczeń biurowych, remont daszku nad wejściem, 

wymianę grzejników, drzwi wejściowych i drzwi zewnętrznych, a także 

dokonano zakupu przyrządu do badania hamulców najazdowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Malarsko-Tapeciarski i Roboty Remontowe J. Jóźwiak z siedzibą 

w Łubowie, Jaga-Bud Firma Remontowo-Budowlana K. Fojutowska  

z siedzibą w Lubiniu, Metal Gum 3 s. c. M. i A. Przegendza z siedzibą  

w Będzinie, Ł. Bugajak Serwis Komputerowy Usługi Informatyczne 

MYSZKA z siedzibą w  Gnieżnie, DAB Firma Wielobranżowa M.Dąbek  

z siedzibą w Gnieźnie, PPH TINA WKBJ Michałowscy sp. j. z siedziba  

w Gnieźnie, PPHU FUDIM-POLMO sp. z o. o. z siedzibą w Zakrzewie 

(gm. Dopiewo), Eko-Plus M. Chosiński z siedzibą w Gnieźnie, Castorama 

Gniezno – wykonawcy wyłonieni w trybie zapytania o cenę. 

nazwa zadania Prace termomodernizacyjne budynków ZSP nr 3 w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną w nowym budynku 

szkoły od strony ul. Sienkiewicza (demontaż okien drewnianych  

i montaż okien z PCV wraz z obróbką), ocieplono zachodnią elewację 

starego budynku od strony parkingu szkoły oraz ocieplono  

i zmodernizowano poszycie stropodachu w starym budynku szkoły 

(odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, oczyszczenie ścian  

i spoin, zagruntowanie powierzchni ściany, ocieplenie wełną 

mineralną, nałożenie siatki z włókna szklanego, wykonanie wyprawy 

elewacyjnej, wymiana obróbek blacharskich muru ogniowego, 

wykonanie izolacji pionowej ściany szczytowej piwnicy; montaż wełny 

mineralnej pomiędzy krokwiami więźby dachowej, ułożenie folii 

paroprzepuszczalnej, wykucie istniejących drzwi drewnianych, montaż 

nowych drzwi wraz z ościeżnicą). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PPHU EXTHREM sp. j., z siedzibą w Gnieźnie, Przedsiębiorstwo 

Budowlane ES-BUD z siedzibą w Gnieźnie – wykonawcy prac wyłonieni 

w trybie zapytania ofertowego. 

nazwa zadania 
Modernizacja obiektu ZSP nr 3 w Gnieźnie pod kątem efektywnego 

wykorzystania energii 

opis zadania 

W ramach zadania przeprowadzono wymianę grzejników w ZSP nr 3  

w Gnieźnie: zdemontowano stare grzejniki C. O., wymieniono łączniki 

poziome na miedziane, założono termostaty, zamontowano nowe 

grzejniki typu Purmo. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Aden z siedzibą w Przysiece – wykonawca zadania wyłoniony  

w trybie zapytania ofertowego. 
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nazwa zadania 
Naprawa instalacji wodnej oraz przegląd oświetlenia awaryjnego  

w SOSW nr 1 w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania:  

 zakupiono 7 sztuk specjalnych baterii do mieszalników w łazienkach 

dzieci, 

 dokonano przeglądu oświetlenia awaryjnego na korytarzach. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Eko-Plus M. Chosiński z siedzibą w Gnieźnie, INSTAL J. Kurkowski  

z siedzibą w Szczytnikach Duchownych – wykonawcy 

nazwa zadania 
Modernizacja obiektu SOSW nr 1 w Gnieźnie pod kątem 

efektywnego wykorzystania energii 

opis zadania 
W ramach zadania dokonano wymiany grzejników żeliwnych na 

grzejniki panelowe z zaworami termostatycznymi. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

P.H.U.P. ARWIBUD A. Czyż z siedzibą w Poznaniu – wykonawca zadania, 

wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. 

nazwa zadania 
Modernizacja obiektu SOSW nr 2 w Gnieźnie pod kątem 

efektywnego wykorzystania energii 

opis zadania 

W ramach zadania dokonano wymiany istniejących grzejników na 

grzejniki z zaworami termostatycznymi oraz wymieniono okna  

w obiekcie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma T. Winiecki z siedzibą w Łubowie, Firma Dziemidowicz z siedzibą 

w Gnieźnie – wykonawcy prac wyłonieni w trybie zapytania 

ofertowego. 

nazwa zadania 
Adaptacja pomieszczeń w internacie SOSW nr 2 - przeniesienie 

szkoły nr 14 

opis zadania 

Realizacja zadania, zgodnie z umową, obejmuje:  

 roboty rozbiórkowe (wyburzenie ścian pomiędzy pomieszczeniami, 

skucie płytek ceramicznych ścian i podłogi, demontaż armatury 

łazienkowej, wywiezienie i utylizacja gruzu), 

 roboty instalatorskie (przerobienie podejść wody i kanalizacji do 

przyborów, wykonanie nowej kanalizacji do muszli ustępowych, 

montaż nowych przyborów i armatury), 

 roboty malarskie (uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie 

ścian i sufitów), 

 ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze, 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2015 

 

48 

 

 wymianę wykładziny rulonowej PCV, 

 roboty instalacyjne elektryczne (wykonanie nowej instalacji 

zasilającej piętra, wykonanie nowej instalacji w nowopowstałych 

pomieszczeniach szkolnych – instalacja gniazd i oświetlenia, 

montaż głównego wyłącznika prądu). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/120/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  

z dnia 29.12.2015r. w sprawie: określenia wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2015, środki finansowe  

w łącznej wysokości: 174.999 zł zostały określone jako niewygasające 

i zabezpieczone na realizację ww. zadania z ostatecznym terminem 

dokonania wydatku (rozliczenia środków) – 30 czerwca 2016r. (zadanie 

wykonano – protokół odbioru z dnia 15.02.2016r.). 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Handlowo-Usługowa ROBEX z siedzibą w Gnieźnie – wykonawca 

zadania wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego (umowę 

zawarto w dniu 07.12.2015r.). 

nazwa zadania 
Modernizacja obiektu ZPWR „Droga do domu” w Trzemesznie pod 

kątem efektywnego wykorzystania energii 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała termomodernizację dachu łącznika 

obiektu. W wyniku przeprowadzonych prac remontowych usunięto 

stare rynny, które nie nadążały odbierać wody w czasie ulewy, co 

powodowało zaciekanie ścian i sufitu. Usterka została usunięta przez 

założenie nowych obróbek blacharskich i rynien. Ponadto, założenie 

styropapy na dachu dociepliło pomieszczenia (stołówkę). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Instalatorstwo Sanitarne Roboty Budowlane K. Tchorzewski z siedzibą  

w Gnieźnie – wykonawca zadania wyłoniony w trybie zapytania 

ofertowego. 

nazwa zadania 
Naprawa fragmentów opierzenia murów ogniowych budynku 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie   

opis zadania 
W ramach zadania wymieniono obróbki blacharskie muru ogniowego 

(uzupełniono opierzenia po wichurze). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Ogólnobudowlany R. Frąckowiak z siedzibą w Gnieźnie  

– wykonawca zadania 

nazwa zadania 
Przystosowanie pomieszczeń archiwalnych w budynku Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie   

opis zadania 
Realizacja zadania obejmowała: malowanie ścian, położenie płytek  

i instalacje oświetlenia w pomieszczeniach archiwalnych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 
- 

inne podmioty 

zaangażowane  

- 
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w realizację zadania 

nazwa zadania 
Niezbędne naprawy i remonty budynku Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano prace malarskie  obejmujące korytarze 

oraz klatki schodowe obiektu (malowanie dwukrotne tradycyjne). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

P.H.U. TADEX T. Miękiszak z siedzibą w Gnieźnie – wykonawca zadania   

nazwa zadania Naprawa tarasu w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano prace polegające na: usunięciu 

istniejących warstw tarasu, oczyszczeniu jego powierzchni, 

uszczelnieniu kratek ściekowych, izolacji stropu, uzupełnieniu 

ocieplenia ściany i malowaniu elewacji, ułożeniu na piasku kostki 

brukowej z odzysku, remoncie pomieszczeń pod tarasem, wywozie  

i utylizacji odpadów. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PROSEL M. Świerczyński z siedzibą w Biedrusku – wykonawca zadania 

nazwa zadania 
Zakup klimatyzatorów naściennych do pomieszczeń biurowych 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

opis zadania 

Odstąpiono od realizacji zadania. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 
liczba zmodernizowanych obiektów należących 

do powiatu 
szt. 9 
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numer projektu  

II/2/b 

 

nazwa projektu 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przebudowa skrzyżowań, sygnalizacja świetlna) 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Zdziechowa - droga 

powiatowa nr 2149P/2210P  
Dyrektor PZD 

Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Witkowo - droga powiatowa  

nr 2158P – rondo  
Dyrektor PZD 

Remont skrzyżowania wraz ze zmianą organizacji ruchu na okrężny 

ul. Budowlanych, ul. Chudoby, ul. Paczkowskiego w Gnieźnie  
Dyrektor PZD 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Zdziechowa - droga 

powiatowa nr 2149P/2210P 
66.700 

Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Witkowo - droga powiatowa  

nr 2158P – rondo 
60.800 

Remont skrzyżowania wraz ze zmianą organizacji ruchu na okrężny 

ul. Budowlanych, ul. Chudoby, ul. Paczkowskiego w Gnieźnie 
120.000 

razem 247.500 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Budowa sygnalizacji 

świetlnej w miejscowości 

Zdziechowa - droga 

powiatowa nr 2149P/2210P 

66.699,99 36.699,99 Gmina Gniezno 30.000,00  

Przebudowa skrzyżowania  

w miejscowości Witkowo  

- droga powiatowa  

nr 2158P – rondo 

60.800,00 30.800,00 Gmina Witkowo 30.000,00  

Remont skrzyżowania wraz 

ze zmianą organizacji ruchu 

na okrężny ul. Budowlanych,  

Chudoby, Paczkowskiego  

w Gnieźnie 

119.991,74 59.991,74 Miasto Gniezno 60.000,00  

razem 247.491,73 127.491,73  120.000,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę 

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

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

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

Lokalnych, inne). 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Zdziechowa - droga 

powiatowa nr 2149P/2210P 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano sygnalizację świetlną z radarowym 

pomiarem prędkości na skrzyżowaniu dróg powiatowych wraz  

z sygnalizacją na przejściach dla pieszych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia 

22.06.2015r. oraz kosztorys ofertowy z dnia 26.06.2015r. sporządzony 

przez wykonawcę. Umowę nr 36/W/15 zawarto w dniu 30.06.2015r. 

z Zakładem Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa 

Drogowego Józef Wojciechowski z siedzibą w Cielimowie (gm. 

Niechanowo). 

nazwa zadania 
Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Witkowo - droga 

powiatowa nr 2158P – rondo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano rondo o średnicy wewnętrznej 4 m  

i z pierścieniem najazdowym o szerokości 1,5 m z kostki kamiennej, 

wraz z przełożeniem chodników i zastosowaniem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia 

10.06.2015r. oraz kosztorys ofertowy z dnia 22.06.2015r.  sporządzony 

przez wykonawcę. Umowę nr 35/W/15 zawarto w dniu 26.06.2015r.  

z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową „Badera” T. Badera  

z siedzibą w Dalachowie (gm. Rudniki). 

nazwa zadania 
Remont skrzyżowania wraz ze zmianą organizacji ruchu na okrężny 

ul. Budowlanych, ul. Chudoby, ul. Paczkowskiego w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano rondo o średnicy 19 m, szerokości jezdni 

na rondzie 5,5 m, i szerokości pierścienia 3 m. Na wlotach ul. Chudoby 

i ul. Budowlanych utworzono trójkątne wyspy dzielące. Wyspa na 

wlocie ul. Chudoby stanowi równocześnie azyl na przejściu dla 

pieszych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia 

04.11.2015r. oraz kosztorys ofertowy z dnia 17.11.2015r.  sporządzony 

przez wykonawcę. Umowę nr 49/W/15 zawarto w dniu 19.11.2015r.  

z Firmą Budowlano–Remontowo–Drogową D. Białobrzycki z siedzibą  

w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba przebudowanych skrzyżowań szt. 2 

koszt przebudowy jednego skrzyżowania zł. 90.395,87 

liczba zbudowanych/przebudowanych 

sygnalizacji świetlnych 
szt. 1 

koszt budowy/przebudowy jednego systemu 

sygnalizacji świetlnej 
zł. 66.699,99  

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

poprawa płynności ruchu w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/2/c 

 

nazwa projektu 

Remonty dróg - poprzez wykonanie nakładek bitumicznych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2211P w m. Rzegnowo  Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2270P w Witkowie,  

ul. Dębińska  
Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2159P w Czerniejewie,  

ul. Wrzesińska  
Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2183P w m. Sokolniki Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2190P w m. Polska Wieś 

oraz drogi powiatowej nr 2191 w m. Świniary 
Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2147P na odcinku 

Kiszkowo - Sroczyn 
Dyrektor PZD 
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Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2163P w m. Mierzewo    Dyrektor PZD 

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

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2183P na odcinku 

Modliszewko-Dębłowo 
Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2169P na odcinku 

Trzemeszno-Trzemżal 
Dyrektor PZD 

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

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2260P w m. Raszewo Dyrektor PZD 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2211P w m. Rzegnowo 216.990 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2270P w Witkowie,  

ul. Dębińska 
135.079 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2159P w Czerniejewie,  

ul. Wrzesińska 
108.810 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2183P w m. Sokolniki 67.146 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2190P w m. Polska Wieś 

oraz drogi powiatowej nr 2191 w m. Świniary 
220.601 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2147P na odcinku 

Kiszkowo - Sroczyn 
183.601 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2163P w m. Mierzewo    92.730 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2213P w m. Goślinowo 192.874 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2183P na odcinku 

Modliszewko-Dębłowo 
58.708 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2169P na odcinku 

Trzemeszno-Trzemżal 
105.291 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2155P w m. Dziekanowice 50.817 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2260P w m. Raszewo 147.428 

razem 1.580.075 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej 2211P  

w m. Rzegnowo 

216.989,64  108.494,82  Gmina Łubowo 108.494,82  

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej 2270P  

w Witkowie,  

ul. Dębińska 

135.078,72  105.078,72  Gmina Witkowo 30.000,00 
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Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej 2159P  

w Czerniejewie,  

ul. Wrzesińska 

108.809,18  78.809,18  
Gmina 

Czerniejewo 
30.000,00 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2183P  

w m. Sokolniki 

67.145,09  67.145,09  - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2190P  

w m. Polska Wieś oraz drogi 

powiatowej nr 2191  

w m. Świniary 

220.600,50  150.600,50  Gmina Kłecko 70.000,00 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2147P na 

odcinku Kiszkowo - Sroczyn 

183.600,80  153.600,80  
Gmina  

Kiszkowo 
30.000,00 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2163P  

w m. Mierzewo    

92.729,70  92.729,70  - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej 2213P  

w m. Goślinowo 

192.873,35  192.873,35  - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej 2183P na 

odcinku Modliszewko-

Dębłowo 

58.707,90  58.707,90  - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej 2169P na 

odcinku Trzemeszno 

-Trzemżal 

105.290,31  105.290,31  - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej 2155P  

w m. Dziekanowice 

50.809,68  50.809,68  - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej 2260P  

w m. Raszewo 

147.427,19  147.427,19  - - 

razem 1.580.062,06 1.311.567,24   268.494,82  
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

 
1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest remont dróg powiatowych poprzez wykonanie nowych nakładek 

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

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

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

Program Przebudowy Dróg Lokalnych, inne). 

 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2211P  

w m. Rzegnowo 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.485 m. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 22/15 zawarto w dniu 02.06.2015r. z Przedsiębiorstwem 

Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2270P w Witkowie, 

ul. Dębińska 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 870 m. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie  przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 25/15 zawarto w dniu 14.07.2015r. z Przedsiębiorstwem 

Inżynieryjno-Drogowym sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2159P  

w Czerniejewie, ul. Wrzesińska 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 630 m. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie  przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 26/15 zawarto w dniu 14.07.2015r. z Zakładem Drogowo 

-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2183P  

w m. Sokolniki 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 460 m. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 28/15 zawarto w dniu 27.08.2015r. z Przedsiębiorstwem 

Inżynieryjno-Drogowym sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie. 

nazwa zadania Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2190P  

w m. Polska Wieś oraz drogi powiatowej nr 2191 w m. Świniary 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o łącznej długości 1.610 m. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 29/15 zawarto w dniu 27.08.2015r. z Zakładem Drogowo 

-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli.  

nazwa zadania Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2147P na odcinku 

Kiszkowo - Sroczyn 

opis zadania W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.410 m. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 29/15 zawarto w dniu 27.08.2015r. z Zakładem Drogowo 

-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli.  

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2163P  

w m. Mierzewo 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 845 m. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 29/15 zawarto w dniu 27.08.2015r. z Zakładem Drogowo 

-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli.  

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2213P  

w m. Goślinowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.340 m. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 37/15 zawarto w dniu 29.09.2015r. z Przedsiębiorstwem 

Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. 
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nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2183P na odcinku 

Modliszewko-Dębłowo 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 330 m. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia 

09.09.2015r. i kosztorys ofertowy z dnia 17.09.2015r. sporządzony 

przez wykonawcę. Umowę nr 43/W/15 zawarto w dniu 21.09.2015r.  

z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową „Badera” T. Badera  

z siedzibą w Dalachowie (gm. Rudniki). 

nazwa zadania Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2169P na odcinku 

Trzemeszno - Trzemżal 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 530 m. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia 

09.09.2015r. i kosztorys ofertowy z dnia 18.09.2015r. sporządzony 

przez wykonawcę. Umowę nr 44/W/15 zawarto w dniu 21.09.2015r.  

z Zakładem Drogowo-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2155P  

w m. Dziekanowice 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 321 m. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia 

10.11.2015r. i kosztorys ofertowy z dnia 17.11.2015r. sporządzony 

przez wykonawcę. Umowę nr 50/W/15 zawarto w dniu 20.11.2015r.  

z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową „BADERA” T. Badera  

z siedzibą w Dalachowie (gm. Rudniki). 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej 2260P  

w m. Raszewo 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 900 m. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia 

10.11.2015r. i kosztorys ofertowy z dnia 16.11.2015r. sporządzony 

przez wykonawcę. Umowę nr 51/W/15 zawarto w dniu 20.11.2015r.  

z Zakładem Drogowo-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 
długość wykonanych nakładek dróg  km 10,731 

koszt wykonania nakładek dróg zł 1.580.062,06 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

zmniejszenie ilości remontów cząstkowych  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/a 

 

nazwa projektu 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest Dyrektor OS 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest 563.000 

razem 563.000 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Likwidacja wyrobów 

zawierających azbest 
315.647,83 3.507,20 

dotacja  

z NFOŚiGW  

i WFOŚiGW 

292.266,51 

gminy powiatu 

gnieźnieńskiego 
19.874,12 

razem 315.647,83 3.507,20  312.140,63 

 

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 

Przedsięwzięcie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających 

azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2015r.” realizowane było 

przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

budżetu Powiatu oraz miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Finansowanie kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających 

azbest (demontażu i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów 

azbestowych) przyznawane było w wysokości 100% całościowych 

kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota 

finansowania na realizację zadania dla każdej nieruchomości wynosiła 

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

zainteresowaniem mieszkańców powiatu. W 2015r. wszystkie złożone 

wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca: firma Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko” Marcin 

Gronowski, Mikołaj Gronowski z siedzibą w: Mikorzyn 19, 87-732 

Lubanie (umowa nr 4/OP/2015 z dnia 23 lipca 2015r.), wybrany  

w trybie przetargu nieograniczonego. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 
liczba złożonych wniosków szt. 307 

liczba nieruchomości objętych projektem szt. 307 

rezultatu 

ilość zdemontowanego i unieszkodliwionego 

azbestu 
tony 766,217 

ilość nowych pokryć dachowych m2 b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

W 2015r. powiat nie dofinansowywał zakupu nowego dachu - na własny koszt zrobili to właściciele 

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

jest niemożliwy do oszacowania. 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/b 

 

nazwa projektu 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego Dyrektor OS 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego 150.000 

razem 150.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Zmniejszenie ryzyka 

powodziowego 
150.000,00 150.000,00 - - 

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

1. cel realizacji projektu 

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

powodzią. Przyczyną wystąpienia zagrożeń powodziowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego mogą 

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

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

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

Na gospodarkę przeciwpowodziową istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja 

urządzeń wodnych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Zmniejszenie ryzyka powodziowego 

opis zadania 

Prace konserwacyjne rowów melioracyjnych dotyczą urządzeń 

melioracji szczegółowej i wykonywane są przez właścicieli gruntów, 

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

z utrzymaniem w sprawności, coraz bardziej wyeksploatowanych 

systemów melioracyjnych, z roku na rok stają się coraz bardziej pilne  

i wymagają coraz większych nakładów finansowych. Spółki wodne nie 

posiadają wystarczających środków finansowych, aby na swoim terenie 

systematycznie konserwować wszystkie rowy. Na podstawie art. 164 

ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.  

z 2012 r., poz. 145) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej 

z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji 

udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych. 

Po złożeniu wniosku przez spółkę wodną przedstawiciele Wydziału 

Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego przeprowadzili wizje 

lokalne w terenie wraz z udokumentowaniem fotograficznym stanu 

rowów. Następnie wnioski wraz z kosztorysem wykonania prac 

melioracyjnych oraz dokumentacją fotograficzną zostały złożone do 

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Po zapoznaniu się  

i przeanalizowaniu wniosku, zgodnie z regulaminem dofinansowania 

prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych, Zarząd podjął decyzję  

o wysokości dofinansowania - w dniu 22.07.2015 r. uchwałę nr 

247/2015 oraz w dniu 23.10.2015r. uchwałę nr 349/2015. Następnie 

zostały podpisane umowy dotacji ze spółkami, na podstawie których 

wykonywane były prace i po ich odbiorze oraz złożeniu stosownej 

dokumentacji (sprawozdania) wraz z rachunkiem wypłacono dotacje. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

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

Gminna Spółka Wodna w Mieleszynie, Spółka Wodna Żydowo 

-Czerniejewo-Strychowo, Spółka Wodna Rybno Wielkie, Gminna Spółka 

Wodna w Kiszkowie, Gminna Spółka Wodna w Niechanowie, Gminna 

Spółka Wodna w Trzemesznie, Gminna Spółka Wodna w Witkowie, 

Spółka Wodna Trzemżal, Gminna Spółka Wodna Czerniejewo 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 
długość rowów melioracyjnych poddanych 

konserwacji 
km 50,818 

rezultatu 

liczba zagrożeń powodziowych na terenie 

powiatu 
szt. 0 

liczba podtopień terenów wykorzystywanych 

rolniczo  
szt. 0 

powierzchnia terenów wykorzystywanych 

rolniczo, które zostały podtopione 
ha 0 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/c 

 

nazwa projektu 

Centrum Aktywności Społecznej LARGO  

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo Kierownik DON 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo 194.580 

razem 194.580 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Działalność  Centrum 

Aktywności Społecznej Largo 
188.621,35 188.621,35 - - 

razem 188.621,35 188.621,35  - 
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III. Informacje merytoryczne  

1. cel realizacji projektu 

Celem działalności Centrum Aktywności Społecznej jest: 

 podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

 podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji 

życiowej, 

 umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym, 

jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym i innym. 

 

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 

oraz specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych, a także 

uruchomiono pracownie tematyczne:  

 pracownię ruchu i tańca (fizykoterapia): joga,  

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

taniec towarzyski, w tym dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim, 

 pracownię terapii poprzez sztukę (plastykoterapia): zajęcia 

kreatywno-plastyczne dla dorosłych i dzieci,  

 pracownię malarską, 

 pracownię teatralną, 

 klub miłośników języka angielskiego, 

 pracownię fotograficzną, 

 pracownię komputerową, 

 pracownię krawiecką, 

 grupę wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym: dla 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Siedziba CAS Largo to również miejsce funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, gdzie każda z nich realizuje swoje zadania statutowe 

na rzecz mieszkańców powiatu, korzystając z proponowanych porad  

i konsultacji oraz uczestnicząc w zajęciach przyczyniających się  

do zwiększenia ich aktywności. W CAS swoje siedziby mają: 

 Polski Związek Niewidomych – koło Gniezno, 

 Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów  

w Poznaniu – koło terenowe, 

 PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 

w Gnieźnie 

 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 

koło „Katyń”, 

 Wielkopolski Związek Inwalidów Narządów Ruchu, koło Gniezno 

 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, koło nr 1 
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 Grupa Rekonstrukcji Historycznych Garnizon Gniezno, 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - koło w Gnieźnie, 

 Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, koło 

przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie, 

 ZHP Gniezno. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba udzielonych godzin konsultacji  szt. 94 

liczba osób, którym udzielono konsultacji   osoby 74 

liczba funkcjonujących pracowni szt. 10 

liczba osób uczestniczących w zajęciach  

w ramach pracowni łącznie 
osoby 2.309 

rezultatu 

liczba nowych pomieszczeń przeznaczonych do 

realizacji zadań 
szt. 2 

liczba uruchomionych nowych pracowni szt. 7 

liczba osób uczestniczących w zajęciach 

nowych pracowni 
osoby 1.811 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/d 

 

nazwa projektu 

Dzieciom potrzebne są rodziny (piecza zastępcza) 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej  Dyrektor PCPR 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 98.726 

razem 98.726 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Program Asystent rodziny  

i koordynator pieczy 

zastępczej 

94.200,44 51.008,82 WUW Poznań 43.191,62 

razem 94.200,44 51.008,82  43.191,62 

 

 
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:  

 zwiększenia liczby rodzin zastępczych, 

 zmniejszenia liczby dzieci pozostających pod opieką instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

 zapewnienia profesjonalnej pomocy świadczonej rodzinom zastępczym, 

 wzrostu liczby dzieci utrzymujących kontakty z rodzinami biologicznymi,  

 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 Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 

opis zadania 

W roku 2015 w ramach programu dofinansowano wynagrodzenie  

4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy swoim działaniem 

objęli 73 rodziny zastępcze, w których umieszczono było 115 dzieci. 

Koordynatorzy: opracowali 160 planów pomocy dzieciom, odbyli 390 

wizyt w środowisku rodzin zastępczych, sporządzili 122 opinii 

sądowych. Koordynatorzy odbyli 93 spotkania dzieci umieszczonych  

w rodzinach zastępczych z rodzinami biologicznymi.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba kandydatów na rodziny zastępcze  
rodziny / 

osoby 
b. d. 

liczba zorganizowanych szkoleń dla 

niespokrewnionych rodzin zastępczych  
szt. b. d. 

liczba osób biorących udział w szkoleniach dla 

niespokrewnionych rodzin zastępczych  
osoby b. d. 

liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych  

w powiecie gnieźnieńskim  
szt. b. d. 

liczba dzieci pozostających pod opieką 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 

 w powiecie gnieźnieńskim  

osoby b. d. 

rezultatu 

liczba nowopowstałych rodzin zastępczych  rodziny b. d. 

liczba dzieci pozostających pod opieką rodzin 

zastępczych  
osoby b. d. 

liczba miejsc w całodobowych placówkach 

pieczy instytucjonalnej  
szt. b. d. 

liczba dzieci umieszczanych w placówkach 

pieczy instytucjonalnej 
osoby b. d. 

zmniejszenie się liczby dzieci pozostających 

pod opieką placówek opiekuńczo 

-wychowawczych w powiecie gnieźnieńskim 

 w stosunku do roku poprzedniego  

% b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

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 w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Program korekcyjno-edukacyjny „Partner” Dyrektor PCPR 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Program korekcyjno-edukacyjny „Partner” 16.600 

razem 16.600 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Program korekcyjno 

-edukacyjny „Partner” 
16.600,00 9.600,00 

WUW  

w Poznaniu 
7.000,00 

razem 16.600,00 9.600,00  7.000,00 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

się przyczynić do: 

 zmiany postaw wobec ofiar przemocy, 

 podjęcia skutecznych oddziaływań wobec sprawców przemocy,  

 stworzenia profesjonalnego zaplecza świadczącego pomoc ofiarom i sprawcom przemocy,  

 realizacji działań ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej.  

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

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

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i in.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Program edukacyjno-korekcyjny „Partner” 

opis zadania 

Program korekcyjno-edukacyjny „Partner” w 2015 roku skierowany był 

do osób dorosłych – mężczyzn, stosujących przemoc wobec członków 

rodziny i osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Celem programu była zmiana zachowań przemocowych na rzecz 

kształtowania postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet  

i domowników oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Zadanie 

realizowane było w terminie: 03.09.2015r. – 17.12.2015r. W tym czasie 

odbyło się 14 spotkań, każde trwające 4 godziny. Ponadto, prowadzone 

były także konsultacje indywidualne w wymiarze 28 godzin. Zadanie 

realizowane było poprzez: wykłady, dyskusje, pracę indywidualną, 

pracę w grupach, elementy warsztatowe, wypełnianie kwestionariuszy, 

prace domowe, ćwiczenie nabywanych umiejętności, wypowiedzi 

własne, informacje zwrotne. Podczas spotkań beneficjenci projektu 

mieli możliwość nauczenia się jak rozpoznać mechanizmy stosowania 

zachowań przemocowych oraz jak rozpoznać  mechanizmy poznawcze 

sprzyjające stosowaniu przemocy. Uczestnicy przedsięwzięcia mogli 
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także: nabyć wiedzę na temat konsekwencji stosowania przemocy, 

nauczyć się rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz używać 

odmiennych niż dotychczasowe 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. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Uczestnictwo w projekcie dla większości beneficjentów nie było 

dobrowolne. Odbywało się ono na wniosek kuratorów sądowych - stąd 

liczne rezygnacje w trakcie trwania projektu. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie zostało zlecone, zgodnie z umową zawartą w dniu 

03.09.2015r., Fundacji PCPS - Poznańskiemu Centrum Profilaktyki 

Społecznej z siedzibą w Poznaniu. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba osób - ofiar przemocy w rodzinie, które 

skorzystają z całodobowych miejsc w ośrodku 

interwencji kryzysowej 

osoby n/d 

liczba osób - sprawców przemocy, biorących 

udział w programie korekcyjno-edukacyjnym  
osoby 13 

liczba utworzonych punktów konsultacyjno-

doradczych w powiecie  
szt. n/d 

liczba warsztatów dla pracowników instytucji 

działających w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

szt. n/d 

rezultatu 

liczba osób ponownie korzystających z pomocy 

ośrodka interwencji kryzysowej  
osoby n/d 

liczba osób, które ponownie zostały wskazane 

jako sprawca przemocy w rodzinie 
osoby b. d. 

liczba osób korzystających z pomocy punktów 

konsultacyjno-doradczych 
osoby n/d 

przyrost liczby wykwalifikowanych 

pracowników w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w stosunku do roku 

poprzedniego 

% n/d 
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numer projektu  

II/3/f 

 

nazwa projektu 

Monitoring zagrożeń 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikacje  mobilną Komunikatora SISMS 
Dyrektor OZK 

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych Dyrektor OZK 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikacje  mobilną Komunikatora SISMS 
10.000 

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych   5.000 

razem 15.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bezpłatny system 

ostrzegania i informowania 

mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS 

oraz aplikacje  mobilną 

Komunikatora SISMS 

9.999,95 9.999,95 - - 

Usługa powiadamiania SMS 

dla osób głuchoniemych 
3.972,62 3.972,62 - - 

razem 13.972,57 13.972,57  - 

 

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. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikacje mobilną Komunikatora 

SISMS 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała opłatę za usługę aktywacyjną oraz 

opłatę za świadczenie usług w pakiecie wiadomości sms systemu 

teleinformatycznego Samorządowego Informatora SMS oraz opłatę 

abonamentową SISMS, dzięki której funkcjonował całodobowy system 

ostrzegania i informowania mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego  

o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych itp. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Samorządowy Informator SMS z siedzibą we Wrocławiu  

– wykonawca zadania (umowa nr 236/W/SO/2014 z dnia 30.12.2014r. 

oraz zamówienie nr 01/07/2015 z dnia 31.07.2015r.). Wybór 

wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

nazwa zadania Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania opłacano comiesięczny abonament za 

usługi powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych. Różnica pomiędzy 

planowaną kwotą na abonament sms a zrealizowaną kwotą wydatków 

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

szacunkowo i nie ma możliwości precyzyjnego określenia z góry 

wysokości wydatków ponoszonych z tego tytułu za cały rok. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

KP PSP w Gnieźnie, Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych  

w Gnieźnie, KP Policji w Gnieźnie, ZOZ w Gnieźnie, operator PLUS GSM 

(wykonawca) – partnerzy zadania zgodnie z porozumieniem  

o współpracy zawartym w dniu 20.06.2009r.  Wybór wykonawcy został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba osób zarejestrowanych w systemie 

Samorządowego Informatora SMS (SISMS) oraz 

Komunikatorze SISMS 

osoby 1.792 

liczba osób korzystających z usługi 

powiadamiania SMS dla głuchoniemych 
osoby 

250-300 

miesięcznie 

liczba zdarzeń wymagających interwencji 

wszystkich trzech służb tj. policji, straży 

pożarnej i pogotowia ratunkowego 

szt. b. d. 

liczba zdarzeń wymagających interwencji służb 

ratowniczych oraz instytucji i podmiotów 

związanych z zarządzaniem kryzysowym  

szt. b. d. 
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rezultatu 

skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych do 

miejsca zdarzenia w stosunku do roku 

poprzedniego 

% b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/g 

 

nazwa projektu 

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

ratowniczych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Dofinansowanie zakupu mebli dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie KP Policji  

Współfinansowanie zakupu nowego, nieoznakowanego radiowozu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 
KP Policji  

Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 
KP PSP 

Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego (serwera) na potrzeby 

Komendy Straży Pożarnej w Gnieźnie 
KP PSP 

Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego 
Dyrektor OS 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Dofinansowanie zakupu mebli dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 20.000 

Współfinansowanie zakupu nowego, nieoznakowanego radiowozu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 
20.000 

Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 
70.000 

Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego (serwera) na potrzeby 

Komendy Straży Pożarnej w Gnieźnie 
0 

Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego 
20.000 

razem 130.000 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Dofinansowanie zakupu 

mebli dla Komendy 

Powiatowej Policji  

w Gnieźnie 

20.000,00 20.000,00 - - 

Współfinansowanie zakupu 

nowego, nieoznakowanego 

radiowozu dla Komendy 

Powiatowej Policji  

w Gnieźnie 

41.263,64 20.000,00 KGP Warszawa 21.263,64 

Dofinansowanie zakupu 

samochodu 

kwatermistrzowskiego na 

potrzeby Komendy 

Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gnieźnie 

199.780,00 69.780,00 

Miasto Gniezno 20.000,00 

WFOŚiGW 110.000,00 

Dofinansowanie zakupu 

sprzętu informatycznego 

(serwera) na potrzeby 

Komendy Straży Pożarnej  

w Gnieźnie 

28.993,56 - Miasto Gniezno 28.993,56 

Dofinansowanie działalności 

Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

12.019,54 12.019,54 - - 

razem 302.056,74 121.799,54  180.257,20 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

poprzez dofinansowanie zakupu mebli biurowych do wyremontowanych pomieszczeń w budynku 

głównym Komendy Policji w Gnieźnie i zakup nowych radiowozów, co winno się przyczynić do 

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 (poprzez zakup samochodu kwatermistrzowskiego czy zakup serwera) oraz 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Dofinansowanie zakupu mebli dla Komendy Powiatowej Policji  

w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup mebli do 

wyremontowanej sfery Zespołu Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji 

w Gnieźnie. 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2015 

 

73 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Współfinansowanie zakupu nowego, nieoznakowanego radiowozu 

dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup nieoznakowanego 

radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie  

z przeznaczeniem dla Wydziału Kryminalnego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Komenda Główna Policji w Warszawie 

nazwa zadania 

Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego na 

potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania współfinansowano zakup samochodu 

kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gnieźnie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu  

– realizacja zakupu 

nazwa zadania 
Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego (serwera) na 

potrzeby Komendy Straży Pożarnej w Gnieźnie 

 

opis zadania 

 

W ramach realizacji zadania, w celu unowocześnienia bazy 

informatycznej i zapewnienia jak najwyższego poziomu 

bezpieczeństwa danych operacyjnych, zwiększenia jakości pracy 

funkcjonariuszy oraz podniesienia standardu obsługi petentów, 

przekazano środki finansowe (z budżetu miasta Gniezna za 

pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP) na zakup serwera na potrzeby 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Miasto Gniezno – sfinansowanie zakupu serwera; [2] KW PSP Poznań 

– przekazanie środków przez Fundusz Wsparcia PSP; [3] Grinet  

z siedzibą w Gnieźnie – dostawca serwera 

nazwa zadania 
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego 

opis zadania 
Straż Rybacka współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska podczas 

kontroli stanu środowiska w powiecie gnieźnieńskim, szczególnie  
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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 2008 r. Powiat Gnieźnieński w miarę możliwości 

finansowych, zapewnia strażnikom niezbędny do wykonywania 

czynności kontrolnych sprzęt specjalistyczny i ochronny, wyposażenie 

techniczne i umundurowanie, naprawę, ubezpieczenie i przeglądy 

sprzętu używanego do przeprowadzania kontroli, ubezpieczenia 

strażników od następstw nieszczęśliwych wypadków, itp.  

W 2015 roku m. in.: 

 dokonano przeglądu oraz naprawy sprzętu używanego do 

przeprowadzania kontroli tj. łodzi, samochodu, 

 ubezpieczono samochód, przyczepę, a także strażników SSR od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 zakupiono nowy akumulator do samochodu użytkowanego przez 

SSR, 

 zakupiono nagrody dla strażników biorących udział w warsztatach 

wędkarskich, 

 zakupiono niezbędny sprzęt do wykonywania kontroli: kamizelki 

asekuracyjne i latarki elektryczne, 

 dokonywano bieżących opłat za dostawę mediów (wodę, ścieki, 

energię elektryczną) do lokalu użytkowego i garażu zajmowanego 

przez strażników SSR. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

FHPU Piotr Woźniak z siedzibą w Słomczycach, PW „ELEKTRO-HURT”  

z siedzibą w Gnieźnie, Auto – Szałek - Serwis z siedzibą w Gnieźnie, 

Serwis Motorowodny Gapski i Syn z siedzibą w Poznaniu, 

Elektromechanika Pojazdowa Andrzej Woźniak 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, PPHU LEMUR z siedzibą w Gnieźnie, ELPOS 

z siedzibą w Gnieźnie, Modny Catering z siedzibą w Gnieźnie, PHUP 

Poldrób z siedzibą w Gnieźnie – wykonawcy poszczególnych zadań 

wyłonieni zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba zakupionych pojazdów (radiowozów i in.) szt. 2 

liczba zakupionego sprzętu  szt. 57 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na zakup sprzętu 
zł 23.577,89 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na inwestycje dotyczące 

rozbudowy KPP w Gnieźnie 

zł 20.000,00 

rezultatu 
spadek przestępczości w powiecie 

gnieźnieńskim w stosunku do roku poprzedniego 
%  b. d. 
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4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba zakupionego sprzętu obejmuje: 

 KPP w Gnieźnie - zakup mebli do wyremontowanej sfery Zespołu Dyżurnych KPP Gniezno  

– 32 szt., 

 Straż Rybacka - zakup odzieży ochronnej, sprzętu do wykonania kontroli dla strażników 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego itp. – 25 szt. 

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

 KPP w Gnieźnie - zakup mebli do wyremontowanej sfery Zespołu Dyżurnych KPP Gniezno  

– 20.000,00 zł, 

 Straż Rybacka - zakup odzieży ochronnej, sprzętu do wykonania kontroli dla strażników 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego itp. – 3.577,89 zł. 

(w ww. wskaźnikach nie ujęto: KP PSP w Gnieźnie - zakup serwera wraz z oprogramowaniem  

– 1 szt. o wartości: 28.993,56 zł - finansowane przez Miasto Gniezno) 

Wskaźnik produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje dotyczące 

rozbudowy KPP w Gnieźnie obejmuje środki poniesione na dofinansowanie zakupu mebli do 

wyremontowanej strefy Zespołu Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/i 

 

nazwa projektu 

Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny sportowe 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych 

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2015 roku 
Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych  

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2015 roku 
72.500 

razem 72.500 

 

 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2015 

 

76 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego 

imprez sportowych o zasięgu 

lokalnym, krajowym  

i międzynarodowym w 2015 

roku 

70.000,00 70.000,00 - - 

razem 70.000,00 70.000,00  - 

 

 
III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

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

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

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

może być doskonałym sposobem na promocję Powiatu Gnieźnieńskiego. W związku z tym, że 

najefektywniej jest powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie zawodów (imprez) sportowych 

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

przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych 

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2015 roku 

opis zadania 

W ramach zadania zlecono organizacją pozarządowym organizację 

imprez i zawodów sportowych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego  

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym 

szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym 

konkursie.  

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba organizacji pozarządowych, które zostały 

wybrane w drodze konkursu do organizacji 

imprez sportowych 

szt. 23 

liczba zorganizowanych zawodów sportowych 

propagujących wybrane dyscypliny sportowe 
szt. 44 

liczba dyscyplin popularyzowanych w ramach 

organizowanych imprez sportowych 
szt. 18 
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liczba osób zawodników uczestniczących  

w imprezach sportowych 
osoby ok. 4.000 

liczba osób widzów uczestniczących  

w imprezach sportowych 
osoby b. d. 

rezultatu 
przyrost liczby imprez sportowych w danym 

roku w stosunku do roku poprzedniego 
% 15 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wartość wskaźnika produktu: liczba zorganizowanych zawodów sportowych propagujących wybrane 

dyscypliny sportowe w roku 2014 – 40 (podstawa do obliczenia wartości wskaźnika rezultatu). 

 

IV. Załączniki 

załącznik nr 2 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 Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Stypendia dla wyróżniających się sportowców Dyrektor KSTP 

Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów  

i działaczy 
Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Stypendia dla wyróżniających się sportowców 24.000 

Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów  

i działaczy 
9.000 

razem 33.000 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Stypendia dla 

wyróżniających się 

sportowców 

23.700,00 23.700,00 - - 

Nagrody dla wyróżniających 

się sportowców, nauczycieli, 

trenerów i działaczy 

8.200,00 8.200,00 - - 

razem 31.900,00 31.900,00  - 

 

 

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 Stypendia dla wyróżniających się sportowców 

opis zadania 

W ramach zadania została udzielona pomoc finansowa w postaci 

stypendium sportowego przyznawana na okres od stycznia do grudnia 

2015 roku budżetowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów  

i działaczy 

opis zadania 
W ramach zadania zostały przyznane jednorazowe nagrody finansowe 

dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięte wyniki sportowe. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba przyznanych stypendiów sportowych szt. 19 

liczba klubów, w których trenują zawodnicy 

otrzymujący stypendia sportowe 
szt. 9 

liczba przyznanych nagród szt. 12 

rezultatu 

przyrost liczby zawodników zajmujących 

miejsca od 1 do 10 w zawodach sportowych  

o zasięgu krajowym lub międzynarodowym  

w stosunku do roku poprzedniego 

% b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/k 

 

nazwa projektu 

Wsparcie działalności klubów sportowych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach  

i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie 

sportowym dzieci i młodzieży w 2015 roku 

Dyrektor KSTP 

Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej 

w 2015 roku 
Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach  

i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie 

sportowym dzieci i młodzieży w 2015 roku 

122.500 

Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej 

w 2015 roku 
110.000 

razem 232.500 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo w 

klubach i stowarzyszeniach 

sportowych biorących udział 

we współzawodnictwie 

sportowym dzieci  

i młodzieży w 2015 roku 

122.500,00 122.500,00 - - 

Przygotowanie i udział 

klubów sportowych  

w rozgrywkach ligi 

państwowej w 2015 roku 

110.000,00 110.000,00 - - 

razem 232.500,00 232.500,00  - 

 

 

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 

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 dofinansowywane będą kluby sportowe, które biorą udział  

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

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

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

środków zarezerwowanych na realizację niniejszego działania nastąpił w drodze konkursu zgodnie  

z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach  

i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we 

współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2015 roku 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała prowadzenie zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży w klubach sportowych z terenu Powiatu 

Gnieźnieńskiego oraz udział we współzawodnictwie sportowym. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym 

szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym 

konkursie.  

nazwa zadania 
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi 

państwowej w 2015 roku 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała przygotowanie i udział klubów 

sportowych w rozgrywkach ligi państwowej organizowanej przez 

Związki Sportowe.   

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym 

szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym 

konkursie.  

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba dofinansowanych klubów sportowych szt. 30 

liczba dyscyplin sportowych dla dzieci  

i młodzieży propagowanych przez kluby, które 

uzyskały wsparcie 

szt. 23 

liczba dzieci i młodzieży - uczestników zajęć 

sportowych prowadzonych przez kluby 

sportowe 

osoby ok. 3.000 

rezultatu 

przyrost liczby dzieci i młodzieży trenujących 

we wspieranych klubach w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 

% 50 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

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

prowadzonych przez kluby sportowe w roku 2014 – ok. 2.000 (podstawa do obliczenia wartości 

wskaźnika rezultatu). 

 

IV. Załączniki 

załącznik nr 3 Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację 
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numer projektu  

II/3/l 

 

nazwa projektu 

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych Dyrektor OS 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 52.500 

razem 52.500 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Pogłębianie świadomości 

ekologicznej dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

23.002,13 10.865,92 
dotacja  

z WFOŚiGW 
12.136,21 

razem 23.002,13 10.865,92  12.136,21 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego z zakresu 

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

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

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

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

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

uczestnikom jak dbać o środowisko.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 

opis zadania 
W ramach projektu realizowane było przedsięwzięcie dofinansowane 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
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Wodnej w Poznaniu pn. „Podnoszenie świadomości ekologicznej na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy 

upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”. W ramach 

przedsięwzięcia zorganizowano cykliczne, powiatowe konkursy 

ekologiczne i akcje (m. in.: sadzenie drzew, sprzątanie lasu, 

gnieźnieńskie prezentacje ekologiczne, powiatowy konkurs ekologiczny 

z wiedzy ekologicznej, „Ekoludek”, „Ekolider”, festiwal „Zielone 

nuty”, młodzieżowe forum ekologiczne, powiatowy konkurs 

fotograficzny pn.: „Barwy przyrody w obiektywie”, konkursy z zakresu 

racjonalnej gospodarki odpadami).  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] placówki oświatowe powiatu gnieźnieńskiego, Polski Klub 

Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie, Nadleśnictwo 

Gniezno – współorganizatorzy; [2] P.H.U.P. Poldrób sp. z o. o.  

z siedzibą w Gnieźnie, Firma Wielobranżowa Trans-Stach z siedzibą  

w Niechanowie,  Copypoint Z. Ławniczak z siedzibą w Gnieźnie, Sklep  

i Hurtownia Artykułów Papierniczych Oficyna s. c. A. Augustynowicz,  

Z. Zgorzelski z siedzibą w Gnieźnie, FHU ARSENAŁ M. Rajkowski  

z siedzibą w Gnieźnie, P.H.U. MINI-MAX z siedzibą w Gnieźnie, Pronet 

T. Kordys z siedzibą w Gnieźnie, P.H. K&W Księgarnia Wolumen  

z siedzibą w Gnieźnie, Jumbo Hurtownia Zabawek i Sprzętu 

Sportowego W. Sobota z siedzibą w Gnieźnie, FHU „Piast Hoffmann sp. 

j. Hurtownia Sportowa z siedzibą w Gnieźnie, Ranczo w Dolinie  

w Dąbrówce Kościelnej, Firma Macioszek sp. j. z siedzibą w Gnieźnie, 

Hurtownia Papiernicza Sulicka biuro-serwis z siedzibą w Gnieźnie, Leo 

Libra B. Kędzierska z siedzibą w Gnieźnie, Sklep rowerowo-sportowy 

Atut z siedzibą w Gnieźnie - zakup nagród i poczęstunku dla 

uczestników oraz wydruk materiałów. Wybór wykonawców został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

szkoleń, konferencji, konkursów, spotkań, 

warsztatów 

szt. 12 

liczba osób biorących udział w szkoleniach, 

konferencjach, konkursach, spotkaniach, 

warsztatach 

osoby ok. 800 
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numer projektu  

II/3/m 

 

nazwa projektu 

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa Dyrektor OZ 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa 2.000 

razem 2.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja i propagowanie 

honorowego krwiodawstwa 
3.485,00 2.000,00 PCK Gniezno 1.485,00 

razem 3.485,00 2.000,00  1.485,00 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

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

Celem projektu jest również uświadamianie społeczeństwu znaczenia krwi w ratowaniu życia  

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

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

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

gnieźnieński jest organem prowadzącym. 

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

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

krwiodawca, będzie mógł otrzymać wartościowy dokument identyfikacyjny - Kartę Identyfikacyjną 

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

krwiodawstwa dla możliwości ratowania ludzkiego zdrowia i życia. 
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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, tj.: 

 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,  

 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 Ogólnokształcących i Zawodowych 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 294,3 litrów krwi od 654 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 18 akcji poboru krwi, w których 973 

dawców oddało 437,85 litrów krwi. Realizacja zadania polegała 

również na przeprowadzeniu audycji w Radiu Gniezno propagującej 

honorowe krwiodawstwo. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

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 37/W/OZ/2015 z dnia 16 marca 2016r. Polskiemu 

Czerwonemu Krzyżowi Zarząd Rejonowy w Gnieźnie, na realizację 

zadania przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł. W realizację 

zadania zaangażowane było również Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz szkoły 

ponadgimnazjalne powiatu gnieźnieńskiego. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba osób, które honorowo oddały krew osoby 1.627 

liczba pobranych jednostek krwi szt. (litry) 1.627 (732,15) 

liczba warsztatów dla uczniów szt. 10 

liczba wręczonych KREWKART szt. 195 
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liczba zorganizowanych akcji poboru krwi  

w szkołach 
szt. 20 

rezultatu 

liczba osób, które uzyskały status honorowego 

dawcy krwi 
osoby b. d. 

liczba uczniów, którzy podniosą poziom swojej 

wiedzy w zakresie honorowego oddawania krwi 
osoby 600 

liczba uczniów, którzy dzięki otrzymanej 

krewkarcie poznają swoją grupę krwi 
osoby 195 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/n 

 

nazwa projektu 

Programy profilaktyki zdrowia 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Profilaktyka nowotworowa Dyrektor OZ 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Profilaktyka nowotworowa 4.000 

razem 4.000 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Profilaktyka nowotworowa 5.000,00 4,000,00 

Gnieźnieńskie 

Stowarzyszenie 

Amazonek 

1.000,00 

razem 5.000,00  4.000,00  1.000,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego jak 

ważna w życiu jest profilaktyka zdrowia. Z kolei 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.   

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Profilaktyka nowotworowa 

opis zadania 

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. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

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 2/Z/2015 z dnia 12 czerwca 2015r. Gnieźnieńskiemu 

Stowarzyszeniu Amazonek na realizację zadania przekazano dotację  

w kwocie 4.000,00 zł. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba zorganizowanych bezpłatnych badań 

profilaktycznych 
szt. b. d. 

liczba osób, które skorzystały z bezpłatnych 

badań  
osoby b. d. 

liczba zorganizowanych prelekcji, pogadanek, 

festynów 
szt. 10 

liczba osób, które uczestniczyły w prelekcjach, 

pogadankach, festynach 
osoby ok. 710 

rezultatu liczba stwierdzonych nowych zachorowań (na 
choroby nowotworowe, cukrzycę) 

szt. b. d. 
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4. uwagi dotyczące wskaźników 

We wskaźniku określającym liczbę zorganizowanych prelekcji, pogadanek, festynów wykazano: 

pogadanki, które odbyły się w gminach oraz marsz „Różowej wstążki”. 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/p 

 

nazwa projektu 

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji, w tym:  

a. dokończenie budowy nowego skrzydła budynku D szpitala przy  

ul. 3 Maja - kontynuowanie rozpoczętych prac 

b. budowa lądowiska dla śmigłowców 

c. modernizacja kompleksu budynków A, B, i C szpitala przy ul. 3 Maja 

Dyrektor ZOZ  
w Gnieźnie 

Informatyzacja szpitala 
Dyrektor ZOZ  
w Gnieźnie 

 
 
II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji, w tym:  

a. dokończenie budowy nowego skrzydła budynku D szpitala przy  

ul. 3 Maja - kontynuowanie rozpoczętych prac 

b. budowa lądowiska dla śmigłowców 

c. modernizacja kompleksu budynków A, B, i C szpitala przy ul. 3 Maja 

487.366 

Informatyzacja szpitala 0 

razem 487.366 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 
powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Skupienie wszystkich 

jednostek organizacyjnych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Gnieźnie w ramach jednej 

lokalizacji, w tym: 

a. dokończenie budowy 

nowego skrzydła budynku 

D szpitala przy ul. 3 Maja  

- kontynuowanie 

rozpoczętych prac 

b. budowa lądowiska dla 

śmigłowców 

c. modernizacja kompleksu 

budynków A, B, i C 

szpitala przy ul. 3 Maja 

759.952 487.366 ZOZ Gniezno 272.586 

Informatyzacja szpitala 614.680 0 ZOZ Gniezno 614.680 

razem 1.374.632 487.366  887.266 

 
 
III. Informacje merytoryczne o projekcie 

 
1. cel realizacji projektu 

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

medycznych w powiecie gnieźnieńskim. 

 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji, w tym:  

a. dokończenie budowy nowego skrzydła budynku D szpitala przy  

ul. 3 Maja - kontynuowanie rozpoczętych prac  

b. budowa lądowiska dla śmigłowców  

c. modernizacja kompleksu budynków A, B i C szpitala przy  

ul. 3 Maja 

opis zadania 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie to jedyna tego typu placówka 

świadcząca pełen wachlarz usług medycznych w powiecie 

gnieźnieńskim. Od stanu jakości świadczonych przez ZOZ w Gnieźnie 

usług zależy stan zdrowia mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. 

Dlatego tak ważny jest stan techniczny infrastruktury, wysokiej klasy 

wyposażenie, sprzęt i aparatura szpitala. Przekłada się to bowiem na 

jakość pomocy medycznej udzielanej mieszkańcom powiatu.  
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Priorytetem niniejszego projektu jest dostosowanie infrastruktury  

i wyposażenia szpitala do obowiązujących przepisów prawa, w tym  

w szczególności do: 

a. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,  

b. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012r. w sprawie 

standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii  

i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, 

c. ustawy z dnia 8.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, 

d. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3.11.2011r. w sprawie 

szpitalnego oddziału ratunkowego. 

Stale rosnąca liczba pacjentów, zarówno w oddziałach szpitalnych jak  

i w poradniach specjalistycznych, wymusza poza dostosowaniem 

szpitala, zarówno w zakresie infrastruktury budowlano-technicznej jak  

i sprzętowo-wyposażeniowej, bezwzględne zwiększenie bazy łóżkowej, 

czyli zwiększenia ilości miejsc dla pacjentów. W szczególności należy 

dostosować i doposażyć oddziały, gdzie wzrasta liczba pacjentów 

starszych lub obarczonych chorobami układu krążenia czy 

nowotworowymi, tj.: oddział kardiologiczny, oddział chorób 

wewnętrznych, oddziały zabiegowe: ortopedyczny, ginekologiczny  

i chirurgiczny, w których realizowany jest od 2015r. pakiet 

onkologiczny. Dostosowania i doposażenia wymaga także 40-łóżkowy 

oddział dziecięcy, z którego korzystają rodzice z dziećmi z i spoza 

miasta i powiatu. 

Obecnie ZOZ w Gnieźnie rozpoczął realizację długoletniego planu 

adaptacji i reorganizacji szpitala. Plan ten, rozpisany na lata 2015  

- 2020, zakłada w szczególności: 

 naprawę i dokończenie budowy nowego Budynku D i zorganizowanie 

w nim funkcjonowania wszystkich oddziałów zabiegowych, bloku 

operacyjnego, porodowego, pracowni hemodynamiki, diagnostyki 

obrazowej, endoskopii, laboratorium, a także apteki  

i sterylizatorni, 

 generalny remont i dostosowanie pozostałych budynków (A, B i C) 

przy ul. 3 Maja 37, celem umożliwienia konsolidacji całego leczenia 

szpitalnego ZOZ w Gnieźnie w jednej lokalizacji przy ul. 3 Maja 37,   

 kompleksowy remont, rozbudowę i wyposażenie Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego, a także budowę lądowiska dla śmigłowców 

LPR, 

 stworzenie szpitala infrastrukturalnie przyjaznego pacjentowi,  

w szczególności pacjentowi starszemu, niepełnosprawnemu, 

niesamodzielnemu, a także szpitala przyjaznego dziecku poprzez 

odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni bez barier 

architektonicznych i z elementami wspomagającymi tych 

pacjentów, 

 redukcję kosztów eksploatacji, zużycia mediów, w tym  

w szczególności energii elektrycznej i cieplnej poprzez planowane 

wyposażenie szpitala w farmę baterii słonecznych, 

termomodernizację i generalny remont Budynków A, B i C oraz 
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zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych  

w nowobudowanym Budynku D. 

Zakłada się, że projekt zostanie zrealizowany ze środków finansowych 

pozyskanych m. in. w ramach działań planowanych dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji - Gniezno (OSI Gniezno), z samorządowych 

źródeł współfinansowania, funduszy regionalnych i innych związanych  

z ochroną zdrowia, środków własnych, a także z innych dostępnych 

źródeł. 

Na liście przedsięwzięć, planowanych do realizacji w ramach 

kompleksowego projektu obejmującego konsolidację usług szpitalnych 

poprzez adaptację i modernizację Budynków A, B, C i D, najbardziej 

pilnym zadaniem jest adaptacja Budynku D szpitala pod kątem 

utworzenia zgodnego z wymogami m. in. bloku operacyjnego, 

oddziałów zabiegowych realizujących pakiet onkologiczny, oddziału 

położniczego, intensywnej terapii, kardiologii i innych komórek 

koniecznych dla prawidłowej i szybkiej diagnostyki i leczenia pacjenta. 

Poprzez dostosowanie budynku szpitalnego D należy rozumieć jego 

adaptację do potrzeb związanych z wieloletnim i kilkuetapowym 

programem modernizacji i doposażenia budynków Szpitala Zespołu 

Opieki Zdrowotnej przy ul. 3 Maja w Gnieźnie, w taki sposób, aby 

została zachowana ciągłość działania Szpitala ZOZ w Gnieźnie.  

W ramach zadania realizowane są podzadania: 

a. dokończenie budowy nowego skrzydła budynku D szpitala przy  

ul. 3 Maja - kontynuowanie rozpoczętych prac,  

b. budowa lądowiska dla śmigłowców,  

c. modernizacja kompleksu budynków A, B, i C szpitala przy  

ul. 3 Maja. 

Ad. a.  

W zakresie pierwszego podzadania, w roku 2015 przygotowano, 

przeprowadzono oraz rozstrzygnięto przetarg na:  

 wykonawcę projektu budowlanego dla zadania „Podniesienie 

jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 

medycznych” - Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego szpitala 

przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie - ETAP IV (naprawa konstrukcji  

i adaptacja Budynku D wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 

opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Budynków 

ABC) - zawarto umowę na kwotę brutto: 1.075.020,00 zł z firmą: 

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska  

sp. z o.o. sp. k. z Poznania, projekt w opracowaniu, wydatek  

w roku 2016. 

 zakup wyposażenia w ramach zadania: „Podniesienie jakości usług 

zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych” 

(zakupy sprzętu konieczne dla dostosowania szpitala do 

obowiązujących wymogów, odtworzenie wyeksploatowanych 

ruchomości). W roku 2015 dokonano zakupów: 
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sprzęt medyczny 
wartość 

całkowita [zł] 

wkład ZOZ 

[zł] 

dotacja PG 

[zł] 

myjnia do narzędzi 36.715 1.472 35.243 

lampa operacyjna 66.992 2.686 64.306 

lampa zabiegowa 15.450 620 14.830 

aparat do znieczulenia 93.960 3.768 90.192 

pompa infuzyjna (IT) 24.378 978 23.400 

mieszalnik gazów 18.200 18.200 0 

kardiomonitor 

transportowy 
5.632 5.632 0 

artroskop 222.302 222.302 0 

wykonanie 

odwodnienia stropu 
1.599 1.599 0 

wykonanie i montaż  

– klapa studnia 
492 492 0 

mapa dla celów 

projektowych 
4.000 4.000 0 

RAZEM 489.720 261.749 227.971 

Ad. b. 

W zakresie drugiego podzadania, w roku 2015 przygotowano, 

przeprowadzono oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę projektu 

budowlanego dla zadania: 

 „Adaptacja wskazanych pomieszczeń znajdujących się na I piętrze 

szpitala przy ul. 3 Maja 37 – segment „A” na potrzeby Oddziału 

Intensywnej Terapii i Anestezjologii (8 łóżek) - ETAP II” (utworzenie 

oddziału przejściowego z jednoczesnym poszerzeniem działalności  

o dwa stanowiska, niezbędne z uwagi na konieczność zwolnienia 

zajmowanej obecnie przez oddział powierzchni, a która jest 

przewidziana pod rozbudowę SOR) - zawarto umowę na kwotę 

brutto 55.350,00 zł z firmą: Architektoniczna Pracownia Projektowa 

Tomasz Drożdżyński z Poznania, projekt w opracowaniu, wydatek 

roku 2015 (środki niewygasające z dotacji PG za rok 2015). 

 „Adaptacja wskazanych pomieszczeń znajdujących się na II piętrze 

szpitala przy ul. 3 Maja 37 – segment „A” na potrzeby Oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego - ETAP I” (remont powierzchni wraz ze 

wzmocnieniem stropu, niezbędny celem umożliwienia adaptacji 

pomieszczeń na cele OITiA 8 łóżkowego) - zawarto umowę na kwotę 

brutto: 15.375,00 zł z firmą Architektoniczna Pracownia Projektowa 

Tomasz Drożdżyński z Poznania; projekt w opracowaniu; wydatek  

roku 2016. 

 „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu 

do usług medycznych” - Adaptacja i wyposażenie Budynku 

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

funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie - ETAP III 

(remont wraz z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 

budowa lądowiska) - zawarto umowę na kwotę brutto: 102.459,00 

zł z firmą: Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz 

Drożdżyński z Poznania, projekt w opracowaniu, wydatek roku 
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2016. 

Ad. c.  

Zadanie realizowane w ramach przygotowanego, przeprowadzonego 

oraz rozstrzygniętego przetargu (lit. a powyżej) na wykonawcę 

projektu budowlanego dla zadania: „Podniesienie jakości usług 

zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych”  

- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego szpitala przy ul. 3 Maja 

37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Gnieźnie - ETAP IV (m. in. opracowanie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego dla Budynków ABC) - zawarto umowę z firmą: Spółka 

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

z Poznania; program funkcjonalno-użytkowy w opracowaniu, wydatek 

roku 2016. 

bariery, które wystąpiły 
przy realizacji zadania 

W ramach zadania realizowane są podzadania: 

a. dokończenie budowy nowego skrzydła budynku D szpitala przy  

ul. 3 Maja - kontynuowanie rozpoczętych prac,  

b. budowa lądowiska dla śmigłowców,  

c. modernizacja kompleksu budynków A, B, i C szpitala przy  

ul. 3 Maja. 

Ad. a. 

W zakresie pierwszego podzadania, w roku 2015 przeszkodą dla 

terminowej realizacji zadania związanego z wyborem projektanta 

zadania: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie 

dostępu do usług medycznych” - Adaptacja i wyposażenie Budynku 

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

funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie był udział  

w przetargu oferenta nie spełniającego warunków tego postępowania, 

a który dwukrotnie dochodząc swoich racji w KIO, przyczynił się do 

przesunięcia terminu rozstrzygnięcia przetargu o 5 miesięcy. 

Ostatecznie oferent ten został skutecznie z przetargu odrzucony. 

Ponadto, zgodnie z uchwałą nr XVIII/120/2015 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 29.12.2015r. w sprawie: określenia wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, środki 

finansowe w łącznej wysokości: 259.395 zł zostały określone jako 

niewygasające i zabezpieczone na dofinansowanie zakupów: 

 

sprzęt medyczny 
wartość 

całkowita [zł] 

wkład ZOZ 

[zł] 

dotacja PG 

[zł] 

myjnia dezynfektor do 

basenów 
55.890 2.241 53.649 

kardiomonitor OR 50.296 2.017 48.279 

kardiomonitor IT 50.296 2.017 48.279 

kardiomonitor  

(bez akcesoriów) 
21.600 866 20.734 

diatermia z AR 36.800 1.476 35.324 

RAZEM 214.882 8.617 206.265 

oraz na dofinansowanie projektu „Adaptacja wskazanych pomieszczeń 

znajdujących się na I piętrze szpitala przy ul. 3 Maja 37 – segment „A” 
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na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (8 łóżek)  

- ETAP II”: 

 

sprzęt medyczny 
wartość 

całkowita [zł] 

wkład ZOZ 

[zł] 

dotacja PG 

[zł] 

projekt na remont 

OITiA 
55.350 2.220 53.130 

RAZEM 55.350 2.220 53.130 

Ostateczny terminem dokonania wydatku (rozliczenia środków)  

– 30 czerwca 2016r. 

Ad. b. 

W zakresie drugiego podzadania, w roku 2015 dla zadania związanego  

z budową lądowiska, ZOZ  podjął decyzję o rozdzieleniu przetargu  

„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do 

usług medycznych” - Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego 

szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, na  dwa zakresy: budowa  

i rozbudowa SOR wraz z budową lądowiska - tzw. ETAP III, oraz ETAP IV 

obejmujący m. in. naprawę i adaptację Budynku D (pierwotnie 

wszystkie zadania ujęte były w jednym przetargu). Decyzję  

o rozdzieleniu zakresów przetargu podjęto w związku z próbą 

aplikowania o środki z funduszy unijnych na budowę i doposażenie 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowę lądowiska w ramach 

konkursu zamkniętego nr 9.1/1/2015 w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Osi 

priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony 

zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego  

w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej 

terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa 

mazowieckiego. Po ukazaniu się warunków udziału w konkursie,  

z uwagi na bardzo wysokie warunki brzegowe aplikowania o środki 

unijne (posiadanie rezonansu magnetycznego, akredytacji, dodatnich 

wyników finansowych oraz wysokospecjalistycznych oddziałów), ZOZ  

w Gnieźnie nie zakwalifikował się do ww. konkursu. 

Ponadto, w wyniku prac nad projektem napraw konstrukcji Budynku D 

wykonywanych w ramach zadania: „Podniesienie jakości usług 

zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych”  

- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 

37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Gnieźnie - Etap IV, projektant odpowiedzialny za wykonanie ww. 

zadania przedłożył ZOZ w Gnieźnie do akceptacji koncepcję napraw,  

w której elementem konstrukcji, wpływającym pozytywnie na jej 

stabilność jest posadowienie na jej szczycie płyty lądowiska. 

Koncepcja została zatwierdzona przez koreferenta projektu  

i zaakceptowana przez ZOZ w Gnieźnie. Od momentu uzyskania ww. 

pozytywnej opinii istotnym faktem stała się możliwość posadowienia 

płyty lądowiska na szczycie Budynku D, a niezasadne - projektowanie  
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i wykonywanie lądowiska w pierwotnej lokalizacji za Budynkiem D. 

Lokalizacja lądowiska na dachu Budynku D jest korzystniejszą z uwagi 

na: 

 brak konieczności transportowania pacjenta na wózkonoszach po 

terenie (z lądowiska do szpitala) - transportujemy pacjenta jedynie 

z lądowiska kładką do windy, która dociera na poziom SOR), 

 brak konieczności transportowania pacjenta ambulansem przy 

niekorzystnych warunkach pogodowych (ambulans winien być 

analogiem do karetki S, w tym mieć w załodze lekarza) - tego 

elementu nie ma przy lądowisku na dachu, 

 fakt, że pacjent w czasie krótszym niż 5 min. znajdzie się  

w szpitalu,  

 fakt, że teren za Budynkiem D pozostaje do dyspozycji 

inwestycyjnej, w szczególności umożliwia zaprojektowanie za 

Budynkiem D odpowiedniej przestrzeni dla: manewrowania 

jednostek straży pożarnej, która z uwagi na ukształtowanie terenu 

nie może objechać budynków na 3 Maja 37 dookoła, dojazdu 

pojazdów dostarczających tlen medyczny do zbiornika czy 

odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, zarówno dla pacjentów, 

osób ich odwiedzających, jak i personelu szpitala, 

 fakt, że stanowi element stabilizujący całą konstrukcję naprawczą 

Budynku D. 

Z uwagi na powyższą okoliczność, której nie można było przewidzieć 

wcześniej, tj. umożliwienie posadowienia lądowiska  

w najkorzystniejszej dla szpitala lokalizacji - na dachu Budynku D przy  

ul. 3 Maja 37, niezasadnym stało się projektowanie, a w następstwie 

budowa lądowiska naziemnego w lokalizacji za Budynkiem D. Stąd  

w tym zakresie odstąpiono od umowy z wybranym wcześniej 

projektantem. W roku 2016 zaplanowano ponowienie postępowania  

w zakresie wykonania projektu budowy lądowiska na dachu Budynku D. 

Wszystkie powyższe okoliczności nie zatrzymały prac nad głównym 

projektem, ale przedłużyły, z uwagi na pojawienie się 

nieprzewidzianych okoliczności koniecznych do wyjaśnienia  

i opracowania w toku projektowania, jego wykonanie w czasie. 

Realizacja zadania w żadnym jego zakresie nie jest zagrożona, a prace 

projektowe Budynku D są zaawansowane: zatwierdzono projekt 

naprawy konstrukcji i uzyskano zmianę pozwolenia na budowę w tym 

zakresie, zatwierdzono koncepcję organizacyjno-przestrzenną całego 

budynku, dla projektu SOR - etap składania dokumentacji do zmiany 

pozwolenia na budowę. 

W zakresie realizacji dostosowań tymczasowych, kluczowymi  

i czasochłonnymi działaniami były w pierwszej kolejności uzgodnienia  

z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

dotyczące koncepcji OITiA. Podczas projektowania, ze względów 

ergonomicznych, a co za tym idzie ekonomicznych, konieczne było 

przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych przez znajdujące się 

powyżej projektowanego OITiA 8 łóżkowego pomieszczenia 

łazienkowego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Jednocześnie 

przestrzeń ta została ujęta w ekspertyzie technicznej dotyczącej 

zabytkowego Budynku A, jako podlegająca wzmocnieniu/wymianie 
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stropów z uwagi na posuniętą degradację konstrukcji budynku w tym 

miejscu. Sytuacja ta spowodowała konieczność przeprowadzenia 

dodatkowego postępowania przetargowego celem wykonania projektu 

obejmującego naprawę ww. konstrukcji, przeprowadzenie kanałów 

wentylacyjnych oraz odtworzenie pierwotnych funkcji tej przestrzeni. 

Powyższe, nieprzewidziane okoliczności spowodowały wydłużenie czasu 

realizacji zadania podstawowego, tj. projektu OITiA 8 łóżkowego. 

Ad. c 

Zadanie realizowane zgodnie z planem. 

inne podmioty 
zaangażowane  
w realizację zadania 

[1] Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska sp.  

z o. o. sp. k. z Poznania, Architektoniczna Pracownia Projektowa 

Tomasz Drożdżyński z Poznania  firmy wyłonione w drodze przetargów 

nieograniczonych do realizacji zadań obejmujących wykonanie 

pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz  ze sprawowaniem 

nadzoru autorskiego dla poszczególnych etapów zadania,  

[2] Wielkopolskie Centrum Zapatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka 

Maria z siedzibą w Kórniku, KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz 

sp. j. z siedzibą w Chełmnie, NaturFarm Piotr Wojciechowski z siedzibą 

w Dopiewie, Ascor Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, WALMED sp. 

z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu k. Warszawy, MERX - TRADE sp. z o. o.  

z siedzibą w Tczewie, Unitechnika S. A. z siedzibą w Poznaniu, Emtel  

z siedzibą w Zabrzu, Drager Polska sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, 

Emed Polska sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w m. Opacz Kolonia, STRYKER 

Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - podmioty wyłonione w trybie 

przetargu nieograniczonego – dostawcy sprzętu i wyposażenia 

medycznego. 

nazwa zadania Informatyzacja szpitala 

opis zadania 

Aktualnie Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie posiada 2 linie 

systemów informatycznych:  

 aplikacje dotyczącą administrowania wszystkimi danymi (system 

kadrowo-płacowy, system finansowo-księgowy, fakturowanie  

i magazynowanie, ewidencję środków trwałych),  

 aplikacje systemów medycznych. 

Obie są już jednak przestarzałe i nie gwarantują pełnej 

funkcjonalności. Realizacja zadania ma na celu unowocześnienie 

aplikacji ZOZ Gniezno do najnowszych wersji pracujących pod kontrolą 

systemów operacyjnych opartych na rozwiązaniach Windows i Linuks, 

spełniających wymogi prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej, a także liczenia kosztów na pacjenta. Koniecznym jest 

także wymiana środowiska serwerowo–bazodanowego oraz sieciowego 

wraz z dostosowaniem pomieszczeń, tak aby nowy system 

informatyczny podołał wymogom bezpieczeństwa i wymogom 

wydajności dla pracujących 300 – 400 użytkowników. Jednym                            

z koniecznych elementów jest również zakup nowych komputerów 

stacjonarnych, laptopów i drukarek. 

W roku 2015 nastąpiła wymiana sprzętu komputerowego. Zakupiono 37 

laptopów i 61 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem MS 

Office. Był to pierwszy etap komputeryzacji. Ponadto, zakupiono  

i wdrożono moduł Apteczka Oddziałowa i moduł Przychodnia. 
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bariery, które wystąpiły 
przy realizacji zadania 

Brak uruchomienia środków finansowych w ramach gnieźnieńskiego OSI 

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

województwa wielkopolskiego w latach 2014-2020. 

inne podmioty 
zaangażowane  
w realizację zadania 

Szpitale Wielkopolski sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Zakład 

Informatyki Praktycznej ZIP Irena Lisowska z siedzibą w Poznaniu 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 
wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba lokalizacji, w których funkcjonują 

oddziały i inne jednostki ZOZ-u 
szt. 3 

wysokość nakładów finansowych 
przeznaczonych na budowę szpitala  
przy ul. 3 Maja i lądowiska 

zł 61.441 

rezultatu 
spadek kosztów utrzymania obiektów ZOZ-u  

w stosunku do roku poprzedniego 
% 

b. d. 

(nie do wyliczenia) 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na budowę szpitala przy  

ul. 3 Maja i lądowiska obejmuje środki wydatkowane na: projekt budowlany dla remontu Oddziału 

Intensywnej Terapii i Anestezjologii (55.350 zł: wkład ZOZ: 2.220 zł, środki z budżetu powiatu: 

53.130 zł), wykonanie odwodnienia stropu (1.599 zł), wykonanie i montaż – klapa studni (492 zł), 

mapę dla celów projektowych (4.000 zł). 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/r 

 

nazwa projektu 

Bezpieczny Powiat 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 
Dyrektor OZK 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego Dyrektor KT 

Udział młodzieży z III LO w Gnieźnie w programie „Profilaktyka a Ty” Dyrektor KSTP 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 
2.000 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 1.000 

Udział młodzieży z III LO w Gnieźnie w programie „Profilaktyka a Ty” 2.600 

razem 5.600 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Ćwiczenia zgrywające służb 

ratowniczych i Powiatowego 

Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego 

1.391,20 1.391,20 - - 

Bezpieczeństwo uczestników 

ruchu drogowego 
- - - - 

Udział młodzieży z III LO w 

Gnieźnie w programie 

„Profilaktyka a Ty” 

2.599,40 2.599,40 - - 

razem 3.990,60 3.990,60  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, budowanie ich 

świadomości na temat możliwości wystąpienia różnego typu zagrożeń, ze szczególnym 

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

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

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

Wydział Ochrony Środowiska. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

opis zadania 

W ramach zadania przeprowadzono: 

 szkolenie z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego 

przeznaczone dla pracowników starostwa powiatowego, miasta  

i gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz przedstawicieli policji i straży 

pożarnej. Szkolenie odbyło się w dniach od 9-11 września 2015r. we 

Wrocławiu. Głównymi tematami spotkań było monitorowanie  
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i identyfikacja zagrożeń naturalnych i technicznych oraz tworzenie 

programów zapobiegających ich występowaniu (realizowane m. in. 

na przykładzie Wrocławia), a także zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom za pośrednictwem Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się  

z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego  i przyjętymi 

rozwiązaniami w sytuacji wystąpienia powodzi. Ponadto, przyjrzeli 

się pracy dyspozytorów obsługujących nowocześnie wyposażone 

Centrum Monitoringu Miasta Wrocławia. Odwiedzili również 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w którym pracują 

przedstawiciele policji, straży pożarnej i ratownictwa medycznego. 

 konferencja pod hasłem „Edukacja dla bezpieczeństwa: współpraca 

wojska i policji w budowie podstawy programowej”. Konferencja  

odbyła się w dniach 19-20 listopada 2015r. w auli I Liceum 

Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Jej podstawowym celem była 

identyfikacja potrzeb programowych w odniesieniu do istniejących 

założeń realizowanego w ramach powszechnego systemu edukacji 

programu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Konferencja skierowana 

była do dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół prowadzących 

klasy mundurowe, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego 

odpowiedzialnych za finansowanie edukacji na szczeblu szkół 

średnich. Podczas pierwszego dnia konferencji odbyło się spotkanie 

panelu eksperckiego, podczas którego uczestnicy wymienili się 

doświadczeniami i dyskutowali o perspektywach edukacji dla 

bezpieczeństwa. Określili również kierunki działań mających na 

celu uchronienie młodzieży przed podejmowaniem działań 

nieakceptowanych w społeczeństwie. Organizatorzy zwrócili uwagę, 

że policja, również w Wielkopolsce, od lat podejmuje liczne, 

precyzyjnie określone inicjatywy, projekty i działania służące 

bezpieczeństwu uczniów. Wypracowane relacje pomiędzy policją  

i podmiotami działającymi w sferze edukacji pozwalają sprawnie 

definiować zagrożenia i skutecznie im przeciwdziałać. Niezmiernie 

ważne jest jednak budowanie forum na rzecz rozwoju problematyki 

edukacji oraz współpraca świata nauki, środowisk nauczycieli, 

kuratorium oświaty i wszystkich służb mundurowych. Z kolei 

podczas drugiego dnia konferencji liczni prelegenci zaprezentowali 

bogaty wybór tematów dotyczący klas o profilu mundurowym, 

dających duże nadzieje związane z rozwojem idei ich 

funkcjonowania w powszechnym systemie edukacji. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] miasto Gniezno oraz gminy powiatu gnieźnieńskiego, Komenda 

Policji w Gnieźnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Gnieźnie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Kryzysowego 

we Wrocławiu, Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu  

– podmioty zaangażowane w organizację szkolenia/uczestnicy 

szkolenia, [2] Akademia Obrony Narodowej, Stowarzyszenie Ruch 

Wspólnot Obronnych, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Komenda Powiatowa Policji  

w Gnieźnie, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, Dowódca  
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3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, dyrektor III Liceum 

Ogólnokształcącego w Gnieźnie – podmioty zaangażowane  

w organizację konferencji/uczestnicy konferencji 

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 22-26 czerwca 

2015r. i 26-30 października 2015r.), 

 zorganizowanie prezentacji dotyczących udzielania pierwszej 

pomocy w dniach: 2.06.2015r., 11.06.2015r., 18.06.2015r., 

24.06.2015r. (dla pracowników starostwa i mieszkańców powiatu) 

oraz w dniach: 3.11.2015r., 10.11.2015r., 17.11.2015r., 

24.11.2015r. (dla młodzieży z klas I szkół ponadgimnazjalnych). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Zespół Opieki Zdrowotnej 

Gniezno, Stacje Kontroli Pojazdów z terenu powiatu gnieźnieńskiego  

- partnerzy 

nazwa zadania 
Udział młodzieży z III LO w Gnieźnie w programie „Profilaktyka  

a Ty” 

opis zadania 

„Profilaktyka a Ty” to ogólnopolski edukacyjno-profilaktyczny program 

Policji skierowany do młodzieży – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

którego ideą jest moda na życie bez uzależnień promowana wśród 

młodych przez młodych. W dniach 23 i 24 czerwca  2015 roku  

w Warszawie na Stadionie Narodowym odbył się X Jubileuszowy 

Ogólnopolski Przystanek PaT - największe w kraju ogólnopolskie 

spotkanie młodych ludzi działających na rzecz bezpieczeństwa. 

Podczas akcji młodzież szkolna promowała m. in. takie wartości jak: 

zdrowie, kultura relacji, wrażliwość społeczna, a przede wszystkim 

wolność od przemocy i uzależnień. Młodzi ludzie zachęcali swoich 

rówieśników do aktywności społecznej oraz rozwoju poprzez 

odkrywanie własnych pasji. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież  

z powiatu gnieźnieńskiego – uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego  

w Gnieźnie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Trans Stach S. Mazurek z siedzibą w Niechanowie 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba zorganizowanych akcji bezpłatnej 

diagnostyki w zakresie oceny stanu 

technicznego pojazdu 

szt. 2 

liczba pojazdów zweryfikowanych przez stacje 

kontroli pojazdów podczas zorganizowanych 

akcji bezpłatnej diagnostyki 

szt. ok. 400 

liczba osób korzystających z alkogogli osoby 0 

liczba osób korzystających z symulatora 

zdarzeń 
osoby 0 

liczba osób biorących udział w prezentacji 

dotyczącej udzielania pierwszej pomocy 
osoby ok. 50 

rezultatu 

liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 

z powodu złego stanu technicznego pojazdu 
szt. 2.250 

liczba wypadków i kolizji z udziałem 

kierujących w stanie nietrzeźwości 
szt. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/4/b 

 

nazwa projektu 

Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Gnieźnieńskie targi pracy Dyrektor PUP 

Giełdy pracy Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Gnieźnieńskie targi pracy - 

Giełdy pracy - 

 - 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Gnieźnieńskie targi pracy 4.330,00 - Fundusz Pracy 4.330,00 

Giełdy pracy - - - - 

razem 4.330,00 -  4.330,00 

 

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 2015 roku odbyły się 

dwukrotnie: 21 kwietnia i 20 października. Targi umożliwiają spotkanie 

pracodawców z osobami poszukującymi pracy, jak i samymi 

pracodawcami. Na targach pracy osoby poszukujące pracy mogą 

składać bezpośrednio - u pracodawcy biorącego udział w targach, 

dokumenty aplikacyjne i odbywać z nimi rozmowy, a pracodawcy mogą 

uzupełniać aktualne bądź przyszłe braki kadrowe. Targi pracy to 

możliwość pozyskania przez przedsiębiorców najlepszych pracowników, 

którzy w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do rozwoju ich 

firmy. W obu edycjach targów pracy w 2015r. uczestniczyły łącznie 152 

firmy i instytucje, a pracodawcy dysponowali 1.607 ofertami pracy.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Starostwo Powiatowe  

w Gnieźnie – współorganizatorzy targów 

nazwa zadania Giełdy pracy 

opis zadania 

Giełdy Pracy odbywają się w 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 2015r. zorganizowano 41 giełd pracy, 

podczas których pracodawcy dysponowali 1.685 miejscami pracy,  

a zatrudnienie uzyskało 35 osób. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba zorganizowanych targów pracy szt. 2 

liczba firm i instytucji uczestniczących  

w targach pracy 
szt. 152 

liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

skierowanych na targi pracy 
osoby 1.281 

liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

uczestniczących w targach pracy 
osoby ok. 2.000 

liczba zorganizowanych giełd pracy szt. 41 

rezultatu 
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie  

w wyniku udziału w giełdach pracy 
osoby 35 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/4/c 

 

nazwa projektu 

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez realizację projektów z udziałem środków 

unijnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Bądź aktywny” Dyrektor PUP 

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie gnieźnieńskim (I)” 
Dyrektor PUP 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

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

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Bądź aktywny” - 

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie gnieźnieńskim (I)” 
- 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (I)” 
- 

 - 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu „Bądź 

aktywny” 
100.930,33 - 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny, 

Fundusz Pracy 

100 930,33 

Realizacja projektu 

„Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy  

w powiecie gnieźnieńskim 

(I)” 

3.794.866,81 - 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny, 

Fundusz Pracy 

3.794.866,81 

Realizacja projektu 

„Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w 

powiecie gnieźnieńskim (I)” 

2.020.555,42 - 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny, 

Fundusz Pracy 

2.020.555,42 

razem 5.916.352,56 -  5.916.352,56 

 

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 „Bądź aktywny” 

opis zadania 

Zadanie, obejmujące realizację projektu: "Bądź aktywny", było 

realizowane w okresie: od 01.07.2014r. do 30.06.2015r.. Projekt 

skierowany był do osób bezrobotnych, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku do 30 lat i zakładał, że 

wszystkie osoby w nim uczestniczące zostaną objęte indywidualnym 

planem działania oraz poradami grupowymi w formie warsztatów,  

a także skorzystają  ze staży i szkoleń. W roku 2015 na staże 

skierowano 20 osób. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie gnieźnieńskim (I)” 

opis zadania Zadanie, obejmujące realizację projektu: „Aktywizacja osób młodych 
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pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (I)” (Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa I Osoby młode 

na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 

bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego), było realizowane w okresie: 01.05.2015r.  

do 31.12.2015r. Projekt był skierowany do osób w wieku 18-29 lat, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie jako osoby 

bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą 

w kształceniu i szkoleniu. W jego ramach zakładano skierowanie osób 

bezrobotnych na staże i szkolenia oraz przyznanie bonów 

szkoleniowych i jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. Ostatecznie w ramach projektu: 

 350 osób odbyło staże zawodowe, 

 54 osoby skierowano na szkolenia (tematyka szkoleń obejmowała 

m. in.: kurs na prawo jazdy kat. C, kurs obsługi wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym, kurs operatora obuwniczych 

urządzeń szwalniczych, kurs spawania gazowego blach, kurs 

spawania gazowego rur, kurs obsługi kas fiskalnych z umiejętnością 

wystawiania faktur i rachunków sprzedaży oraz elementami 

telemarketingu), 

 102 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Pierwotnie planowano skierowanie na staż 410 osób. Zmniejszenie 

liczby spowodowane było brakiem możliwości zrealizowania wskaźnika  

zawartego we wniosku o dofinansowanie. Głównymi czynnikami 

determinującymi wprowadzone zmiany były bariery czasowe oraz brak 

zainteresowania ze strony bezrobotnych oferowanym im wsparciem.   

Z uwagi na fakt, iż staż powinien trwać co najmniej 3 miesiące,  

a zakończenie projektu następowało z dniem 31.12.2015r., uczestnicy 

nie zostali skierowani na kolejne staże. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Liga Obrony Kraju - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców  

z siedzibą w Gnieźnie, Słowianin Nauka Jazdy Jerzy Modrzejewski  

z siedzibą w Gnieźnie, Neo Consulting & Investment sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu, Wielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej 

sp. z o.o. w Poznaniu – Filia w Gnieźnie, L. Bąbelczyk Akademia Jazdy 

BIS z siedzibą w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Strażak”  

T. Dolata z siedzibą w Orzechowie  - firmy, którym zlecono 

przeprowadzenie szkoleń w trybie przetargu nieograniczonego lub 

wybrane bezpośrednio przez osoby bezrobotne (bony szkoleniowe). 

nazwa zadania 
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (I)” 

opis zadania 

Zadanie, obejmujące realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (I)” 

(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny; Oś priorytetowa VI 

Rynek pracy na regionalnym rynku; Działanie 6.1 Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 

pozakonkursowe; wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego), było przewidziane do realizacji w okresie od 

01.08.2015r. do 31.03.2016r. (całkowita wartość projektu  
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– 2.371.213,62 zł, wartość projektu w roku 2015 – 2.060.400 zł; wartość 

projektu w roku 2016 - 310.813,62 zł).  Projekt, skierowany do osób 

powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie jako bezrobotne, należących 

do I i II profilu pomocy, zakłada że wsparciem zostanie objętych 327 

osób, w tym 220 osób zostanie skierowanych na staże, dla 42 osób 

odbędą się szkolenia indywidualne i grupowe, a 65 osób otrzyma 

jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W  roku 

2015: 

 199 osób skierowano na staże, 

 71 osoby skierowano na szkolenia (tematyka szkoleń obejmowała 

m. in.: kurs fakturowania z wykorzystaniem komputera i obsługi 

urządzeń fiskalnych, kurs obsługi kas fiskalnych z umiejętnością 

wystawiania faktur i rachunków sprzedaży, kursy na prawo jazdy: 

kat. B, kat. C, kat., kat. D z kat. C, kurs z zakresu makijażu  

i wizażu, kurs na szwaczkę, kurs na tapicera meblowego)  

 70 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

W projekcie zmieniono liczbę uczestników staży: z 220 osób na 199 

osób, i szkoleń: z 42 osób na 71 osób, oraz zmieniono liczbę osób, 

którym udzielono jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej: z 65 do 70 osób - zmiany w ilościach spowodowane były 

przesunięciami środków na poszczególnych zadaniach.  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Słowianin Nauka Jazdy Jerzy Modrzejewski z siedzibą w Gnieźnie, 

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

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

w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S. A.  

w Koninie, INFO-TECH P. Głowacki z siedzibą w Gnieźnie, AFFOLI s. c. 

A. i I. Folaron z siedzibą w Skórzewie - firmy, którym zlecono 

przeprowadzenie szkoleń zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba osób objęta wsparciem w ramach 

projektów współfinansowanych z EFS 
osoby 866 

wysokość środków pozyskanych z EFS na 

realizację projektu 
zł 6.004.946,82 

rezultatu 
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie po 

zakończeniu udziału  w projekcie 
osoby 611 
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numer projektu  

II/4/d 

 

nazwa projektu 

Staże dla bezrobotnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Staże dla bezrobotnych Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Staże dla bezrobotnych - 

razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa Kwota 

Staże dla bezrobotnych 3.397.135,70 - Fundusz Pracy 3.397.135,70 

razem 3.397.135,70 -  3.397.135,70 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Zdobycie doświadczenia w miejscu pracy jest podstawowym wymogiem stawianym kandydatom do 

zatrudnienia przez pracodawców. Doświadczenie to mogą uzyskać osoby bezrobotne podczas 

odbywania stażu. Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 

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

z pracodawcą. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Staże dla bezrobotnych 

opis zadania 

W ramach stażu bezrobotny nabywał umiejętności praktyczne do 

wykonywania pracy  w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy 

z pracodawcą. W roku 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie  

zorganizował 384 staże w ramach środków otrzymanych z Funduszu 

Pracy. Ponadto, pozyskał środki z Rezerwy Ministra na organizacje 366 

staży, w tym 71 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia skorzystało  

z bonu stażowego. Łącznie, po 660 zakończonych stażach pracę 
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uzyskało 628 osób, a PUP w ramach organizacji ww. staży uzyskał 

efektywność zatrudnienia na poziomie 95,15%. Ponadto, 30 osób 

kontynuuje staż w roku 2016. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu liczba osób, które odbyły staż osoby 660 

rezultatu 
liczba osób, które po odbytym stażu uzyskały 

zatrudnienie 
osoby 628 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/6/b 

 

nazwa projektu 

Czas do przedszkola 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Czas do przedszkola” Dyrektor SOSW Kłecko 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Czas do przedszkola” 359.188,00 

razem 359.188,00 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu „Czas do 

przedszkola” 
336.004,83 180.018,33 EFS 155.986,50 

razem 336.004,83 180.018,33  155.986,50 

 

 

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 2015 zaplanowano kwotę: 359.188,00 zł 

(w okresie styczeń – czerwiec: (1) 163.351,00 zł - dofinansowanie  

w ramach PO KL; (2) 35.839,00 zł – wkład własny finansowy;  

(3) 13.112,00 zł – wkład własny rzeczowy, w okresie lipiec grudzień:  

(1) 146.886,00 zł – środki z budżetu powiatu). W ramach zadania 

realizowano/finansowano działania mające na celu funkcjonowanie 

przedszkola, w szczególności obejmujące: 

 realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez 

zatrudnionych nauczycieli (prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu 

zakupionych sprzętów, materiałów edukacyjnych i specjalistycznych 

pomocy edukacyjnych do stosowania różnych metod pracy 

dopasowanych do potrzeb dziecka, prowadzenie właściwej 

dokumentacji związanej z uczęszczaniem dziecka do przedszkola, 

 monitorowanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, 

rozwiązywanie wynikających z diagnozy problemów, spotkania  

z rodzicami i rodziną dzieci uczęszczających do przedszkola 

(realizowane przez psychologa i pedagoga), 

 prowadzenie terapii, zgodnej z indywidualnymi potrzebami dzieci,  

w zakresie logopedii i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjna (przez 

zatrudnionych specjalistów), 

 prowadzenie zajęć z: muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii oraz 

terapii sensorycznej (przez podmioty zewnętrzne), 

 prowadzenie cyklicznych zajęć terapeutycznych dla 16 rodziców  

w ramach tzw. „grupy wsparcia”, 

 przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci zgodnie z ustalonymi 

normami żywieniowymi, a także zgodnie z zaleceniami dietetycznymi 

dla niektórych dzieci, 

 dowóz dzieci do przedszkola busem szkolnym, 
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 ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 organizowanie imprez środowiskowych o charakterze integracyjnym, 

takich jak: dzień babci i dziadka, bal karnawałowy, spotkanie  

z okazji Świąt Wielkanocnych - „Zajączki”, IV Festiwal Piosenki 

Ekologicznej „Zielone Nuty”, piknik nad jeziorem w Imiołkach,  

III Wielka Zabawa Rodzinna SOSW w Kłecku, akademia zakończenia 

roku szkolnego, dzień pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Jasełka, 

 organizowanie wyjazdów i wycieczek o charakterze edukacyjnym  

z udziałem rodziców, m. in. do Gniezna i Poznania, Puszczy Zielonki. 

Wskazane zadania były realizowane zarówno w okresie dofinansowania 

realizacji zadania ze środków zewnętrznych, a więc od 01.01.2015r. do 

30.06.2015r., jak i, celem zachowania trwałości projektu, w czasie 

dalszego funkcjonowania przedszkola finansowanego tylko z budżetu 

powiatu, tj. od 01.07.2015r. do 31.12.2015r.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Największą barierą w rekrutacji dzieci do przedszkola był brak 

posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Dzieci nie miały badań psychologicznych oraz innych 

badań koniecznych do wydania stosownego orzeczenia uprawniającego 

do pójścia do przedszkola. Często niewiedza rodziców i brak wsparcia 

ze strony właściwych instytucji powodowały wydłużenie czasu na 

wykonanie właściwych badań i wydanie orzeczenia.  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

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 prowadzenie zajęć terapeutycznych metodą integracji 

sensorycznej z Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 
liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną osoby 10 

liczba rodziców objętych wsparciem osoby 16 

rezultatu 
liczba osób które podniosą swoje kwalifikacje  

w zakresie realizacji projektu 
osoby 26 
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numer projektu  

II/6/c 

 

nazwa projektu 

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu 

doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez 

wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat 

gnieźnieński” 

Dyrektor WE 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez 

wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat 

gnieźnieński” 

505.639,00 

razem 505.639,00 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu 

„Bezpośrednie wsparcie 

rozwoju szkół poprzez 

wdrożenie 

zmodernizowanego systemu 

doskonalenia nauczycieli  

– powiat gnieźnieński” 

450.800,13 - 

 

EFS – POKL 

 

383.180,11 

dotacja  

z budżetu 

państwa 

67.620,02 

razem 450.800,13 -  450.800,13 

 

 

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, 129 mężczyzn) spójnie z ich potrzebami.  
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Realizacja projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez 

wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  

– powiat gnieźnieński” 

opis zadania 

Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2013r. – 30.06.2015r.  

i obejmował następujące zadania: 

 przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej 

szkole/przedszkolu w oparciu o dwie oferty doskonalenia. Cykl 

doskonalenia obejmował: 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 powstały 4 sieci adresowane do 

wszystkich  szkół/przedszkoli biorących udział w projekcie. 

Powstały cztery zespoły obejmujące 20-25 nauczycieli z różnych 

szkół/przedszkoli kierowane przez koordynatorów. W ramach 

każdej sieci odbyło się 5 spotkań w roku szkolnym. Między 

spotkaniami realizowane były aktywności na platformie 

internetowej.   

W roku 2015, w ramach przetargu nieograniczonego, wyłoniony został 

wykonawca usługi szkoleniowej. W lutym rozpoczęły się szkolenia w 52 

szkołach i 7 przedszkolach w ramach RPW, a w pozostałych placówkach 

– w kwietniu. Realizowana była współpraca z Poradnią – Psychologiczno 

Pedagogiczną w Kłecku, a w Bibliotece Pedagogicznej działało, 

utworzone specjalnie na potrzeby projektu, Centrum Doskonalenia.  

W okresie od stycznia do czerwca odbyło się 16 spotkań w ramach 

czterech sieci wsparcia, a także prowadzone były działania na 

platformie internetowej. W czerwcu dyrektorzy i nauczyciele z każdej 

placówki zakończyli pełen cykl doskonalenia. W dniu 30 czerwca 2015r. 

zakończono rzeczową realizację projektu a w lipcu został złożony 

końcowy wniosek o płatność. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] eksperci zewnętrzni w ramach RPW (Rocznych Planów 

Wspomagania) i sieci oraz aktualizacja PPW (Powiatowego Programu 

Wspomagania) zrealizowane zostały z wykonawcami na podstawie 

umowy 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 siedzibą w Warszawie, 

GODI.PL Magiczny świat książki Sklep internetowy Sell-Net Mariusz 

Kabziński z siedzibą w Gnieźnie - zakup książek, publikacji, materiałów 

szkoleniowych; [4] Alsen Mini-Max z siedzibą w Gnieźnie - 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  
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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,  

Z. Zgorzelski z Gniezna – materiały biurowe. Wybór wykonawców został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba zrealizowanych ofert doskonalenia szt. 65 

liczba uruchomionych sieci współpracy  

i samokształcenia 
szt. 4 

rezultatu 
liczba osób, które podniosą swoje kwalifikacje 

w zakresie realizacji projektu 
osoby 653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/6/d 

 

nazwa projektu 

Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Program wychowawczy w obszarze zindywidualizowanej pracy z uczniem Dyrektor WE 

System stypendialny Dyrektor WE 

Wymiana młodzieży Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Program wychowawczy w obszarze zindywidualizowanej pracy z uczniem 30.000,00 

System stypendialny 188.000,00  

Wymiana młodzieży 18.888,00 

razem 236.888,00 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Program wychowawczy  

w obszarze 

zindywidualizowanej pracy  

z uczniem 

23.917,84 23.917,84 - - 

System stypendialny 184.880,00 184.880,00 - - 

Wymiana młodzieży 18.266,29 13.346,29 

Fundacja Polsko 

- Niemiecka 

Współpraca 

Młodzieży 

4.920,00 

razem 227.064,13 222.144,13  4.920,00 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

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

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

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

oświatowych zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Program wychowawczy w obszarze zindywidualizowanej pracy  

z uczniem 

opis zadania 

Projekt wychowawczy w obszarze zindywidualizowanej pracy  

z uczniem był realizowany na podstawie uchwały nr 222/2011 Zarządu 

Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 07.09.2011r. W ramach projektu 

podpisano umowy zlecenia z 40 nauczycielami z siedmiu szkół powiatu 

gnieźnieńskiego (I LO w Gnieźnie, III LO w Gnieźnie, ZSEO w Gnieźnie, 

ZSP nr 1 w Gnieźnie, ZSP nr 3 w Gnieźnie, ZSP nr 4 w Gnieźnie, ZSP  

w Witkowie) pracującymi z uczniami w charakterze tutorów. 

Przedmiotem umów było przeprowadzenie zajęć, o tematyce 

związanej ze zróżnicowanymi problemami młodzieży, z uczniami szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego w formie rozmów, 

pogadanek czy gier - przekazanie im stosownej wiedzy i udzielenie 

edukacyjnego wsparcia.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 
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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 przyznano 3 osobom  

w każdym semestrze roku szkolnego w wysokości 130 zł miesięcznie 

(łącznie: 3.900,00 zł). Przekazanie środków na wypłatę nastąpiło 

zgodnie z umową w sprawie przekazania środków na wypłatę 

stypendium naukowego dla uczniów osiągających najwyższe wyniki  

z przedmiotów dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Gnieźnie  

i sposobu ich rozliczenia.  

 socjalne dla uzdolnionej młodzieży (łącznie: 22.950,00 zł), 

naukowe dla uzdolnionej młodzieży (łącznie: 15.000,00 zł), 

naukowe dla uczniów szkół zawodowych rokujących nadzieje na 

dalsze kontynuowanie nauki w wyuczonym zawodzie (łącznie: 

9.000,00 zł) oraz naukowe dla uczniów osiągających najwyższe 

wyniki z przedmiotów (łącznie: 134.030,00 zł), na które 

przeznaczono łącznie środki w wysokości 180.980 zł. Środki zostały 

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 

W dniach od 27 marca do 2 kwietnia 2015r. grupa młodzieży ze szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego uczestniczyła 

we wspólnym projekcie z młodzieżą niemiecką.  Wymiana realizowana 

była w powiecie gnieźnieńskim i przebiegała pod hasłem „Polska 

wielokulturowa - 1000 lat wspólnej historii”. Podczas pobytu  

w powiecie gnieźnieńskim młodzież wzięła udział w zajęciach 

sportowych i warsztatach tematycznych dotyczących wielokulturowości 

oraz relacji polsko-niemieckich. W trakcie spotkań analizowano jak 

wyglądały stosunki społeczne, ekonomiczne i polityczne między Polską  

a Niemcami 100 lat temu i jak kształtują się one w czasach 

współczesnych. Starano się także odpowiedzieć na pytanie, jak 

młodzież wyobraża sobie te relacje za następne 100 lat. Ponadto,  

w ramach wymiany zorganizowano wyjazdy do Warszawy i Poznania. 

Podczas wizyty w stolicy uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić 

wystawę „1000 lat wspólnej historii” w Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN, która w nowoczesny sposób, przy wykorzystaniu wielu 
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multimediów, opowiada o wielokulturowej historii Polski od 

średniowiecza, aż do czasów współczesnych. Młodzież odwiedziła 

również warszawską starówkę, zobaczyła Pałac Prezydencki, Grób 

Nieznanego Żołnierza oraz wystawę plenerową przy Pałacu 

Prezydenckim opowiadającą o losie „Żołnierzy Wyklętych”. Ostatnim 

punktem programu było zwiedzanie Stadionu Narodowego. Goście  

z Niemiec zwiedzili oczywiście również Gniezno. Podczas ostatnich 

warsztatów, które przeprowadzono w sali sesyjnej Starostwa 

Powiatowego, podsumowano wspólnie spędzony tydzień. 

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 Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży – instytucji powołanej w 1991 roku 

przez rządy Polski i Niemiec.  

Środki finansowe zostały przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów 

tłumacza, zakwaterowania oraz wyżywienia grupy niemieckiej  

w Polsce.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba przedsięwzięć, programów 

realizowanych w ramach projektu 
szt. 3 

liczba szkół, w których zrealizowany był 

projekt 
szt. 13 

liczba uczniów objętych projektem osoba 501 

rezultatu 

przyrost liczby przedsięwzięć realizowanych  

w ramach projektu w danym roku w stosunku 

do roku poprzedniego 

% 0 

spadek liczby uczniów objętych projektem  

w danym roku w stosunku do roku poprzedniego 
% -7,9% 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wartość wskaźnika produktu: liczba uczniów objętych projektem w roku 2014 to 544 osoby 

(podstawa do obliczenia wartości wskaźnika rezultatu). 
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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 Edukacji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Stypendium dla doktoranta Dyrektor WE 

Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego rejonu 

humańskiego 
Dyrektor WE 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Stypendium dla doktoranta 13.200 

Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego rejonu 

humańskiego 
6.720 

razem 19.920 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Stypendium dla doktoranta 13.200,00 13.200,00 - - 

Stypendium socjalne dla 

studentów pochodzących  

z partnerskiego rejonu 

humańskiego 

6.160,00 6.160,00 - - 

razem 19.360,00 19.360,00  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest wsparcie szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie mieszkańców powiatu 

gnieźnieńskiego do kontynuacji nauki na uczelniach państwowych znajdujących się na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Stypendium dla doktoranta 

opis zadania 

W ramach zadania przyznane zostało stypendium dla doktoranta 

Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Jest ono przyznawane 

na okres roku akademickiego. Miesięczna kwota stypendium to 

1.100,00 zł. Stypendystami zostają osoby, które wyróżniają się pracą 

naukową w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. W roku budżetowym 

2015 łączna kwota  stypendium to 13.200,00 zł. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego 

rejonu humańskiego 

opis 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 2015 roku do 

sierpnia 2016 roku na łączną kwotę 6.720,00 zł. W roku budżetowym 

2015 stypendium otrzymały 4 osoby (dwie w semestrze zimowym  

i 2 w semestrze letnim) na łączną kwotę 6.160,00 zł (ze względu na 

fakt, że studenci wcześniej zakończyli rok akademicki, Instytut Kultury 

Europejskiej zwrócił kwotę 560,00 zł). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba uczelni, które uzyskały wsparcie  

w ramach projektu 
szt. 0 

liczba przedsięwzięć, zadań realizowanych  

w ramach projektu 
szt. 2 

rezultatu 

liczba mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, 

którzy podjęli studia na uczelniach wyższych 

mających siedzibę w powiecie gnieźnieńskim 

osoby 202 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik rezultatu dotyczy tylko publicznych uczelni wyższych i studiów dziennych. 
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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” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej, chóru „Metrum”  i kwartetu „Ad 

Libitum” 
Dyrektor CK eSTeDe 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej, chóru „Metrum”  i kwartetu „Ad 

Libitum” 
25.000 

razem 25.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Kontynuacja działalności 

Orkiestry Dętej, chóru 

„Metrum”  i kwartetu  

„Ad Libitum” 

25.000,00 25.000,00 - - 

razem 25.000,00 25.000,00  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu polega na kontynuowaniu działalności zespołów artystycznych  

– reprezentacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. Orkiestra dęta oraz 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 

nazwa zadania 
Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej, chóru „Metrum”   

i kwartetu „Ad Libitum” 

opis zadania 

Orkiestra Dęta wiele razy włączała się w organizację i uświetniała 

imprezy organizowane na terenie powiatu gnieźnieńskiego, m. in.: 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskich, obchody uchwalenia  

Konstytucji 3 Maja, dożynki powiatowe. 

Również chór „Metrum” i kwartet „Ad Libitum” wielokrotnie włączały 

się w organizację różnego rodzaju uroczystości. Swoimi koncertami 

uświetnili wiele imprez m. in.; absolutorium Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, obchody Dnia Kobiet w Niechanowie czy 

obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z kolei koncerty 

kolęd w wykonaniu chóru usłyszeć można było nie tylko  

w gnieźnieńskich kościołach. W listopadzie 2015r. chór „Metrum” 

zaprezentował się podczas koncertów adwentowych we Flensburgu, 

Hamburgu i Kilonii. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba orkiestr i chórów wpieranych w ramach 

realizacji projektu  
szt. 3 

liczba muzyków grających/występujących  

w orkiestrach i chórach 
osoby 46 

liczba koncertów orkiestr i chórów na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 20 

liczba koncertów orkiestr i chórów poza 

granicami powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 2 

rezultatu 

liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez 

orkiestry i chóry w związku z udziałem  

w przeglądach i konkursach o randze krajowej 

lub międzynarodowej 

szt. 0 
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numer projektu  

II/7/c 

 

nazwa projektu 

Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

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

dziwna” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki 

i Promocji 
Dyrektor KSTP 

Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” 
Dyrektor CK eSTeDe 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki  

i Promocji 
59.000 

Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to dziwna” 50.000 

razem 109.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Imprezy kulturalne 

organizowane przez Wydział 

Kultury, Sportu, Turystyki  

i Promocji 

44.824,80 44.824,80 - - 

Imprezy kulturalne 

organizowane przez Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” 

50.000,00 50.000,00 - - 

razem 94.824,80 94.824,80  - 

 

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, 
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itp., konkretnie m. in.: Festiwalu Wyobraźni, Święta Przyjaciół, Mikołajek w eSTeDe, itp. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji 

opis zadania 

W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy: 

 dożynki powiatowe w dniu 6 września 2015r. w Kiszkowie – obchody 

rozpoczęła msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Następnie barwny dożynkowy korowód, prowadzony przez 

zabytkowe maszyny rolnicze i Samorządową Orkiestrę Dętą Powiatu 

Gnieźnieńskiego, przemaszerował na boisko sportowe przy  

ul. Szkolnej. Uroczystości obrzędowe rozpoczęli: Beta Tarczyńska  

- Starosta Gnieźnieński oraz Tadeusz Bąkowski – Wójt Gminy 

Kiszkowo. Po oficjalnym powitaniu nastąpił obrzęd chleba, który 

poprowadził zespół „Lusowiacy” z Tarnowa Podgórnego. Dożynkowy 

chleb na ręce gospodarzy Gminy i Powiatu wręczyli starostowie 

dożynek – Bernadeta Gwiazda z Trzemżala i Józef Kuszak  

z Turostowa, którym towarzyszyli asystenci: Paulina Koperska ze 

Skiereszewa i Piotr Mądry z Trzemżala, a także Starostwie Gminni  

– Jolanta Paradowska ze wsi Ujazd i Błażej Smolny ze wsi 

Myszki. Podczas dożynek 20 osobom wręczono odznaki honorowe 

„Zasłużony dla rolnictwa” przyznane na wniosek Starosty 

Gnieźnieńskiego i Wójta Kiszkowa przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Ponadto, 12 rolników z terenu powiatu otrzymało z rąk Starosty 

Gnieźnieńskiego i Wicestarosty Gnieźnieńskiego okolicznościowe 

dyplomy uznania za prowadzoną działalność. Powiatowo-gminne 

dożynki były również okazją do wręczenia odznaczeń i medali 

przyznanych przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółka  

i Organizacje Rolnicze oraz wyróżnień dla rolników z Gminy 

Kiszkowo. Okolicznościowy grawerton od Burmistrza Miasta i Gminy 

Trzemeszno otrzymał także regionalista Tadeusz Panowicz. Świętu 

plonów towarzyszyły liczne atrakcje i występy artystyczne, m. in. 

specjalny zestaw gier i zabaw dla najmłodszych przygotowało 

stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska, występ kabaretu K2 czy 

koncert zespołu Top One. 

 Festiwal Akademia Gitary – VIII edycja odbywającego się  

w kilkudziesięciu miejscach w Wielkopolsce, w tym w Gnieźnie, 

przedsięwzięcia, w ramach którego mają miejsce: recitale, koncerty, 

warsztaty, kursy mistrzowskie. W roku 2015 w Gnieźnie odbyły się 

następujące wydarzenia festiwalowe: 

 14 sierpnia, Archikatedra Gnieźnieńska – inauguracja festiwalu: 

prapremiera „Petit Concerto” A. Tansmana w wykonaniu: Richard 

Galliano (akordeon), Łukasz Kuropaczewski (gitara klasyczna), 

Krzesimir Dębski (dyrygent), Orkiestra Teatru Muzycznego  

w Poznaniu, 

 22 sierpnia, Kościół Farny w Gnieźnie – recital Gabriela Bianco.  

 Projekt kulturalny „Tradycje Europejskie” i „Widowisko historyczne  

– Gniezno, Niechanowo, Witkowo” - projekt „Tradycje Europejskie” 

obejmował spotkania z kulturą innych państw europejskich, 
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prezentacje zwyczajów, kuchni, zasad społecznych 

charakterystycznych dla danego regionu. W jego ramach, na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego oraz poza jego granicami, odbył się szereg 

wydarzeń kulturalnych, naukowych i oświatowych. Z kolei w ramach 

projektu „Widowisko historyczne – Gniezno, Niechanowo, Witkowo” 

odbyła się, w dniu 27 grudnia 2015r., rekonstrukcja historyczna 

Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu w okolicach Gniezna, 

Niechanowa i Witkowa. 

Ponadto, w ramach zadania poniesiono koszty obejmujące utrzymanie 

strony internetowej poświęconej Gnieźnieńskiemu Festiwalowi Nauki  

i Kultury. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Urząd Gminy Kiszkowo, Sołectwo Ujazd, Centrum Kultury „Scena to 

dziwna”, Biblioteka Publiczna Gminy Kiszkowo - współorganizacja 

dożynek powiatowo-gminnych; [2] Stowarzyszenie Wielkopolan Bona 

Fide z siedzibą w Poznaniu, agencja Take Media z siedzibą w Poznaniu 

- organizacja festiwalu Akademia Gitary; [3] grupy rekonstrukcyjne  

- udział w widowisku historycznym 

nazwa zadania 
Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” 

opis zadania 

W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy: 

 koncerty w CK eSTeDe w dniu 11 stycznia 2015r. podczas finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 wystawa fotografii Krzysztofa Ślachciaka pn. „Paralele” w CK 

eSTeDe w okresie: 30 stycznia - 14 lutego 2015r., 

 jubileusz chóru „Metrum” w dniu 31 stycznia 2015r. w Tetrze im.  

A. Fredry w Gnieźnie, 

 koncert walentynkowy Piotra Woźniaka w dniu 14 lutego 2015r.  

w CK eSTeDe, 

 zajęcia w CK eSTeDe dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych: 

od 16 do 20 lutego 2015r. dzieci w wieku 6–12 lat uczestniczyły  

w warsztatach artystycznych, tanecznych, w dniu 26 lutego 2015r. 

w zajęciach pn. „Fizyka dla smyka”, a w dniu 27 lutego 2015r.  

– w spektaklu „Pchła Szachrajka”. Z kolei młodzież uczestniczyła  

w pokazie pn. „Ciemnia fotograficzna” (23 lutego 2015r.) oraz 

warsztatach i koncercie Hip-Hop (26 lutego 2015r.), 

 wystawa malarstwa Joanny Łosińskiej-Stefańskiej w CK eSTeDe  

w okresie: 15 – 24 kwietnia 2015r., 

 wiosenny koncert Chóru Metrum i Orkiestry Powiatu 

Gnieźnieńskiego w CK eSTeDe w dniu 18 kwietnia 2015r., 

 ogólnopolski zlot harcerski w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2015r.  

w Imiołkach w Stanicy Hufca ZHP Poznań Nowe Miasto, 

 wystawa fotografii Henryka Maćkowiaka pn. „Bolesław Chrobry 

powraca do Gniezna” w CK eSTeDe w okresie: 8 - 21 maja 2015r., 

 VI Festiwal Wyobraźni w CK eSTeDe w dniach 29 – 31 maja 2015r.,  

a w jego ramach: koncert Andrzeja i Mai Sikorowskich z zespołem, 

wernisaż fotografii Zenona Siwińskiego, spektakl Teatru Wszelki 

Wypadek „Bajka”, musical Muzycznej Sceny od Podstaw „Będzie 

afera” oraz Dzień Dziecka w Ogrodzie Wyobraźni: spektakl Teatru 
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Rozrywki Trójkąt „Czego nie wiecie o smokach”, gry i zabawy dla 

dzieci, pokaz sekcji i pracowni działających w eSTeDe, 

 Truskawkowe Pole przed Starostwem w okresie: 16 – 19.06.2015r., 

 „25. rocznica podniesienia bandery na ORP Gniezno” – projekcja 

filmu Bogumiła Bieleckiego w CK eSTeDe w dniu 25 czerwca 2015r., 

 premiera filmu Bogumiła Bieleckiego pt. „17 Wielkopolska Dywizja 

Piechoty. Gloria victis.” W CK eSTeDe w dniu 1 września 2015r., 

 gala finałowa III Wojewódzkiego Festiwalu „Warsztat też zaśpiewa” 

wraz z koncertem Kasi Wilk w CK eSTeDe w dniu 26 sierpnia 2015r. 

– przedsięwzięcia promującego i prezentującego najbardziej 

utalentowane wokalnie osoby niepełnosprawne uczestniczące  

w warsztatach terapii zajęciowej w Wielkopolsce, 

 VII edycja Święta Przyjaciół w CK eSTeDe w dniu 3 listopada 2015r. 

poświęconemu wspomnieniu Jacka Kaczmarskiego, 

 II przegląd teatralny „Bajkowy teatrzyk przedszkolaka” w CK 

eSTeDe w dniach 5 - 6 listopada 2015r., 

 wystawa malarstwa Stanisławy Sierant w CK eSTeDe z wernisażem 

w dniu 6 listopada 2015r., 

 koncert młodych zespołów od rocka po trash metal w CK eSTeDe  

w dniu 7 listopada 2015r., 

 Salon Poezji Antoni Libera w CK eSTeDe w dniu 27 listopada 2015r., 

 Spektakl, z okazji Mikołajek, Teatru Rozrywki Trójkąt „Jak Mikołaj 

urwał się z choinki” w CK eSTeDe w dniu 5 grudnia 2015r.,  

 warsztaty decoupage w CK eSTeDe w dniach: 18 – 19 kwietnia 

2015r. i 12 grudnia 2015r., 

 warsztaty plecionkarskie w CK eSTeDe: wielkanocne – w dniu 27 

marca 2015r. i bożonarodzeniowe - w dniu 3 grudnia 2015r., 

 Babska Szafa w CK eSTeDe w dniach 11.042015r. i 17.10.2015r., 

 Filharmonia Pomysłów – 6 koncertów adresowanych do 

przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkół podstawowych 

odbywających się w CK eSTeDe dniach: 5 lutego 2015r. (spektakl 

„Stuko Pukołapka czyli wielka kumulacja dla kolekcjonerów 

instrumentów nietypowych”), 12 marca 2015r. (spektakl „Wańska – 

Bałkanka – Wstańka”), 23 kwietnia 2015r., 14 maja 2015r. (spektakl 

„Gabinet luster”), 19 października 2015r. (spektakl „Oj Dana Dana! 

Nietypowo na ludowo po Polsce”), 9 listopada 2015r. (spektakl 

„Rym – cym - cymcewo”). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

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

z siedzibą w Gnieźnie – współorganizacja gali finałowej III 

Wojewódzkiego Festiwalu „Warsztat też zaśpiewa”; [2] Niepubliczne 

Przedszkole „Bajkowy Świat” z siedzibą w Gnieźnie – współorganizacja 

II przeglądu teatralnego „Bajkowy teatrzyk przedszkolaka”  

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba organizowanych imprez kulturalnych  szt. 28 

liczba osób biorących udział w imprezach 

kulturalnych 
osoby 6.460 
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rezultatu 

przyrost liczby osób biorących udział  

w imprezach kulturalnych w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 

% 1,5 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

W przypadku wskaźnika produktu: liczba organizowanych imprez kulturalnych, 24 imprezy 

organizowało CK eSTeDe, a 4 imprezy organizował Wydział KSTP. 

W przypadku wskaźnika produktu: liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych, 5.460 

osób wzięło udział w imprezach organizowanych przez CK eSTeDe, a 1.000 osób – w imprezach 

organizowanych przez Wydział KSTP. 

Wartość wskaźnika produktu: liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych w roku 2014  

to 6.365 osób (podstawa do obliczenia wartości wskaźnika rezultatu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/7/d 

 

nazwa projektu 

Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego  

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

Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego  

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – otwarty konkurs ofert 
16.000 

Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 68.000 

razem 84.000 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja wydarzeń 

kulturalnych na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego  

o zasięgu lokalnym, 

krajowym i 

międzynarodowym  

– otwarty konkurs ofert 

16.000,00 16.000,00 - - 

Pozostałe zadania w zakresie 

kultury i dziedzictwa 

narodowego 

50.944,53 50.944,53 - - 

razem 66.944,53 66.944,53  - 

 

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 Kultury, 

Sportu, Turystyki i Promocji.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

– otwarty konkurs ofert 

opis zadania 

W dniu 28 stycznia 2015r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął 

uchwałę nr 61/2015 w sprawie ogłoszenia, z dniem 30 stycznia 2015r., 

otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu 

Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015. We wspomnianej 

uchwale, dla zadania nr 5 pn.: „Organizacja wydarzeń kulturalnych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego o zasięgu lokalnym, krajowym  

i międzynarodowym w 2015 roku” wskazano: 

 termin realizacji: 17 marca – 31 grudnia 2015r., 

 kwotę dotacji: 20.000,00 zł, 

 minimalny wkład własny: 10% kosztów realizacji zadania. 

W dniu 30 marca 2015r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej oceniającej  

i kwalifikującej oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie 

kultury w roku 2015, powołanej uchwałą nr 124/2015 Zarządu Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 4 marca 2015r., podjął uchwałę nr 150/2015  

w sprawie: zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów do realizacji zadań 

publicznych w zakresie kultury w roku 2015. Zgodnie z nią, środki  

w łącznej wysokości 20.000 zł (od 600 zł do 4.000 zł) przyznano 15 
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stowarzyszeniom. W związku z rezygnacją przez Stowarzyszenie 

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei z siedzibą w Poznaniu z realizacji 

zadania pn. „Dni Pary 2015” ostatecznie środki w wysokości 16.000 zł 

(od 600 zł do 2.000 zł) otrzymało 14 stowarzyszeń. 
bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Stowarzyszenie „Wielkopolanie”, Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska, 

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Fundacja 

„Mury”, Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. Ludwika 

Szajdy, Stowarzyszenie Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Fundacja „Nasza Wieś”, Stowarzyszenie „Dziś Premiera”, 

Stowarzyszenie „Ośla Ławka”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Towarzystwo 

Wielkopolska – Izrael, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno 

-Kulturalne „Promyk” Gniezno, Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa 

„Kasztelania Ostrowska”, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

– stowarzyszenia dotowane przez powiat. 

nazwa zadania Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 

opis zadania 

W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy – przedsięwzięcia 

kulturalne: 

 XXIII finał WOŚP (2.000,00 zł), 

 XXIII Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne „Stąd nasz ród” – koncert 

(1.000,00 zł), 

 spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej (6.842,00 zł), 

 konkurs wiedzy o Wielkopolsce (500,00 zł), 

 prezentacje zwyczajów bożonarodzeniowych (10.642,58 zł), 

 wiosenny przegląd twórczości scenicznej dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną (795,84 zł), 

 dzień papieski (998,20 zł), 

 edukacja konsumencka – konkurs wiedzy (1.355,09 zł), 

 organizacja otwartych spotkań kulturalno-edukacyjnych  

z mieszkańcami powiatu (2.067,52 zł), 

 wyjazd kulturalno-edukacyjny do Warszawy (1.996,70 zł), 

 VII Festiwal Piosenki Literackiej Wibramy 2015 (2.000,00 zł), 

 konkurs „Supermatematyk” (1.057,60 zł), 

 konkurs „Polski – mój język, moja kultura” (594,00 zł), 

 koncert chóru Metrum (700,00 zł), 

 Konspiracyjna gra miejska „Meksyk” (500,00 zł), 

 konferencja naukowa „Rola kobiety we współczesnym świecie” 

(700,00 zł), 

 projekt historyczny „Podpalenie Katedry w Gnieźnie” (1.000,00 zł), 

 XIV powiatowy konkurs „Finanse a matematyka” (198,00 zł), 

 Występ artystyczny zespołu „Róża” (300,00 zł), 

 Koncert Prymasowski (3.999,00 zł), 

 XIX Lednicka Wiosna Poetycka (200,00 zł), 

 projekt edukacyjno-kulturalny „Szkoła Europejska” (1.500,00 zł), 

 konkurs graficzny na wykonanie plakatu „Honorowe krwiodawstwo” 

(998,00 zł), 

 Inwestytura Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie 

(1.500,00 zł), 
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 wyjazd koncertowo-warsztatowy chóru im. św. ojca Pio do Krakowa 

(1.000,00 zł), 

 Noc Świętych (1.000,00 zł), 

 konkurs plastyczny (500,00 zł), 

 koncert chóru mieszanego „Metrum” (1.500,00 zł), 

 konkurs wiedzy (500,00 zł), 

 publikacja „Jan Kiliński. Historia i pamięć” (1.500,00 zł), 

 projekt „Cudze chwalicie …” (1.500,00 zł). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

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

pozarządowe 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba organizacji realizujących przedsięwzięcia 

w ramach projektu  
szt. 29 

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych szt. 45 

liczba osób biorących udział w imprezach 

kulturalnych 
osoby 4.300 

rezultatu 

spadek liczby osób biorących udział  

w imprezach kulturalnych w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 

% -24,6% 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

W przypadku wskaźnika produktu: liczba organizacji realizujących przedsięwzięcia w ramach 

projektu - 14 organizacji realizowało przedsięwzięcia w ramach zadania: Organizacja wydarzeń 

kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

– otwarty konkurs ofert, a 15 w ramach zadania: Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa 

narodowego.  

W przypadku wskaźnika produktu: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych - 14 zostało 

zorganizowanych w ramach zadania: Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – otwarty konkurs ofert, a 31  

w ramach zadania: Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. 

Wartość wskaźnika produktu: liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych w roku 2014  

– 5.700 osób (podstawa do obliczenia wartości wskaźnika rezultatu). 

 

IV. Załączniki 

załącznik nr 4 Wykaz udzielonych dotacji na wydarzenia kulturalne 
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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 Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez działalność o charakterze 

sportowym 
Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez działalność o charakterze 

sportowym 
15.000 

razem 15.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Promocja Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez 

działalność o charakterze 

sportowym 

15.000,00 15.000,00 - - 

razem 15.000,00 15.000,00  - 

 

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. 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 odbywa się 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 jest każdorazowo określony  

w zawieranych umowach. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez działalność  

o charakterze sportowym 

opis zadania 

W ramach zadania Klub Żużlowy Start Gniezno promował Powiat 

Gnieźnieński w sezonie 2015 poprzez:  

 umieszczenie dwustronnej tablicy reklamowej z logo powiatu przy 

parkanie od ul. Wrzesińskiej (przy bramie głównej),  

 ekspozycję tablicy reklamowej z logo powiatu na koronie stadionu 

przy ul. Wrzesińskiej,  

 ustawienie jednego koziołka reklamowego z logo powiatu na płycie 

boiska,  

 umieszczenie logo powiatu na ściankach sponsorskich, 

 umieszczenie logo powiatu wraz z linkiem do oficjalnej strony 

internetowej powiatu na stronie: www.start.gniezno.pl, 

 umieszczenie logo powiatu w oficjalnych programach zawodów. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

-  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie zostało zlecone Klubowi Start Gniezno zgodnie z podpisaną 

umową promocyjną nr 09/2015/AR zawartą w dniu 31.03.2015r. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba klubów sportowych, z którymi zawarto 

umowy w celu promocji Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez sport 

szt. 1 

liczba imprez o znaczeniu krajowym  

i międzynarodowym, podczas których 

promowany był Powiat Gnieźnieński  

szt. 30 

liczba osób biorących udział w imprezach 

sportowych, podczas których promowany był 

Powiat Gnieźnieński 

osoby kilkaset tysięcy 
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numer projektu  

III/1/b 

 

nazwa projektu 

Organizacja i promocja ważnych dla powiatu wydarzeń historycznych, jubileuszowych, 

promocyjnych oraz wizerunkowych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja zadań promocyjno-edukacyjnych związanych z wydarzeniami  

i rocznicami ważnymi dla powiatu 
Dyrektor KSTP 

Opracowanie i wydruk monografii „Dzieje Gniezna – pierwszej stolicy 

Polski” 
Dyrektor KSTP 

„Zanim Mieszko się ochrzcił” – realizacja wydarzeń kulturalnych 

związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski 
Dyrektor CK eSTeDe 

Organizacja koncertu z okazji 35-lecia powstania Solidarności Dyrektor CK eSTeDe 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Realizacja zadań promocyjno-edukacyjnych związanych z wydarzeniami  

i rocznicami ważnymi dla powiatu 
38.814 

Opracowanie i wydruk monografii „Dzieje Gniezna – Pierwszej Stolicy 

Polski” 
25.000 

„Zanim Mieszko się ochrzcił” – realizacja wydarzeń kulturalnych 

związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski 
25.000 

Organizacja koncertu z okazji 35-lecia powstania Solidarności 8.000 

razem 96.814 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja zadań 

promocyjno-edukacyjnych 

związanych z wydarzeniami  

i rocznicami ważnymi dla 

powiatu 

35.491,41 35.491,41 - - 

Opracowanie i wydruk 

monografii „Dzieje Gniezna  

– pierwszej stolicy Polski” 

25.000,00 25.000,00 - - 
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„Zanim Mieszko się ochrzcił” 

– realizacja wydarzeń 

kulturalnych związanych  

z 1050. rocznicą Chrztu 

Polski 

24.972,97 24.972,97 - - 

Organizacja koncertu  

z okazji 35-lecia powstania 

Solidarności 

8.000,00 8.000,00 - - 

razem 93.464,38 93.464,38  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

i międzynarodowej. Między innymi w roku 2016 będzie obchodzony jubileusz 1050-rocznicy Chrztu 

Polski. Koordynatorem obchodów niniejszego jubileuszu jest Narodowe Centrum Kultury i Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Również w roku 2016 odbędzie się X jubileuszowy Zjazd 

Gnieźnieński. Z kolei w roku 2017 przypada 600 rocznica nadania tytułu Prymasa Polski 

arcybiskupowi gnieźnieńskiemu (pierwszym Prymasem był arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba).  

Ponadto, w roku 2018 w Wielkopolsce będzie czczony jubileusz 100-lecia wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. W okresie do roku 2020 podjęte zostaną również przygotowania do milenium 

pierwszej koronacji królewskiej przypadającej w roku 2025. Oprócz wyżej wymienionych, 

najważniejszych wydarzeń w okresie 2014 – 2020, będą obchodzone również i inne, ważne dla kraju 

rocznice państwowe, w których Powiat Gnieźnieński, z uwagi na swoją dotychczasową rolę 

historyczną i ideologiczną, winien również zaakcentować swoją obecność.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Realizacja zadań promocyjno-edukacyjnych związanych  

z wydarzeniami i rocznicami ważnymi dla powiatu 

opis zadania 

W roku 2015 przygotowywano się do 1050. rocznicy Chrztu Polski 

przypadającej na rok 2016. W ramach tego zadania m. in. opracowano 

logo i identyfikacje wizualną dla planowanej w roku 2016 kampanii  

pn. „Gniezno – Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski”. Kampania ta ma 

na celu zwrócenie uwagi na znaczącą rolę regionu gnieźnieńskiego  

w procesie chrystianizacji ziem piastowskich oraz powstania państwa 

polskiego. Partnerami kampanii są Miasto Gniezno i Gmina Łubowo. 

Oprócz tego, przygotowano serię gadżetów dedykowaną kampanii 

(kubki, koszulki, pendrive, smycze). Ponadto partycypowano  

w wydaniu okolicznościowego Almanachu na rok 2016, poświęconego 

tradycji i znaczeniu chrztu w dziejach Polski.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Miasto Gniezno, Gmina Łubowo - partnerzy kampanii „Gniezno. 

Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski”; [2] Jarosław Gryguć  

- opracowanie logo i identyfikacji wizualnej kampanii „Gniezno. 

Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski”; [3] Imagine Design Group  

z siedzibą w Krakowie, MADEin z siedzibą w Szczecinie, MKK  

z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu - wykonanie serii gadżetów z logo 
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kampanii „Gniezno. Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski”; [4] Agencja 

Wydawniczo-Reklamowa Chronica z siedzibą w Szamotułach - wydanie 

okolicznościowego Almanachu na rok 2016r. Wybór wykonawców został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Opracowanie i wydruk monografii „Dzieje Gniezna – pierwszej 

stolicy Polski” 

opis zadania 

W kwietniu 2015 roku w Gnieźnie zostało podpisane porozumienie  

w sprawie stworzenia nowej publikacji dotyczącej dziejów Gniezna, 

będącej kompendium wiedzy o Grodzie Lecha od jego prehistorycznych 

początków po czasy nowożytne, a jego sygnatariuszami byli 

przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 

Miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Monografia „Dzieje Gniezna 

– Pierwszej Stolicy Polski”, której wydanie zaplanowano na rok 2016, 

ma być jednym z elementów rocznicowych obchodów 1050 – lecia 

chrztu Polski. Opracowanie publikacji zostało powierzone zespołowi 

historyków Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa 

Dobosza, a koszty jej przygotowania i wydania zostały oszacowane na 

200 tys. zł.  

W dniu 23 października 2015r. Powiat Gnieźnieński zawarł z Miastem 

Gnieznem porozumienie nr 219/W/KSTP/2015 o przyznaniu Miastu 

Gniezno z budżetu powiatu dotacji celowej na realizację zadania 

obejmującego wydanie i wydruk monografii miasta. Zgodnie  

z zawartym porozumieniem, całkowita kwota dotacji została określona  

w wysokości 70.000 zł, przy czym w roku 2015 została przekazana 

kwota 25.000 zł (pozostała - 45.000 zł – w roku 2016r.). Zgodnie ze 

złożonym przez Miasto Gniezno sprawozdaniem, w roku 2015 podpisano 

10 umów o dzieło z pracownikami Instytutu Historii Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na opracowanie merytoryczne 

poszczególnych części monografii.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

-  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Miasto Gniezno, pracownicy Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu – podmioty zaangażowane w przygotowanie 

publikacji. 

nazwa zadania 
„Zanim Mieszko się ochrzcił” – realizacja wydarzeń kulturalnych 

związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski 

opis zadania 

W ramach wydarzeń kulturalnych związanych z 1050. rocznicą Chrztu 

Polski pn. "Zanim Mieszko się ochrzcił" odbyły się dwie imprezy 

plenerowe: „Wielkie Postrzyżyny” oraz „Przybycie Dąbrówki do 

Gniezna”. 

Podczas postrzyżyn, odbywających się w dniu 20 czerwca 2015r., 

uczestnicy mogli zobaczyć jak w okresie pogańskim – przed powstaniem 

państwa polskiego wyglądały obrzędy. Na gnieźnieńskim Rynku 

zorganizowano: postrzyżyny w wykonaniu fryzjerów oraz uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie, gry i zabawy  

w wykonaniu Wojowników Kramu Piacha, pokaz walk wojów z muzyką 
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elektroniczną na żywo w wykonaniu Macieja Braciszewskiego, spektakl 

„Rytuality” Teatru G@j działającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno 

-Odzieżowych w Gnieźnie pod kierunkiem Łukasza Mucioka oraz 

koncert Samorządowej Orkiestry Dętej. Ponadto, w ramach imprezy 

odbył się rajd rowerowy „Śladami chrztu Polski” na trasie: Gniezno  

– Ostrów Lednicki – Gniezno o długości ok. 55 km, w którym udział 

wzięło kilkudziesięciu rowerzystów i rowerzystek. 

Natomiast 25 września 2015r. odbyła się impreza plenerowa „Przybycie 

Dąbrówki do Gniezna”. Spod siedziby II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Dąbrówki w Gnieźnie, ulicami: Łubieńskiego, Dąbrówki, 

Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Sienkiewicza i Chrobrego, na gnieźnieński 

Rynek przeszedł barwny korowód przyszłej księżnej. Na rynku odbył się 

happening przygotowany przez Grupę Circus Ferus będący nietypową 

podróżą w czasie i spotkaniem z Dobrawą. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, FC Gniezno – organizacja 

rajdu rowerowego; [2] ZSP nr 3 w Gnieźnie, Wojownicy Kramu Piacha, 

Teatr G@j, Samorządowa Orkiestra Dęta, Maciej Braciszewski  

– współorganizacja „Wielkich Postrzyżyn”; [3] Grupa Circus Ferus, 

szkoły ponadgimnazjalne powiatu gnieźnieńskiego – współorganizacja 

„Przybycia Dąbrówki do Gniezna” 

nazwa zadania Organizacja koncertu z okazji 35-lecia powstania Solidarności 

opis zadania 

Uroczystości związane z 35-tą rocznica podpisania Porozumień 

Sierpniowych i powstaniem NSZZ Solidarność odbyły się w sobotę, 26 

września 2015r. Obchody zainaugurowano o godz. 16.00 Mszą św.  

w kościele ojców Franciszkanów w Gnieźnie. Natomiast o godz. 17.30 

rozpoczęła się gala jubileuszowa, podczas której pojawiły się 

podziękowania dla osób, które tworzyły zręby gnieźnieńskich struktur 

Solidarności, ich wspomnienia, a także okolicznościowa prezentacja. 

Zwieńczeniem przedsięwzięcia był koncert zespołu artystycznego 

„Świerszcze”, a następnie gwiazdy wieczoru - Antoniny Krzysztoń. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Zarząd Regionu NSZZ Solidarność w Gnieźnie – współorganizacja 

wydarzenia; [2] zespół „Świerszcze”, Antonina Krzysztoń - wykonawcy 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba obchodzonych jubileuszy szt. 1 

liczba zorganizowanych ważnych wydarzeń  

o charakterze promocyjnym i wizerunkowym 
szt. 2 

liczba osób uczestniczących w wydarzeniach 

promocyjnych i wizerunkowych organizowanych 

w związku z obchodzonymi jubileuszami 

osoby 1.300 

rezultatu 
liczba osób przyjezdnych na ważne wydarzenia 

o charakterze promocyjnym i wizerunkowym 
szt. b. d. 
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przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik: liczba obchodzonych jubileuszy obejmuje: 35-lecie powstania Solidarności. 

Wskaźnik: liczba zorganizowanych ważnych wydarzeń o charakterze promocyjnym i wizerunkowym 

obejmuje: wydarzenia organizowane w ramach wydarzeń kulturalnych związanych z 1050. rocznicą 

Chrztu Polski pn. „Zanim Mieszko się ochrzcił”.  

Wskaźnik: liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych i wizerunkowych 

organizowanych w związku z obchodzonymi jubileuszami obejmuje: 1.300 osób – uczestników 

wydarzeń organizowanych w ramach wydarzeń kulturalnych związanych z 1050. rocznicą Chrztu 

Polski pn. „Zanim Mieszko się ochrzcił” oraz koncertu z okazji 35-lecia powstania Solidarności.  

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/1/c 

 

nazwa projektu 

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

państwowość 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja ogólnopolskiego konkursu „Tu powstała Polska” Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja ogólnopolskiego konkursu „Tu powstała Polska” 9.359 

razem 9.359 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja ogólnopolskiego 

konkursu „Tu powstała 

Polska” 

17.611,00 9.359,00 Miasto Gniezno  8.252,00 

razem 17.611,00 9.359,00  8.252,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Powiat Gnieźnieński posiada duże walory o charakterze historyczno-kulturowym. Powiat na 

zewnątrz jest powszechnie identyfikowany jako miejsce związane z historią powstania państwa 

polskiego. Posiada swoistą markę, którą należy rozwijać. W związku z podjęciem intensywnych 

działań promocyjno - informacyjnych na rzecz średniowiecznej stołeczności miasta Poznania 

koniecznym jest podjęcie zintensyfikowanych działań mających na celu uwypuklenie roli Gniezna  

- jako Pierwszej Stolicy Polski. Powiat Gniezno - kojarzony przede wszystkim poprzez Gniezno  

i Ostrów Lednicki, winien być jeśli nie dla wszystkich, to przynajmniej dla zdecydowanej 

większości Polaków miejscem, gdzie powstała Polska. Temu celowi ma służyć realizacja niniejszego 

projektu. W jego ramach są planowane przedsięwzięcia promocyjno - wizerunkowe oraz 

wspierające badania archeologiczne, mające pogłębić wiedzę na temat stołecznej roli grodów  

w Gnieźnie i na Lednicy.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Organizacja ogólnopolskiego konkursu „Tu powstała Polska” 

opis zadania 

W roku 2015 przeprowadzono, wspólnie z Językową Szkołą Podstawową 

Prymus oraz Miastem Gnieznem ogólnopolski konkursu „Tu powstała 

Polska” adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VI. 

Celem konkursu było promowanie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego 

poprzez organizację wydarzenia integrującego dzieci i młodzież oraz 

przybliżenie im historii regionu. Konkurs, przeprowadzony pod 

patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, składał się z dwóch 

etapów: eliminacji oraz finału. Eliminacje (luty - kwiecień) polegały na 

wykonaniu zadania w postaci wykonania i przesłania krótkiego filmu 

amatorskiego w języku angielskim, który w oryginalny sposób zachęci 

obcokrajowców do przyjazdu do Gniezna. Wyłonione w eliminacjach 

filmy drużyn ze szkół podstawowych ze Słubic, Kluczborka, Czeszewa 

oraz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie, zostały poddane 

głosowaniu internautów na stronie: www.kulturapiastowdladzieci.pl.  

W wyniku głosowania, pierwsze miejsce w konkursie zajęła Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Stefana Czarneckiego ze Słubic, drugie - Szkoła 

Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie, trzecie - Publiczna 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku, a czwarte  

- Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie.  

W nagrodę autorzy prezentowanych filmów (łącznie 39 osób), wzięli 

udział dwudniowym pobycie w Gnieźnie, podczas którego uczestniczyli 

w żywej lekcji historii w Ośrodku Kultury Słowiańskiej, a także w grze 

miejskiej „Gdzie jesteś Panie IK?”. W ramach realizacji zadania, 

powiat i miasto partycypowały w kosztach przygotowania atrakcji, 

noclegów i wyżywienia uczestników finału konkursu. Natomiast 

Językowa Szkoła Podstawowa Prymus, odpowiedzialna była za 

merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie gry miejskiej: ”Gdzie 

jesteś Panie IK?”.  

Ponadto wspólnie z Miastem Gniezno wydano grę turystyczną  

pn.: Gniezno – miasto królów (3.000 sztuk - wersja polskojęzyczna i 

1.000 sztuk -  wersja anglojęzyczna; łącznie po 2.000 sztuk dla każdej 

ze stron). Gra turystyczna, jako sposób zwiedzania poprzez zabawę, 
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jest nowoczesną formą odkrywania atrakcyjnych turystycznie miejsc.  

W swoim założeniu, gra oparta jest na scenariuszu, który prowadzi 

przez wybrane miejsca pozwalając zobaczyć je z innej, 

niepowtarzalnej strony. Przeznaczona jest zarówno dla turystów 

chcących w alternatywny sposób poznawać popularne miejsca, jak też 

mieszkańców, którzy chcieliby w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas 

i odkryć nieznane oblicze swego miasta czy regionu. W grze można 

wziąć udział w dowolnie wybranym terminie. W  grach turystycznych 

animator czy też przewodnik nie są niezbędni do jej rozegrania. Trasa 

gnieźnieńskiej gry wiedzie przez miejsca związane z pierwszymi 

królami Polski, koronowanymi w Gnieźnie. Uczestnicy, przy pomocy 

karty do gry, starają się rozwiązać zagadki związane z królami oraz ich 

małżonkami, jednocześnie poznając historię miasta. W roku 2015 karta 

gry była nieodpłatnie dystrybuowana w Powiatowym Centrum 

Informacji Turystycznej, w muzeach oraz wybranych obiektach 

turystycznych zlokalizowanych na terenie Gniezna. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

-  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Językowa Szkoła Podstawowa Prymus z siedzibą w Gnieźnie, Miasto 

Gniezno - współorganizatorzy konkursu; [2] New Ursa z siedzibą  

w Warszawie - akcja mailingowa konkursu; [3] Hotel Lech z Gniezna, 

Hotel Adalbertus z Gniezna - nocleg i wyżywienie uczestników 

konkursu; [4] Comes z Gniezna, Karuś z Gniezna - organizacja żywej 

lekcji historii wraz z posiłkiem dla laureatów konkursu; [5] Regiment  

z siedzibą w Gnieźnie - obsługa techniczna gry; [6] MediaRec  

M. Adamczyk z siedzibą w Gnieźnie - przygotowanie reportażu 

filmowego z finału gry turystycznej; [7] Elpos z siedzibą w Gnieźnie  

- przygotowanie grawertonów dla zwycięskich drużyn konkursu;  

[8] Wszystko Gra – Szymon Dąbrowski z siedzibą w Poznaniu  

- opracowanie i wydanie gry turystycznej pn.: Gniezno – miasto królów. 

Wybór wykonawców został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba sfinansowanych badań archeologicznych szt. 0 

liczba działań promocyjnych podkreślających 

stołeczne znaczenie grodów gnieźnieńskiego  

i lednickiego 

szt. 2 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba działań promocyjnych podkreślających stołeczne znaczenie grodów 

gnieźnieńskiego i lednickiego, obejmuje: [1] wydanie gry turystycznej pn.: Gniezno – Miasto 

Królów, [2] przeprowadzenie konkursu „Tu powstała Polska”. 
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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 Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Działania mające na celu otrzymanie unijnego Znaku Dziedzictwa 

Europejskiego   
Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Działania mające na celu otrzymanie unijnego Znaku Dziedzictwa 

Europejskiego  
4.504 

razem 4.504 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2014 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Działania mające na celu 

otrzymanie unijnego Znaku 

Dziedzictwa Europejskiego 

4.503,72 4.503,72 - - 

razem 4.503,72 4.503,72  - 

 

 
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. 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. Na przełomie roku 2014/2015 poddano ponownej weryfikacji poszczególne 

kandydatury z całej Europy w kontekście nowej listy obiektów po 2014r. 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 
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wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Im więcej tego 

typu obiektów - tym znaczniejsza jest atrakcyjność kulturowo - turystyczna powiatu. Efektem 

realizacji projektu ma być utrzymanie znaku ZDE dla Wzgórza Lecha oraz poczynienie konkretnych 

kroków w celu wpisania obiektu z terenu powiatu na światową listę dziedzictwa UNESCO. 

Procedura aplikacyjna jest długoletnia, stąd zakłada się, że jest mało prawdopodobne, aby w roku 

2020 udało się dokonać wpisu.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Działania mające na celu otrzymanie unijnego Znaku Dziedzictwa 

Europejskiego 

opis zadania 

W dniu 18.02.2015r. europejski panel ekspertów działający przy 

Parlamencie Europejskim wydał negatywną decyzję odnośnie 

przyznania unijnego znaku ZDE dla Wzgórza Lecha (znak nadany w roku 

2007 miał charakter inicjatywy międzyrządowej). W raporcie 

przedstawionym przez europejski panel ekspertów, dostępny na 

stronach Komisji Europejskiej, zawarta została ogólna ocena aplikacji, 

która podkreśla duże znaczenie Wzgórza Lecha dla historii Polski, 

jednakże zarzuca brak uzasadnienia szerszego wymiaru europejskiego 

tego obiektu, co jest podstawowym kryterium w konkursie ZDE. 

Decyzja europejskiego panelu ekspertów nie przekreśla jednak 

możliwości ponownego aplikowania Wzgórza Lecha do ZDE w kolejnych 

naborach. W związku z powyższym zgodnie z podjętymi 

zobowiązaniami zawartymi we wniosku oraz pewnymi działaniami 

rozpoczętymi już w roku 2014, rozbudowano stronę internetową 

www.kulturapiastowdladzieci.pl powstałą jeszcze w roku 2014.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Lingbart z siedzibą w Poznaniu – tłumaczenie, na język angielski  

i niemiecki, tekstów na stronę www.kulturapiastowdladzieci.pl;  

[2] Mikołaj Rajpold – tłumaczenie na język angielski i niemiecki 

aplikacji „W gnieźnieńskim grodzie” udostępnionej na stronie 

www.kulturapiastowdladzieci. Wybór wykonawców został poprzedzony 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia, zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba podjętych działań / kampanii / wydarzeń 

/ akcji promocyjnych mających na celu 

utrzymanie obiektów na listach   

szt. 1 

liczba pomników historii na terenie powiatu  szt. 2 

liczba obiektów rangi europejskiej na terenie 

powiatu  
szt. 1 

liczba obiektów rangi światowej  szt. 0 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do poprzedniego 
% b. d.  
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4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba podjętych działań/kampanii/wydarzeń/akcji promocyjnych mających na 

celu utrzymanie obiektów na listach obejmuje: rozbudowę strony www.kulturapiastowdladzieci.pl, 

która była wpisana jako jedno z działań we wniosku.  

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/2/a 

 

nazwa projektu 

Promocja powiatu poprzez reklamę typu ATL i BTL 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL Dyrektor KSTP 

Członkostwo w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL 122.000 

Członkostwo w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 12.609 

razem 134.609 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przedsięwzięcia typu  

ATL i BTL 
96.800,89 96.800,89 - - 

Członkostwo  

w Wielkopolskiej  

Organizacji Turystycznej 

12.608,80 12.608,80 - - 

razem 109.409,69 109.409,69  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

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

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

materiałów promocyjnych dystrybuowanych poza powiatem, promocja internetowa (na własnej 

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

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

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

turystycznych oraz wykorzystanie innych kanałów dystrybucji zmieniających się wprost 

proporcjonalnie do postępu technologicznego. Projekt zakłada szeroko rozumianą promocję 

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

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Przedsięwzięcia typu ATL i BTL  

opis zadania 

W związku z realizacją projektu, w roku 2015 zlecono m. in.: 

aktualizację i dodruk folderów promocyjnych z serii „Tu powstała 

Polska”, jak i wykonanie ich również w formie e – booków, 

przygotowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych (m. in.: torby, 

kubki, pendrive, długopisy, smycze), roll’upów z logo powiatu, 

wykonanie i druk materiałów wizerunkowych (m. in.: kalendarze, 

zdjęcia, zaproszenia, kartki), zakup publikacji promujących powiat 

gnieźnieński (m. in.: książki pt. „Podpalenie katedry gnieźnieńskiej  

w 1945 roku”) czy wykonanie niezbędnych prac graficznych. Ponadto, 

uczestniczono w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu, 

odbywających się w dniach 15-17.10.2015r., oraz na targach Boot&Fun 

w Berlinie, odbywających się w dniach 26–29.11.2015r. Oprócz tego 

partycypowano, zarówno finansowo jak i merytorycznie, w realizacji 

odcinka programu pt. „Motocyklowa Polska” poświęconego 

Wielkopolsce i emitowanego w stacji MotoWizja.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

MKK sp. z o. o. z siedzibą w Golubiu - Dobrzynie, SIM z siedzibą w Kole, 

MADEin z siedzibą w Szczecinie, VBS z siedzibą w Radominie, Libro  

z siedzibą w Poznaniu, Berlineo z siedzibą w Poznaniu, Wydawnictwo 

Gaudentinum z siedzibą w Gnieźnie, Elpos z siedzibą w Gnieźnie, 

Artmed z siedzibą w Gnieźnie, Kropka z siedzibą we Wrześni, Plinta  

z siedzibą w Gnieźnie, Imagine Design Group z siedzibą w Krakowie, 

Artur Mrożek, Jarosław Gryguć, Wielkopolska Organizacja Turystyczna 

z siedzibą w Poznaniu – wykonawcy, których wybór został dokonany 

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym 

w Gnieźnie. 

nazwa zadania Członkostwo w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 

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

przedstawicieli samorządów, branży turystycznej i stowarzyszeń 

działających w turystyce i kulturze. Zgodnie z zasadami opłacania 

składek w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej dla samorządów 

terytorialnych (uchwała nr 3 Walnego Zebrania WOT z dnia 14 stycznia 

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

w Poznaniu, a zadaniem stowarzyszenia jest dbanie o rozwój turystyki 

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

współpracę z samorządem wojewódzkim i z Polską Organizacją 

Turystyczną w Warszawie. Członkostwo Powiatu Gnieźnieńskiego  

w WOT ma się przyczynić do wzrostu atrakcyjności turystycznej 

powiatu oraz aktywizacji działań promocyjnych powiatu na szczeblu 

regionalnym i krajowym. Od maja 2011r. przedstawiciel Powiatu 

Gnieźnieńskiego jest członkiem zarządu WOT. 

W roku 2015 działalność Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej objęła 

m. in.: [1] działalność promocyjną - zorganizowano promocję na 

następujących zagranicznych targach turystycznych: w Utrechcie 

(Holandia), Dusseldorfie  (Niemcy), Hamburgu (Niemcy), Leeuwarden 

(Holandia), Amsterdamie (Holandia), ITB w Berlinie (Niemcy), 

BOOT&FUN w Berlinie (Niemcy); zorganizowano promocję na 

następujących targach turystycznych w kraju: we Wrocławiu, 

Katowicach, „Wiatr i Woda” w Warszawie, Tour-Salon w Poznaniu oraz 

w giełdzie turystycznej „Piknik nad Odrą” w Szczecinie. Dodatkowo 

wzięto udział w targach Aktywni 50+; [2] organizację udziału 

Wielkopolski w konkursie EDEN; [3] działalność wydawniczą  

(w przygotowaniu wydawnictw czynny udział brali członkowie WOT  

w tym Powiat Gnieźnieński, przekazując materiały zdjęciowe, 

tekstowe i wydając opinie na temat informacji zawartych  

w poszczególnych folderach w zakresie dotyczącym ich obszaru 

działania) - zrealizowano: [a] przygotowanie i druk wydawnictwa 

„Słownik dla wodniaków” w wersji polsko-angielsko-niemiecko-

holenderskiej, [b] druk folderu „Katalogu atrakcji turystycznych”,  

[c] druk folderu „Turystyka aktywna”, [d] druk 4 wydawnictw z serii 

„Wielka Pętla Wielkopolski” (przewodnik nawigacyjny WPW, Folder 

turystyczny WPW, Mapa WPW, kolorowanki), [e] przygotowanie tekstu  

i projektu do nowego folderu „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” (druk 

styczeń 2016); [4] informację turystyczną – prowadzono: [a] stałą 

współpracę z Wydawnictwem Miejskim Poznania w zakresie 

świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez 

Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu, [b] stałą współpracę  

z certyfikowanymi punktami IT (wysyłka materiałów promocyjnych),  

[c] certyfikacji punktów informacji turystycznej w Wielkopolsce, w tym 

w Gnieźnie, [d] wysyłkę materiałów promocyjnych do ośrodków 

zagranicznych POT; [5] aktualizację stron internetowych:  

[a] www.wot.org.pl, [b] profilu na Facebook’u,  

[c] www.wielkopolska.travel, [d] www.wielka-petla.pl; [6] konferencje 

prasowe i działalność public relations: [a] zorganizowano etap 

regionalny Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat POT 

2015 oraz uroczystą galę wręczenia nominacji i dyplomów z udziałem 

dziennikarzy, [b] redagowano działy „Wydarzenia” i „Aktualności” 

regionalnego portalu internetowego www.wielkopolska.travel oraz 

działy: „Aktualności” i „Napisali o nas” na stronie www.wot.org.pl,  
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[c] redagowano i wysyłano newslettera WOT, [d] prowadzono stałą 

współpracę WOT z dziennikarzami Głosu Wielkopolskiego, Aktualności 

Turystycznych, Wiadomości Turystycznych, Radia Merkury, Radia 

Emaus, Radia Eska Poznań i innych mediów; [7] realizację projektu,  

w ramach WRPO, „Kompleksowa promocja markowego produktu 

turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, w tym w szczególności 

zadania pn. ”Oznakowanie turystyczne szlaku wodnego Wielkiej Pętli 

Wielkopolski” w ramach zadania publicznego Ministerstwa Sportu  

i Turystyki. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu  

– stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest członkiem. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno  

o charakterze ATL, jak i BTL 
szt. 3 

liczba osób, do których dotarła reklama 

powiatu poprzez nośniki internetowe – strony 

www, portale, media społecznościowe 

osoby 917.079 

liczba wyprodukowanych materiałów 

promocyjnych powiatu (foldery, filmy, muzyka, 

ulotki, mapki, książki, gadżety itp.)  

szt. 78.714 

liczba imprez o charakterze targowym  

i wystawienniczym, w których uczestniczył 

powiat 

szt. 2 

liczba osób, do których dotarła reklama 

powiatu – outdoor, telewizja, radio  
osoby b. d. 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego   
% b. d.  

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno o charakterze ATL, jak i BTL 

obejmuje: [1] wydruk publikacji promocyjnych, [2] wykonanie gadżetów, [3] inne działania 

wizerunkowe. 

Wskaźnik produktu: liczba osób, do których dotarła reklama powiatu poprzez nośniki internetowe  

– strony www, portale, media społecznościowe obejmuje stronę: www.powiat-gniezno.pl (887.407), 

www.tupowstalapolska.pl (29.309), fanpage powiatu na Facebooku (363). 

Wskaźniki produktu: liczba imprez o charakterze targowym i wystawienniczym, w których 

uczestniczył powiat poprzez swoich przedstawicieli obejmuje targi w: Berlinie i Poznaniu (Tour 

Salon). 
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numer projektu  

III/2/b 

 

nazwa projektu 

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

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Konserwacja i monitoring szlaków powiatowych Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Konserwacja i monitoring szlaków powiatowych  32.873 

razem 32.873 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Konserwacja i monitoring  30.331,80 30.331,80 - - 

razem 30.331,80 30.331,80  - 

 
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 Konserwacja i monitoring szlaków powiatowych 

opis zadania 

W roku 2015 w ramach zadania: 

 w Witkowie, po zniszczeniu tablicy wielkoformatowej w kolizji 

samochodowej, postawiono zupełnie nową tablicę, 
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 dokonano niezbędnych napraw tablic (zlokalizowanych  

w: Trzemesznie, Sokolnikach, Drachowie, Gębarzewie  

i Moraczewie) i elementów architektury drewnianej – wiat i siedzisk 

(zlokalizowanych w: Turostowie i Rzegnowie), 

 przeprowadzono konserwację wieży widokowej w Dusznie, 

 oznakowano Drogę św. Jakuba w powiecie gnieźnieńskim poprzez 

umieszczenie na stołach umieszczonych we wiatach 

(zlokalizowanych w: Dąbrówce Kościelnej, Turostowie, Waliszewie, 

Rzegnowie, Nowej Wsi Niechanowskiej, Goczałkowie, Miatach, 

Niewolnie i na Polach Lednickich) tabliczek z przebiegiem szlaku  

w powiecie gnieźnieńskim,  

 wykonano tabliczki unijne celem ich umieszczenia na elementach 

architektury drewnianej (uzupełnienie braków).        

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Graf Plast z siedzibą w Gnieźnie - postawienie tablicy w Witkowie, 

oznakowanie Drogi św. Jakuba w powiecie gnieźnieńskim, naprawa 

tablic, wykonanie tabliczek unijnych; [2] Siege Studio z siedzibą  

w Gruszczynie - konserwacja wieży widokowej w Dusznie, naprawa 

wiat i siedzisk. Wybór wykonawców został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba audytowanych szlaków turystycznych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego  
szt. 4 

długość audytowanych szlaków turystycznych 

na terenie powiatu gnieźnieńskiego 
km 513 

liczba szlaków turystycznych na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego objętych działaniami 

naprawczymi, renowacją   

szt. 4 

liczba przeprowadzonych działań naprawczych, 

renowacyjnych 
szt. 12 

liczba nowoutworzonych szlaków szt. 0 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d.  

 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba audytowanych szlaków turystycznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego 

obejmuje: [1] szlak architektury drewnianej, [2] szlak pałaców i dworów, [3] szlak mitów i legend, 

[4] drogę św. Jakuba.  
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numer projektu  

III/2/c 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja turystyki aktywnej na terenie powiatu 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Monitoring i konserwacja szlaków rowerowych powiatu gnieźnieńskiego  Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Monitoring i konserwacja szlaków rowerowych powiatu gnieźnieńskiego  1.845 

razem 1.845 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Monitoring i konserwacja 

szlaków rowerowych powiatu 

gnieźnieńskiego 

1.845,00 1.845,00 - - 

razem 1.845,00 1.845,00  - 

 
 
III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Przez teren powiatu przebiega Piastowski Trakt Rowerowy - wielkopolski szlak rowerowy 

zarządzany przez samorząd województwa.  Ponadto, w latach 2010 - 2013 został przez Powiat 

Gnieźnieński zaprojektowany i stworzony system szlaków rowerowych w powiecie gnieźnieńskim. 

Jest wysoce pożądane, aby systematycznie sprawdzać jakość nowoutworzonych szlaków. Każdego 

roku, w ramach niniejszego projektu, jest przeprowadzany audyt  powiatowych szlaków 

rowerowych i jest ustalana lista koniecznych napraw, czy też renowacji tabliczek i oznaczenia 

malowanego.  W przyszłości planuje się również rozwój szlaków wodnych na terenie powiatu - na 

Wełnie i Małej Wełnie. Nie wyklucza się także działań mających na celu promocję i rozwój innych 

odmian turystyki aktywnej na terenie powiatu. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Monitoring i konserwacja szlaków rowerowych powiatu 

gnieźnieńskiego 

opis zadania 

W roku 2015, ze względu na likwidację kładki nad rzeką Wełną,  

a w związku z tym - brak przejazdu na szlaku zielonym, usunięto 

alternatywną, dodatkową trasę szlaku. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Ludwik – Tur z siedzibą w Poznaniu – wykonawca, którego wybór został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba audytowanych szlaków rowerowych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego  
szt. 5 

długość audytowanych szlaków rowerowych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego  
km 290 

liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego objętych działaniami 

naprawczymi, renowacją 

szt. 1 

liczba przeprowadzonych działań naprawczych 

renowacyjnych 
szt. 1 

liczba działań promocyjnych mających na celu 

rozwój turystyki aktywnej na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego 

szt. 0 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do poprzedniego   
% b. d.  

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego objętych 

działaniami naprawczymi, renowacją obejmuje szlak: zielony.  

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). 
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numer projektu  

III/2/d 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja turystyki kolejowej w Powiecie Gnieźnieńskim 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Dofinansowanie GKW przez samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego Dyrektor KSTP 

Dofinansowanie GKW przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Dyrektor KSTP 

Naprawa główna  kotła parowozu Px48 nr 1919 z tendrem PTx48 nr 1919 na 

poziomie 5 łącznie z rewizja wewnętrzną kotła 
Sekretarz Powiatu 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Dofinansowanie GKW przez samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego 70.000 

Dofinansowanie GKW przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 100.000 

Naprawa główna  kotła parowozu Px48 nr 1919 z tendrem PTx48 nr 1919 na 

poziomie 5 łącznie z rewizja wewnętrzną kotła 
1.000 

razem 171.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Dofinansowanie GKW przez 

samorząd Powiatu 

Gnieźnieńskiego 

70.000,00 70.000,00 - - 

Dofinansowanie GKW przez 

Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 

100.000,00 - 
dotacja  

z UMWW 
100.000,00 

Naprawa główna  kotła 

parowozu Px48 nr 1919  

z tendrem PTx48 nr 1919 na 

poziomie 5 łącznie z rewizja 

wewnętrzną kotła 

1.000,00 1.000,00 - - 

razem 171.000,00 71.000,00  100.000,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Turystyka kolejowa była dotychczas jednym z czterech wiodących produktów turystycznych  

w Wielkopolsce. Powiat jest właścicielem Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej kursującej na 
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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 i wyłącznie przy wsparciu środków 

pozabudżetowych. Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności kolejki oraz szersze wypromowanie 

jej pod względem turystycznym.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Dofinansowanie GKW przez samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego 

opis zadania 

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 polegała 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 2015 na realizację zadania przeznaczono kwotę 70.000 zł, 

przekazywaną Towarzystwu Miłośników Gniezna co pół roku, w dwóch 

ratach: I rata: 49.000 zł, II rata: 21.000 zł. W ramach zadania 

wykonano naprawy i przeglądy okresowe taboru: 4 lokomotyw 

spalinowych, 5 wagonów osobowych oraz drezyny motorowej. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] 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; [2] Biuro Utrzymania i Eksploatacji 

Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Gnieźnie   

- podwykonawca zadania 

nazwa zadania 
Dofinansowanie GKW przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 

opis zadania 

W dniu 27 kwietnia 2015r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

podjął uchwałę nr VI/158/15 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie 

przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Średzkiemu, Powiatowi Pilskiemu oraz 

Miastu i Gminie Śmigiel. Zgodnie z ww. uchwałą, Powiat Gnieźnieński 

otrzymał pomoc finansową w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie regularnych przewozów pasażerskich oraz niezbędnych 

do prowadzenia przewozów napraw torowiska. Zadanie  

pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2015 

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 15 lipca 2015r. zawarto umowę dotacji nr 

149/W/KSTP/2015. W ramach realizacji zadania: na sieci GKW 
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uruchomiono 160 pociągów pasażerskich, które przewiozły 3.420 osób, 

celem poprawy bezpieczeństwa prowadzenia przewozów 

odchwaszczono torowisko oraz wycięto krzewy zarastające torowisko 

na odcinku: Gniezno-Ostrowo, a także przeprowadzono niezbędne 

naprawy infrastruktury na sieci GKW - wymieniono 106 szt. podkładów. 

Z kolei w dniu 20 lipca 2015r., w związku z rezygnacją przez Powiat 

Średzki z przyznanej pomocy finansowej, Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego podjął uchwałę nr IX/240/15 w sprawie zmiany 

uchwały nr VI/158/15 z dnia 27 kwietnia 2015r., zwiększając pomoc 

finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego z 70.000 zł do 100.000 zł.  

W związku z powyższym, w dniu 31 sierpnia 2015r. został zawarty 

aneks do umowy nr DT/I/140/2015. W dalszej kolejności Zarząd 

Powiatu Gnieźnieńskiego ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizacje 

zadania publicznego w 2015 roku pn.: Prowadzenie Gnieźnieńskiej 

Kolei Wąskotorowej w roku 2015  poprzez organizację regularnych 

przewozów pasażerskich oraz utrzymanie infrastruktury. Zadanie 

zostało zlecone Towarzystwu Miłośników Gniezna z siedzibą  

w Gnieźnie, którego oferta została wybrana, i z którym w dniu  

3 grudnia 2015r. zawarto umowę dotacji nr 250/W/KSTP/2015.  

W ramach realizacji zadania przeprowadzono badania diagnostyczne 

stanu torów na sieci Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej oraz wykonano 

pomiary. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Województwo Wielkopolskie – przekazanie dotacji celowej 

Powiatowi Gnieźnieńskiemu zgodnie z umową nr DT/I/140/2015 z dnia 

30 czerwca 2015r. i aneksem z dnia 31 sierpnia 2015r.;  

[2] Towarzystwo Miłośników Gniezna z siedzibą w Gnieźnie – podmiot,  

z którym w dniu 15 lipca 2015r. zawarto umowę dotacji  

nr 149/W/KSTP/2015 oraz w dniu 3 grudnia 2015r. zawarto umowę 

dotacji nr 250/W/KSTP/2015 na powierzenie realizacji zadania 

publicznego pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej  

w roku 2015 poprzez organizację regularnych przewozów pasażerskich 

oraz utrzymanie infrastruktury; [3] Biuro Utrzymania i Eksploatacji 

Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Gnieźnie  

-  podwykonawca zadania 

nazwa zadania 
Naprawa główna  kotła parowozu Px48 nr 1919 z tendrem PTx48 nr 

1919 na poziomie 5 łącznie z rewizja wewnętrzną kotła 

opis zadania 

W roku 2015 ogłoszono 4 postępowania o zamówienie publiczne na 

wykonanie zadania mającego na celu naprawę główną kotła na 

poziomie 5 łącznie z rewizją wewnętrzną kotła oraz dokonanie 

naprawy podwozia parowozu Px48. Niestety w żadnym z nich nie udało 

się wyłonić wykonawcy, i w związku z tym naprawa nie doszła do 

skutku. Jednakże, przy opracowywaniu dokumentacji do przetargu 

koniecznym było skorzystanie z wiedzy eksperckiej - poniesiono koszty 

dotyczące uzyskania merytorycznego wsparcia w ww. zakresie 

(świadczenie usługi przez biegłego obejmującej: przygotowanie opisu 

przedmiotu zamówienia, doradztwo w przygotowaniu dokumentacji 

przetargowej, oszacowanie wartości zamówienia, uczestnictwo  

w pracach komisji przetargowej). 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

wykonawca zadania – Andrzej Kolasiński, zgodnie z umową  

nr OP.2150.110.2014 z dnia 14.10.2014r. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

długość wyremontowanego torowiska km 0 

liczba dokonanych napraw, remontów taboru 

GKW 
szt. 10 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie 

budowy/rozbudowy oferty turystyki kolejowej 
szt. 1 

liczba osób korzystających z oferty turystyki 

kolejowej 
osoby 3.420 

wysokość pozyskanych środków zewnętrznych 

na rewitalizację GKW 
zł 0 

rezultatu 
spadek liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% -339 

 

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 organizację przewozów pasażerskich GKW.  

Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających z oferty turystyki kolejowej w roku 2014 wyniósł 

15.000 (5.000 osób – korzystający z przejazdu GKW, 10.000 osób – odwiedzający parowozownie).   

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/2/e 

 

nazwa projektu 

Zintegrowany system informacji turystycznej - kluczowy instrument profesjonalnej obsługi 
ruchu turystycznego 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji 
Turystycznej  

Dyrektor KSTP 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji 

Turystycznej  
60.000 

razem 60.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Dofinansowanie prowadzenia 

Powiatowego Centrum 

Informacji Turystycznej  

60.000,00 60.000,00 - - 

razem 60.000,00 60.000,00  - 

 

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 określała 

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 

komunikacyjne) zadanie jest realizowane także poprzez: 
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 obsługę zainteresowanych osób z terenu powiatu gnieźnieńskiego, 

 udzielanie fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej  

i ogólnopolskiej, 

 redagowanie materiałów o treści turystycznej na zlecenie 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Wydziału Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji, 

 zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie 

statystyki dotyczącej obsługi ruchu turystycznego w powiecie 

gnieźnieńskim, 

 sprzedaż wszelkiego rodzaju materiałów informacyjno 

- turystycznych, takich jak: mapy, foldery, informatory, 

przewodniki, itp., 

 obsługę stanowisk targowych na różnego typu wystawach i targach 

turystycznych, na których obecny jest Powiat Gnieźnieński,  

 promocję powiatu podczas wszelkich imprez powiatowych  

i regionalnych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie  

– podmiot, z którym w dniu 02.01.2013r. zawarto umowę dotacji  

nr 16/W/PR/2013, na powierzenie realizacji zadania publicznego  

w latach 2013-2015 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”, 

wyłoniony na podstawie otwartego konkursu ofert.  

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba turystów indywidualnych obsłużonych  

w Powiatowym Centrum Informacji 

Turystycznej   

osoby  4.714 

liczba wycieczek obsłużonych w Powiatowym 

Centrum Informacji Turystycznej   
szt.  379 

liczba krajów pochodzenia turystów 
obsłużonych w Powiatowym Centrum Informacji 
Turystycznej   

szt. 22 

liczba nośników IT, sfinansowanych  
i utrzymywanych w ramach projektu  

szt. 0 

liczba wydanych broszur i informatorów 
turystycznych  

szt. 10.100 

rezultatu 
spadek liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego  
% -0,70 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba krajów pochodzenia turystów obsłużonych w Powiatowym Centrum 

Informacji Turystycznej obejmuje następujące kraje: Niemcy, Belgia, Szwecja, Rosja, Ukraina, 

Włochy, USA, Kanada, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Holandia, Nowa Zelandia, Hiszpania, 

Litwa, Tajlandia, RPA, Chiny, Japonia, Białoruś, Chorwacja, Australia. 

Wskaźnik liczba wydanych broszur i informatorów turystycznych obejmuje informatory przekazane 

do biura PCIT przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.  

Wskaźnik rezultatu: 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 2015 - 18.950. Suma obsłużonych turystów 

zarówno indywidualnych, jak i grupowych to: rok 2014 - 23.830 osób, a rok 2015 – 23.664 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 Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego  Dyrektor KSTP 

Koordynacja Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2015 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego 3.000 

Koordynacja Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce 75.367 

razem 78.367 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2015 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bieżąca praca Rady 

Programowo-Naukowej  

ds. Szlaku Piastowskiego 

2.450,00 2.450,00 - - 

Koordynacja  

Szlaku Piastowskiego  

w Wielkopolsce 

75.366,00 10.236,00 

dotacja  

z budżetów 

gmin i powiatów 

65.130,00 

razem 77.816,00 12.686,00  65.130,00 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2015 

 

155 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

 
1. cel realizacji projektu 

Szlak Piastowski od roku 2011 przechodzi przeobrażenia, które zostały zapoczątkowane 

powołaniem, przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego, Rady 

Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. Inicjatorem zmian był Powiat Gnieźnieński,  

a Starosta Gnieźnieński jest Przewodniczącym Rady. W roku 2011 został przeprowadzony audyt 

historyczny, w roku 2012 audyt turystyczny szlaku. Celem projektu jest rozwój i promocja Szlaku 

Piastowskiego, którego dwie główne trasy przecinają się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał 

certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako Najlepszy Produkt Turystyczny. Pośrednim celem 

projektu jest zdobycie 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 Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego 

opis zadania 

W roku 2015 w ramach projektu finansowano bieżącą pracę Rady 

Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, która wspierała 

rozpoczętą procedurę koordynacji Szlaku Piastowskiego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Projekt od samego początku spotkał się z dużą barierą o charakterze 

mentalno – świadomościowym. Jednak po czerech latach pracy zaczęło 

to się zmieniać, czego skutkiem było rozpoczęcie prac nad 

wprowadzeniem koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie 

Wielkopolski.   

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; [2] Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego; [3] 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); [4] Wielkopolska Organizacja Turystyczna;  

[5] Koordynator Szlaku Piastowskiego – Przemysław Buryan; [6] usługi 

gastronomiczne – firma Leo Libra z siedzibą w Gnieźnie (wybór 

wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie) 

nazwa zadania Koordynacja Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce  

opis zadania 

Na podstawie porozumień oraz listów intencyjnych podpisanych w dniu 

22.10.2014r. w Poznaniu w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego 

na terenie Wielkopolski, 20 sygnatariuszy reprezentujących gminy  

i powiaty leżące w przestrzeni szlaku, wyraziły gotowość przekazania 

w 2015r. dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację 
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ww. zadania. W związku z powyższym, jeszcze w 2014 roku Powiat 

Gnieźnieński ogłosił konkurs na koordynację Szlaku Piastowskiego  

w Wielkopolsce, który wygrał Pan Przemysław Buryan z Poznania.  

Z początkiem 2015r. rozpoczęto procedurę przekazania kwot z 20 

samorządów na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego. W pierwszej kolejności 

konieczne było przyjęcie przez wszystkie 20 jednostek stosownych 

uchwał o przekazaniu dotacji celowej na rzecz Powiatu 

Gnieźnieńskiego. Wspomniane uchwały były przyjmowane przez rady 

gmin/miast/powiatów od stycznia do czerwca 2015 roku. Następnie, 

tj. po przyjęciu stosownej uchwały przez dany samorząd, powiat 

podpisywał z każdym z nich dwustronne porozumienie (umowę) w 

sprawie przekazania dotacji. Porozumienia były podpisywane od maja 

do sierpnia 2015r. W związku z powyższym dotacja od ostatniego z 20 

jst na konto starostwa wpłynęła w dniu 30 września 2015r. Dlatego też 

umowa nr 220/W/KSTP/2015, na realizację zadania dotyczącego 

koordynacji Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce na łączną kwotę 

75.366 zł z panem Przemysławem Buryanem została podpisana dopiero 

w dniu 1 października 2015r., a zakres pierwotnie zakładanych zadań 

(obejmujących cały 2015r.) został zredukowany. Tym samym 

koordynacja Szlaku Piastowskiego w 2015r. objęła m. in.:  

 spotkania informacyjne koordynatora z osobami zarządzającymi 

obiektami szlaku,  

 rozpoczęcie prac nad oznakowaniem Szlaku Piastowskiego, 

 opracowanie mapy strony www.szlakpiastowski.pl,  

 przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących nowego przebiegu 

szlaku i działań w zakresie jego koordynacji,  

oraz szereg działań marketingowych m. in.: artykuły sponsorowane  

w mediach tradycyjnych (Głos Wielkopolski), jak i w Internecie 

(www.turystyka.wp.pl).   

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Mimo ogólnej woli koordynacji Szlaku Piastowskiego, procedura 

podejmowania uchwał przez poszczególne rady gmin/miast/powiatów 

oraz w ich następstwie podpisanie dwustronnych porozumień/umów 

między poszczególnymi jst a Powiatem Gnieźnieńskim wydłużyła się 

tak bardzo, iż został zachwiany czasookres realizacji zadania w 2015r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Powiat Gnieźnieński mógł 

podpisać umowę z koordynatorem dopiero wówczas, gdy na koncie 

starostwa zostały zgromadzone wszystkie środki z jednostek samorządu 

terytorialnego - sygnatariuszy porozumienia samorządowego z dnia 22 

października 2014 roku. Dotacja z ostatniej jednostki na konto 

starostwo wpłynęła w dniu 30 września 2015 roku. W związku  

z powyższym umowa z koordynatorem została podpisana dopiero  

w dniu 1 października 2015r., a jej zakres pod kątem przewidzianych 

do realizacji zadań, został zredukowany. 

Dążąc do uniknięcia podobnych problemów w przyszłości, 

spowodowanych w znacznej mierze czasem procedowania (jego 

długością), podjęto działania mające na celu utworzenie, na bazie 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji 

Turystycznej, stowarzyszenia pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce”. Przewidywany termin rejestracji stowarzyszenia  

w KRS – kwiecień 2016r. 

W województwie kujawsko – pomorskim przyjęto inne rozwiązanie 

koordynacji szlaku. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – 
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Pomorskiego zlecił koordynację szlaku na swoim terenie 

Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Przemysław Buryan – koordynator Szlaku Piastowskiego, umowa nr 

220/W/KSTP/2015 z dnia 1.10.2015r.; [2] jednostki samorządu 

terytorialnego: 20 jednostek samorządu terytorialnego leżących na 

terenie szlaku w Wielkopolsce. Na odcinku gnieźnieńskim: 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, (3) usługa gastronomiczna – firma Leo Libra z Gniezna 

(wybór wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie) 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2015 

produktu 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć 

dotyczących Szlaku Piastowskiego  
szt. 4 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na promocję Szlaku 

Piastowskiego 

zł 75.366 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na inwestycje na Szlaku 

Piastowskim  

zł 0 

rezultatu 

liczba otrzymanych nagród i wyróżnień dla 

Szlaku Piastowskiego  
szt. 0 

przyrost liczby turystów na Szlaku Piastowskim 

w danym roku w stosunku do roku poprzedniego  
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących Szlaku Piastowskiego 

obejmuje: [1] posiedzenie Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, [2] spotkania 

Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, Koordynatora Szlaku Piastowskiego z 21 

przedstawicielami jst wyrażającymi wolę koordynacji Szlaku Piastowskiego, [3] koordynację Szlaku 

Piastowskiego finansowaną przez 21 jst, [4] rozpoczęcie procedury utworzenia stowarzyszenia 

Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. 

Wskaźnik produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na promocję Szlaku 

Piastowskiego obejmuje środki poniesione m. in. na: promocję Szlaku Piastowskiego w Internecie  

i w mediach tradycyjnych (www.turystykakulturowa.org, www.turystyka.wp.pl, Głos Wielkopolski); 

przygotowanie materiałów reklamowych: roll-upów, flag promocyjnych (winderów), smyczy, 

długopisów, teczek papierowych, segregatorów oraz wizytówek; przygotowanie spotu reklamowego 

„Szlak Piastowski – zacznijmy od początku”; utworzenie i prowadzenie profilu społecznościowego 

Szlak Piastowski (https://www.facebook.com/ZwiedzajSzlakPiastowski), pracę przy budowie 

portalu www.szlakpiastowski.pl; wynagrodzenie dla koordynatora. 

Wartość dla wskaźnika produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje na 

Szlaku Piastowskim wynika z faktu, iż cały pierwszy etap koordynacji Szlaku Piastowskiego dotyczył 
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jego promocji. Inwestycje obejmujące oznakowanie trasy szlaku tablicami typu E - 22 oraz 

tablicami przy obiektach na terenie szlaku,  będą realizowane w latach kolejnych.  

 

IV. Załączniki 

załącznik nr 5 Wykaz dotacji przekazanych przez jst na koordynację Szlaku Piastowskiego 
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Załącznik nr 1 

 

I/1/c - Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 

 

Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015” 

lp. nazwa firmy siedziba firmy kategoria nagroda 

1. 
Leader School  

Leszek Łukasik 

ul. Warszawska 30/3  

62-200 Gniezno 
debiut gospodarczy 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

2. 
White Taste  

Michał Siudziński 

ul. Sobieskiego 3-6  

62-200 Gniezno 
debiut gospodarczy 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

3. 
Roltech  

Sławomir Kaczor 

ul. Czerniejewska 6  

62-270 Kłecko 
mikroprzedsiębiorstwo 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego 

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

4. 

Nowel – Instalacje 

Elektryczne, Roboty 

Budowlane Henryk 

Nowaczyk 

ul. Gębarzewska 14 

62-200 Gniezno 
mikroprzedsiębiorstwo 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego 

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

5. 

DUKE Technika 

Kuchenna Tomasz 

Kotecki 

ul. Inowrocławska 17  
62-200 Gniezno 

mikroprzedsiębiorstwo 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

6. Inter-Lers sp. z o. o. 
ul. Czarnieckiego 8  

62-200 Gniezno 
małe przedsiębiorstwo 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego 

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

7. 
P.P.H.U. Chem-Glas 

sp. j. J., M. Nowiccy 

Skiereszewo 19a 

 62-200 Gniezno 
małe przedsiębiorstwo 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

8. Alfatex sp. z o. o. 

ul. Klonowa 2 

Cielimowo  

62-220 Niechanowo 

małe przedsiębiorstwo 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

9. 
PBPH „Henbud”  

Henryk Kaczor 

ul. Wojtkowiaka 16  

62-270 Kłecko 

średnie 

przedsiębiorstwo 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

10. FGP Polska sp. z o. o. 
Fałkowo 145 

 62-260 Fałkowo 
innowator 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

11. Expectum 
ul. Artyleryjska 1  

62-200 Gniezno 
innowator 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 
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12. 
Językowa Szkoła 

Podstawowa Prymus 

ul. Artyleryjska 1  

62-200 Gniezno 
innowator 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

13. 

Biuro Rachunkowe 

„Profit” Magdalena 

Bosacka 

ul. Rycerska 32  

62-200 Gniezno 
innowator 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

14. 
Adriano  

Olgierd Konieczny 

ul. Pobiedziska 4  

62-200 Gniezno 
innowator 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

15. 

AD Consulting Biuro 

Rachunkowe, 

Doradztwo 

Gospodarcze, Kursy  

i Szkolenia 

ul. Jałowcowa 16  

62-200 Gniezno 
inwestor 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

16. 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

„Patom” (Gościniec 

nad dwoma stawami, 

Pizzeria na 

Kawiarach) 

ul. Kawiary 25/1  

62-200 Gniezno 
inwestor 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

17. 

Centrum Finansowo-

Doradcze FINexpert  

sp. z o. o. 

ul. Żwirki i Wigury 15 

62-200 Gniezno 
inwestor 

Nominacja do tytułu:  

Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 

18. 
Complet Chmielewscy 

sp. j. 

ul. Kłeckoska 59  

62-200 Gniezno 
inwestor 

Tytuł: Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości  

2013-2015 

19. 
Armon Bis  

Monika Koronka 

ul. Kawiary 1c  

62-200 Gniezno 
inwestor 

Nominacja do tytułu:  

Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości  

2013-2015 
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Załącznik nr 2 

 

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

 

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację 

 

lp. nazwa klubu nazwa zadania 

przyznana 

kwota dotacji 

(zł) 

rozliczona 

kwota dotacji 

(zł) 

1. 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy Gniezno 

Ogólnopolski turniej piłki ręcznej  

Gniezno Cup 2015  

w kategorii młodziczka 

3.500 3.500 

2. 
Ludowy Klub Sportowy  

Chrobry Gniezno 

Mistrzostwa Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

w szachach klasycznych 

1.000 1.000 

3. Klub Sportowy Walka 
Gala MMA – IV Memoriał  

im. Pawła Kamińskiego 
3.000 3.000 

4. 

Akademia Karate 

Tradycyjnego Samuraj 

Gniezno 

Puchar Wielkopolski w karate 

tradycyjnym – Gniezno 2015 
1.000 1.000 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Tuzinek 

Ogólnopolski turniej piłki ręcznej 

Gniezno CUP 2015  

w kategorii dzieci 

2.500 2.500 

6. 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Społeczno 

– Kulturalne RAZEM 

I Niepodległościowy 

międzygminny turniej w piłce 

nożnej halowej – Witkowo 2015 

1.500 1.500 

7. 
Towarzystwo Żużlowe  

Start Gniezno 

Półfinał drużynowego  

pucharu świata 
15.000 15.000 

8. 

Gnieźnieńskie 

Stowarzyszenie Sportów 

Lotniczych 

Zawody motoparalotniowe, 

Zawody zdalnie sterowanych 

modeli latających,  

Zawody latawcowe 

1.000 1.000 

9. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Lokator 

VII Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie  

w warcabach  stupolowych 
1.000 1.000 

10. 
Towarzystwo Sportowe  

Basket Gniezno 

XIII Międzynarodowy turniej 

koszykówki Gniezno 2015 
3.500 3.500 

11. 

Uczniowski Klub 

Hokeistów Start 1954 

Gniezno 

Memoriał im. Piotra Baniewicza  

w hokeju na trawie 
1.000 1.000 

12. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Smecz” Gniezno 

Turniej Rodzinny w tenisie 

ziemnym z okazji Dnia Dziecka 
1.000 1.000 

13. GKS Orzeł Gniezno 
Finał indywidualnych mistrzostw 

Polski kadetów w speedrowerze 
1.000 1.000 

14. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

XXI Memoriał  

im. Mariana Grotowskiego 

juniorów w hokeju na trawie 

1.000 1.000 

15. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

IV Ogólnopolski Memoriał  

im. Jarosława Maćkowiaka  

– otwarte mistrzostwa Gniezna  

w tenisie stołowym 

1.000 1.000 
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16. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

XXII Ogólnopolski Memoriał   

im. Bolesława Flisiaka w boksie 
2.000 2.000 

17. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Master 

Towarzyskie zawody jeździecki  

w skokach przez przeszkody 
1.500 0 

18. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej i Turystyki  

Chrobry Gniezno 

XV Mistrzostwa Wielkopolski  

w plażowej piłce nożnej 
500 500 

19. 
Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan 
XXV Ogólnopolski Bieg Niechana 1.000 1.000 

20. 
Klub Sportowy Mieszko 

Gniezno 

Turniej piłki nożnej  

z okazji Dnia Dziecka 
1.000 1.000 

21. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Sokół” Gniezno 

V Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Gnieźnieńskiego w badmintonie 
1.000 1.000 

22. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Tuzinek 

Ogólnopolski turniej piłki ręcznej  

Tuzinek CUP 2015 
1.000 1.000 

23. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Zdziechowa 

Turniej piłkarski  

„Zdziechowa Cup”" 
1.000 1.000 

24. 
Stowarzyszenie pod 

Żaglami 

Powiatowe otwarcie  

sezonu żeglarskiego 2015 
1.000 0 

25. Stowarzyszenie Światowid 

Rajd pojazdów zabytkowych  

z elementami świadomości  

na temat potraw  

i produktów lokalnych  

Powiatu Gnieźnieńskiego 

2.000 2.000 

26. 
Towarzystwo Żużlowe  

Start Gniezno 

VIII turniej żużlowy  

„O koronę Bolesława Chrobrego  

I Króla Polski” 

15.000 15.000 

27. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej i Turystyki  

Chrobry Gniezno 

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 

2.500 2.500 

28. 

Stowarzyszenie Szkolny 

Związek Sportowy Ziemi 

Gnieźnieńskiej 

Igrzyska młodzieży szkolnej szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 

Miasta Gniezna i Powiatu  
w 2015r.  

(cykl imprez sportowych) 

5.000 5.000 

  razem 72.500 70.000 
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Załącznik nr 3 

 

II/3/k - Wsparcie działalności klubów sportowych 

 

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację 

 

lp. nazwa klubu nazwa zadania 
przyznana / rozliczona 

kwota dotacji (zł) 

Szkolenie dzieci  i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych 

biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2015 roku 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Delfin” Kłecko 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce koszykowej dziewcząt 
1.500 

2. 
Klub Sportowy Husarz 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w zapasach 
1.000 

3. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Medan 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej i futsalu 
1.000 

4. Klub Karate Inochi Gniezno 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w karate do shotokan 
1.000 

5. 
Klub Sportowy „Stella” 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w boksie i kickboxingu 
2.500 

6. 
Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej  

i Turystki Chrobry Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej 
1.000 

7. 
Uczniowski Klub Hokeistów 

Start 1954 Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w hokeju na trawie 
9.000 

8. GKS Orzeł Gniezno 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w speedrowerze 
2.000 

9. 
Ludowy Klub Sportowy  

Chrobry Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w szachach 
3.000 

10. 
Uczniowski Klub Sportowy  

Tuzinek 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce ręcznej 
6.000 

11. 
Uczniowski Klub Sportowy  

„Sokół” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w badmintonie 
2.000 

12. 
Akademia Karate 

Tradycyjnego Samuraj 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w karate tradycyjnym 
1.500 

13. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Master 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w jeździectwie 
2.000 

14. 
Ludowy Klub Sportowy  

Czarni Czerniejewo 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej 
2.000 

15. 
Gnieźnieński Klub Karate  

Do Yoshitaka Dojo 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w karate do shotokan 
1.000 

16. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w lekkoatletyce 
3.000 

17. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Dąbrówka 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce ręcznej 
2.000 

18. Piłkarska Szkółka Gniezno 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej 
1.000 

19. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Lokator 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w warcabach 
1.500 
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20. 
Towarzystwo Sportowe  

Basket Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce koszykowej dziewcząt 
4.000 

21. Klub Sportowy Gniezno 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej i futsalu 
3.000 

22. Miejski Klub Koszykówki 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce koszykowej chłopców 
5.000 

23. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w hokeju na trawie 
6.000 

24. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w tenisie stołowym 
4.000 

25. 
Gnieźnieńskie Towarzystwo 

Triathlonowe Diament 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w pływaniu, triathlonie 
7.000 

26. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Błyskawica 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w unihokeju 
1.500 

27. 
Klub Sportowy  

Gniewko Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej 
2.500 

28. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce ręcznej 
9.000 

29. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Smecz” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

W tenisie ziemnym 
2.000 

30. 
Gminny Ludowy Klub 
Sportowy Pelikan Niechanowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej 
3.000 

31. 
Towarzystwo Żużlowe  

Start Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w żużlu 
10.000 

32. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Niechan” Niechanowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

w tenisie stołowym 
1.500 

33. 
Klub Sportowy Mieszko 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej 
20.000 

  razem 122.500 

Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej w 2015 roku 

1. Miejski Klub Koszykówki 
Udział w rozgrywkach  

ligi koszykówki mężczyzn 
12.000 

2. Klub Sportowy Gniezno Udział w rozgrywkach I ligi futsalu 11.000 

3. 
Gminny Ludowy Klub 

Sportowy Pelikan Niechanowo 

Udział w rozgrywkach okręgowych 

w piłce nożnej 
7.000 

4. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

Udział w rozgrywkach  

I ligi hokeja na trawie 
12.000 

5. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

Udział w rozgrywkach ligowych  

w tenisie stołowym 
10.000 

6. 
Uczniowski Klub Hokeistów 

Start 1954 Gniezno 

Udział w rozgrywkach  

I ligi hokeja na trawie 
13.000 

7. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

Gniezno 

Udział w rozgrywkach II ligi  

w piłce ręcznej kobiet 
17.000 

8. 
Klub Sportowy Mieszko 

Gniezno 

Udział w rozgrywkach  

IV ligi piłki nożnej 
24.000 
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9. 
Ludowy Klub Sportowy  

Chrobry Gniezno 
Ekstraklasa Szachowa Seniorów 2.500 

10. 
Ludowy Klub Sportowy  

Czarni Czerniejewo 
Udział w rozgrywkach piłki nożnej 1.500 

  razem 110.000 
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Załącznik nr 4 

 

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

 

Wykaz udzielonych dotacji na wydarzenia kulturalne 

 

lp. nazwa stowarzyszenia nazwa zadania 
przyznana / rozliczona  

kwota dotacji (zł) 

1. 
Stowarzyszenie  

„Wielkopolanie” 

„Wycieczki z kulturalnymi 

wydarzeniami po Wielkopolsce” 
1.000 

2. 
Stowarzyszenie Ziemia 

Gnieźnieńska 
„My kreatywni…” 1.000 

3. 
Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych 

„Razem” 

III Wojewódzki Festiwal „Warsztat 

też zaśpiewa” 
1.000 

4. Fundacja „Mury” Artystyczna droga pokoju 1.000 

5. 

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie 

Sportów Lotniczych im. 

Ludwika Szajdy 

„Kultywowanie tradycji lotniczych 

wśród mieszkańców powiatu 

gnieźnieńskiego - piknik 

motoparalotniowy z pokazami walk 

powietrznych modeli samolotów 

bojowych”   

1.800 

6. 
Stowarzyszenie Gnieźnieński 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

„Nie ma lepszego leku… nad 

muzykę… w trzecim wieku” 
1.000 

7. Fundacja „Nasza Wieś” Wielkanocna sztuka ludowa 800 

8. 
Stowarzyszenie „Dziś 

Premiera” 
Gnieźnieńskie Wieczory Jazzowe 1.800 

9. Stowarzyszenie „Ośla Ławka” Modeon – targi mody i designu 2.000 

10. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Tropiciele przeszłości” i V Turniej 

Boccia 
600 

11. 

Stowarzyszenie Centrum 

Rehabilitacyjno-Kulturalne 

Promyk Gniezno 

„Jubileuszowy wernisaż działalności 

stowarzyszenia „Promyk” na rzecz 

osób niepełnosprawnych z powiatu 

gnieźnieńskiego” 

1.000 

12. 

Stowarzyszenie Promocji 

Dziedzictwa „Kasztelania 

Ostrowska” 

„Floralia 2015” 1.000 

13. 
Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan 

XXI Gwiazdka dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej 
1.000 

14. 
Towarzystwo Wielkopolska-

Izrael 

XII Dni Kultury Żydowskiej  

i Izraelskiej w Wielkopolsce. 

Spotkania w powiecie gnieźnieńskim 

1.000 

  razem 16.000 
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Załącznik nr 5 

 

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

powiatu 

 

Wykaz dotacji przekazanych przez jst na koordynację Szlaku Piastowskiego 

 

odcinek jednostka samorządu terytorialnego 
przyznana / rozliczona  

kwota dotacji (zł) 

gnieźnieński 

Powiat Gnieźnieński 10.236 

Miasto Gniezno 5.000 

Gmina Trzemeszno 2.000 

Gmina Łubowo 2.000 

Gmina Kłecko 2.000 

poznański 
Miasto Poznań 12.872 

Gmina Pobiedziska 3.218 

wrzesiński 

Powiat Wrzesiński 1.000 

Gmina Września 1.000 

Gmina Pyzdry 1.000 

kościański 
Powiat Kościański 3.000 

Gmina Krzywiń 1.971 

średzki 
Powiat Średzki 3.496 

Gmina Dominowo 3.496 

koniński Miasto Konin 1.500 

kaliski Miasto Kalisz 7.654 

słupecki 
Powiat Słupecki 2.000 

Gmina Lądek 1.691 

wągrowiecki 

Powiat Wągrowiecki 3.412 

Miasto Wągrowiec 3.410 

Gmina Wągrowiec 3.410 

  razem 75.366 

 

 

 

 


