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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

realizacja
w roku 2017

tytuł projektu

cel strategiczny

I.

Nowoczesny Powiat Gniezno – blisko stolicy regionu

cel operacyjny

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

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

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

I/1/f

Wsparcie innowacyjnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa
MSP

-

I/1/g

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

-

I/1/h
I/1/i

Wsparcie współpracy na linii biznes-nauka
Współpraca z pracodawcami

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

tak

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

Budowa i przebudowa dróg
Przebudowa lub budowa obiektów mostowych, przepustów

cel operacyjny

tak
tak
-

tak
-

3. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionu

I/3/a

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
zawodowych

tak

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

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

tak
tak
-

cel operacyjny
I/4/a

E-administracja w powiecie gnieźnieńskim

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

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

5. Powiat Gniezno otwarty na kontakty i rynki zagraniczne

Intensyfikacja współpracy międzynarodowej
Comenius – uczenie się przez całe życie

tak
-

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

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

II/1/e

Modernizacja obiektów należących do powiatu

cel operacyjny

tak

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

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

tak
tak
tak
tak

II/3/e

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

tak

II/3/f

Monitoring zagrożeń

tak

II/3/g

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

tak

II/3/h

Innowacyjna służba zdrowia

II/3/i

Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny
sportowe

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

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

II/3/p

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług
medycznych

tak

II/3/r

Bezpieczny Powiat

tak

cel operacyjny

tak
tak
tak
tak
tak
tak
-

4. Pomoc mieszkańcom w odnalezieniu się na rynku pracy

II/4/a

Aktywni, odpowiedzialni obywatele – Powiat Gnieźnieński wspiera rozwój
ekonomii społecznej

II/4/b

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

II/5/a

-

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

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

4

tak

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017
cel operacyjny

6. Osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia
gospodarowaniu zasobami oświaty i kultury

przy

racjonalnym

II/6/a
II/6/b

Rozwój uzdolnień indywidualnych dzieci i młodzieży
Czas do przedszkola

II/6/c

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

II/6/d

Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji

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

II/6/h

Utworzenie ośrodka wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością
intelektualną

II/6/i

Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie

cel operacyjny

tak
tak
tak

tak
tak

7. Tworzenie
oferty
kulturalnej
uwzględniającej
potrzeby
zróżnicowanych grup odbiorców oraz wspieranie działalności
artystycznej

II/7/a

Wsparcie zespołów reprezentacyjnych Powiatu, w tym chórów
i orkiestry

tak

II/7/b
II/7/c

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury
Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych

tak
tak

II/7/d

Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego

tak

cel operacyjny
II/8/a

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

Obywatelski Powiat Gniezno

-

cel strategiczny

III. Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego

cel operacyjny

1. Powiat Gniezno markowym powiatem w Wielkopolsce

III/1/a

Promocja powiatu gnieźnieńskiego poprzez działalność o charakterze
sportowym

-

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

-

III/1/d

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

-

cel operacyjny

2. Powiat Gniezno na weekend
z tranzytowej na pobytową

– zmiana charakteru turystyki

III/2/a

Promocja powiatu poprzez reklamę typu ATL i BTL

tak

III/2/b

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

tak

III/2/c
III/2/d

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

tak
tak

III/2/e

Zintegrowany system informacji turystycznej – kluczowy instrument
profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego

tak
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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
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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
Organizacja IX edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”

kierownik zadania
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Organizacja IX edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”

planowana kwota [zł]
13.060
razem

13.060

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja IX edycji
konkursu „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”

razem

55.934,17

13.059,17

55.934,17

13.059,17
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

wpłaty
uczestników
konkursu
oraz sprzedaż
zaproszeń na galę
finałową konkursu

33.375,00

środki Cechu
Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości
w Gnieźnie

2.500,00

środki PKO Banku
Polskiego

7.000,00
42.875,00
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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 31.12.2017r. odbyło się dziewięć 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 IX edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”

opis zadania

W roku 2017 odbyła się IX 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
trzeci 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 2015-2017” oraz [3] tytuł: „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2015-2017”.
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 11 kwietnia
2017 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 prowadził Radosław
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Gaca, odbyła się 20 maja 2017 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 23
firm wyróżnionych w IX edycji konkursu. Głównym punktem gali było
zaprezentowanie laureatów, ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród wyróżnionym przedsiębiorcom. Dwudziestu jeden z nich
otrzymało najwyższe wyróżnienie – statuetkę, a dwóm przyznano
nominacje do tytułu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości 2015-2017”. Ponadto, po raz czwarty w historii
konkursu, trzykrotnym zdobywcom najwyższych laurów przyznane
zostały tytuły: „Złoty Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”. Tym razem zaszczytne wyróżnienie otrzymały trzy
firmy: Centrum Finansowo-Doradcze FINexpert sp. z o. o. z Gniezna,
Complet Chmielewscy sp. j. z Myślęcina oraz Inter-Lers sp. z o. o.
z Kłecka, które tym samym zostały zaproszone do udziału w pracach
kapituły przy kolejnych edycjach konkursu, natomiast zwieńczeniem
wieczoru był bal laureatów.
[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] Zespół Coolik – oprawa
muzyczna gali i balu laureatów; [5] Audio Serwis Janusz Jóżwiak
z siedzibą w Gnieźnie - obsługa techniczna gali i balu laureatów
(nagłośnienie, oświetlenie, obsługa projekcji); [6] Telewizja Gniezno usługa wideofilmowania (wykonanie 23 materiałów filmowych
o laureatach IX edycji, rejestracja gali); [7] Bogdan Ferenc, Andrzej
Malicki – artystyczny występ autorski; [8] Firma Elpos z siedzibą
w Gnieźnie – wykonanie statuetek i grawertonów; [9] Leo Libra
z siedzibą w Gnieźnie – catering podczas balu; [10] Pracownia
Fotograficzna F.H.U. CARO z siedzibą w Gnieźnie – fotoreportaż z gali
i balu; wybór wykonawców został dokonany zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa

produktu

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

jednostka
miary
szt.
szt.
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2017
1
147
23

szt.

21

szt.

3

IV. Załączniki
załącznik nr 1

Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2015
- 2017”
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numer projektu
I/1/d
nazwa projektu
Promocja gospodarcza powiatu

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Aktualizacja folderu gospodarczego Powiat Gniezno – dla biznesu
Organizacja konferencji „Dialog na rzecz gospodarki Powiatu Gniezno”
Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Aktualizacja folderu gospodarczego Powiat Gniezno – dla biznesu
Organizacja konferencji „Dialog na rzecz gospodarki Powiatu Gniezno”
Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu
razem

planowana kwota [zł]
2.250
9.790
8.960
21.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Aktualizacja folderu
gospodarczego Powiat
Gniezno – dla biznesu

z budżetu
powiatu

1.865,31

Organizacja konferencji
„Dialog na rzecz gospodarki
Powiatu Gniezno”

Prowadzenie Punktu
Wspierania Biznesu
razem

1.865,31

18.550,30

9.789,10

8.490,89

8.490,89

28.906,50

20.145,30
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

Bank Zachodni
WBK S.A.

6.990,00

Cech Rzemiosła
i Małej
Przedsiębiorczości
w Gnieźnie

1.771,20

-

8.761,20
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości z obszaru miasta i gmin powiatu
gnieźnieńskiego poprzez nieodpłatną działalność konsultacyjną i szkoleniową. Projekt przewiduje
m. in. prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu – miejsca, w którym przedsiębiorcy, po
wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, mogliby bezpłatnie uzyskać informacje o możliwości
pozyskania dofinansowania na swoją działalność. W celu jak najbardziej efektywnego
wykorzystania wystąpień PWB na spotkaniach, konferencjach, targach inwestycyjnych, itp.
konieczne jest posiadanie odpowiednich materiałów promocyjnych adresowanych do inwestorów
(zarówno drukowanych, jak i na nośnikach cyfrowych), o wysokim poziomie zawartości
merytorycznej.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Aktualizacja folderu gospodarczego Powiat Gniezno – dla biznesu
W roku 2017 został zaktualizowany folder gospodarczy Powiatu Gniezno
dla biznesu, który jest spójny z aktualną identyfikacją wizualną
powiatu, i który jest dostępny na stronie internetowej:
www.gospodarka.powiat-gniezno.pl.
Wydany
materiał
stanowi
kompendium wiedzy o powiecie gnieźnieńskim w następujących
obszarach: potencjał intelektualny, rynek pracy, podmioty
gospodarcze,
lokalne
instytucje
otoczenia
biznesu,
oferty
inwestycyjne.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Jarosław Gryguć, Lingbart CJO z siedzibą w Poznaniu, Berlineo COJ
z siedzibą w Poznaniu – wykonawcy, których wybór został dokonany
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.

nazwa zadania

Organizacja konferencji „Dialog na rzecz gospodarki Powiatu
Gniezno”

opis zadania

Konferencja pn. „Dialog na rzecz gospodarki Powiatu Gniezno.
Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy” odbyła się 2 marca 2017 roku
w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Organizatorami
wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Cech Rzemiosła
i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie oraz Centrum Kształcenia
Praktycznego w Gnieźnie. Partnerem generalnym był Bank Zachodni
WBK S. A. w Gnieźnie. W konferencji uczestniczyło ok. 300 osób,
w szczególności: samorządowcy, pracodawcy, dyrektorzy szkół
wszystkich szczebli, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedstawiciele
władz parlamentarnych oraz kuratorium oświaty w Poznaniu, młodzież,
a także goście z powiatu Teltow –Fläming.
Konferencję zainaugurował wykład dr Joanny Kozielskiej na temat
diagnozy szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim, która
poddała analizie lokalny rynek pracy w zakresie czterech modułów:
pracodawca, oferta szkolnictwa ponadgimnazjalnego, absolwent szkoły
ponadgimnazjalnej oraz absolwent gimnazjum. Kolejne wykłady

11

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

przedstawili goście z Niemiec: Siegmund Trebschuh - Kierownik
Wydziału Promocji Gospodarczej i Rozwoju Powiatu Teltow - Fläming
oraz Jörg Peschke - Starszy Cechu Rzemiosła Teltow – Fläming.
Zaprezentowane zostały obszary działania niemieckiego powiatu
w zakresie wspierania gospodarki oraz ukierunkowania zawodowego
uczniów szkół średnich, w tym również Ośrodek Kwalifikacji
Technicznych Teltow – Fläming, na który składa się kilka szkół
branżowych kształcących w różnych zawodach. Omówiono także
działalność Izby Rzemiosła w Poczdamie, która prowadzi kursy
i szkolenia młodocianych w ramach dualnego kształcenia zawodowego,
czemu służy Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz.
W dalszej części konferencji odbyła się debata pn. „Jak wybrać
właściwie?”, w której udział wzięli przedstawiciele organizatorów,
władz samorządowych, szkół i pracodawców. Głównym przesłaniem
debaty było zastanowienie się, co zrobić, aby zainteresować młodych
ludzi wyborem konkretnego zawodu oraz zmienić złe wyobrażenie na
temat szkolnictwa zawodowego. W dyskusji między panelistami
podejmowano również takie tematy jak: potrzeby i oczekiwania
pracodawców w zakresie przygotowania nowych kadr pracowniczych
oraz możliwości współpracy szkół z pracodawcami. Druga część
dyskusji została przeprowadzona w formie debaty otwartej, podczas
której każdy uczestnik konferencji mógł zadać pytania panelistom.
Pytania dotyczyły: poziomu kształcenia języków obcych w szkołach
zawodowych, możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych dla osób
dorosłych z wykształceniem gimnazjalnym oraz płaszczyzn współpracy
pracodawców ze szkołą zawodową.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

[1] Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Centrum
Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie – współrealizacja konferencji;
[2] Bank Zachodni WBK S. A. – partner generalny konferencji;
[3] I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Gnieźnie
– nieodpłatne użyczenie auli; [4] Jarosław Gryguć – opracowanie
identyfikacji wizualnej konferencji; [5] Rafał Muniak – moderator
debaty; [6] Audio Serwis Janusz Jóźwiak z siedzibą w Gnieźnie –
wypożyczenie sprzętu multimedialnego; [7] Drukarnia Dozór z siedzibą
w Gnieźnie – druk materiałów informacyjno-promocyjnych; [8] HanTech sp. j. z siedzibą w Poznaniu – tłumaczenie symultaniczne oraz
wynajem, montaż i obsługa aparatury do tłumaczenia symultanicznego;
[9] Firma Elpos z siedzibą w Gnieźnie – wykonanie materiałów
promocyjnych; [10] Leo Libra z siedzibą w Gnieźnie – catering na
konferencję; [11] Pracownia Fotograficzna F.H.U. CARO z siedzibą
w Gnieźnie – fotoreportaż z konferencji; wybór wykonawców został
dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie
Powiatowym w Gnieźnie.

nazwa zadania

Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu

opis zadania

Z początkiem roku 2017, w strukturach Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie - w ramach Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
rozpoczął działalność Punkt Wspierania Biznesu. Jego zadania
obejmują szeroko rozumiane kreowanie i koordynowanie działań
12
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ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości w regionie. W ramach
projektu w roku 2017 realizowane były następujące zadania:
 bieżąca praca PWB – przeprowadzono 327 konsultacji, w tym: 85
telefonicznych, 23 e-mailowych, 219 bezpośrednich. Konsultacje
przeprowadzane były w siedzibie PWB oraz w 8 urzędach gmin
powiatu gnieźnieńskiego, w ramach tzw. mobilnych punktów
informacyjnych,
 konferencje, szkolenia – przeprowadzono dwa tego rodzaju
wydarzenia:
 w dniu 22.03.2017r. w auli Instytutu Kultury Europejskiej
w Gnieźnie odbyła się konferencja branżowa Sieci Sklep Polski.
W panelu dotyczącym rozwoju przedsiębiorczości uczestniczył
PWB. Przedstawiciel PWB zaprezentował możliwości wsparcia
rozwoju przedsiębiorców branży spożywczej działających na
terenie powiatu gnieźnieńskiego. W spotkaniu uczestniczyło
ok. 60 osób. Na miejscu była również możliwość indywidualnych
konsultacji ze specjalistą, z której skorzystało 6 firm,
 w dniu 12.12.2017r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie miało
miejsce spotkanie informacyjne pt. Fundusze Europejskie na
założenie i rozwój działalności gospodarczej. Spotkanie
dotyczyło funduszy dla osób zainteresowanych otwarciem
własnej działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców na
rozwój firm. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele
operatorów wsparcia pozadotacyjnego. Instrument JEREMIE II
zaprezentował przedstawiciel Wielkopolskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości- Tadeusz Wojtaszak, natomiast programu
Wsparcie w starcie II - przedstawiciel Grupy Doradczej ECDF
- Paweł Szarfemberg. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. Każdy
z uczestników otrzymał komplet materiałów informacyjnych
oraz gadżety promocyjne PWB,
 promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży – przeprowadzono
dwa wydarzenia:
 w dniu 09.11.2017r. w Centrum Kultury Scena to dziwna
w Gnieźnie odbył się II Powiatowy Turniej Wiedzy Brainon dla
Szkół Ponadgimnazjalnych. W przedsięwzięciu udział wzięło
osiem czteroosobowych drużyn reprezentujących wszystkie
szkoły średnie prowadzone przez powiat. Pytania, które
pojawiały się w poszczególnych rundach dotyczyły wiedzy
ogólnej (m.in. matematyki, literatury, filmu, wiedzy
o wszechświecie), a podczas rundy specjalnej uczestnicy mieli
do rozwiązania test z zakresu przedsiębiorczości. W ramach
turnieju odbyła się także prelekcja pt. Przedsiębiorczość szansą
na sukces zawodowy młodych. Na zakończenie wydarzenia trzy
najlepsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe (I miejsce – II LO
w Gnieźnie – miniwieża, II miejsce – I LO w Gnieźnie – aparat
fotograficzny, III miejsce – ZSEO w Gnieźnie – odtwarzacz DVD),
a każdy uczestnik indywidualnie – upominek (gadżety i broszury
PWB). II edycja BrainOn zgromadziła około 100 osób,
 w dniu 14.11.2017r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Trzemesznie miało miejsce spotkanie
pn. Biznes dla Młodych. Warsztaty adresowane były do
młodzieży ze szkoły zawodowej, z technikum i z liceum,
13
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

i zostały zorganizowane w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. Uczestniczyło w nim około 90 osób i każdy
z uczestników otrzymał broszury informacyjne z zakresu
przedsiębiorczości młodych,
pozostałe:
 w dniu 04.04.2017r. PWB wziął udział w XIX Targach Pracy
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Na
stoisku PWB można było pozyskać informacje o możliwościach
zatrudnienia pracowników z wykorzystaniem środków unijnych.
Informacje udzielane były firmom i osobom fizycznym,
 w dniu 08.06.2017r. pracownik PWB uczestniczył w Forum
Lokalnego Biznesu w Gnieźnie,
 od lutego 2017r. PWB współpracuje z Głównym Punktem
Informacji Funduszy Europejskich w Poznaniu. W ramach
współpracy raz na kwartał specjalista z PIFE przyjeżdża do
siedziby PWB na całodzienne dyżury, podczas których
zainteresowane osoby mogą skorzystać z indywidualnych
konsultacji.

[1] Drukarnia Dozór z siedzibą w Gnieźnie – druk materiałów
informacyjno-promocyjnych; [2] Firma Elpos z siedzibą w Gnieźnie,
Agencja Reklamowa Ważka z siedzibą w Słupcy – wykonanie materiałów
promocyjnych; [3] grupa Brainon, CK eSTeDe, współorganizacja
II Powiatowego Turniej Wiedzy Brainon dla Szkół Ponadgimnazjalnych
[4] Modny catering z siedzibą w Gnieźnie – catering na II Powiatowy
Turniej
Wiedzy
Brainon
dla
Szkół
Ponadgimnazjalnych;
[5] Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu, Grupa Doradcza ECDF z siedzibą w Poznaniu
- podmioty uczestniczące w szkoleniu dla przedsiębiorców; wybór
wykonawców został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

26

szt.

1

os./szt.

1.300 / 1.300

szt.

b. d.

szt.

b. d.
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4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik: liczba targów, spotkań, itp., w których powiat wziął udział w związku z realizacja
projektu obejmuje: 12 spotkań w związku z realizacją zadania pn. Organizacja konferencji „Dialog
na rzecz gospodarki Powiatu Gniezno” (konferencja, 10 spotkań z włodarzami gmin powiatu
gnieźnieńskiego prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne, spotkanie z dyrektorami
powiatowych szkół ponadgimnazjalnych) oraz 18 spotkań w ramach działalności PWB (8 spotkań
z przedsiębiorcami i osobami fizycznymi podczas mobilnych punktów informacyjnych, 2 szkolenia:
dla przedsiębiorców z branży spożywczej oraz dla osób fizycznych na założenie działalności i firm
na rozwój działalności gospodarczej, 2 spotkania dla młodzieży ponadgimnazjalnej: II Powiatowy
Turniej Wiedzy Brainon dla Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z prelekcją dotyczącą
przedsiębiorczości i warsztaty dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości, udział w XIX
Gnieźnieńskich Targach Pracy i Forum Lokalnego Biznesu w Gnieźnie.
Wskaźnik: liczba opracowań/zaktualizowanych materiałów promocyjnych (publikacji, prezentacji,
itp.) w związku z realizacja projektu obejmuje aktualizację folderu Powiat Gniezno – dla biznesu.
Wskaźnik: liczba osób/podmiotów, którym przekazano materiały promocyjne w związku
z realizacja projektu obejmuje: uczestników konferencji „Dialog na rzecz gospodarki Powiatu
Gniezno” – 300 osób oraz osoby/podmioty wspierane przez PWB - 1.000 osób.

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
Spotkania z pracodawcami

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Spotkania z pracodawcami
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Spotkania z pracodawcami
razem

2.300,00
2.300,00

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy

kwota
2.300,00
2.300,00

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.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Spotkania z pracodawcami

opis zadania

W ramach zadania zorganizowano, w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Gnieźnie, w dniach 18-20 maja 2017 roku ramach tzw. drzwi
otwartych - Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które to stanowiły
okazję dla przedsiębiorców - pracodawców do skorzystania z pomocy
pracowników urzędu w dniu wolnym od pracy (20 maja – sobota).
Realizowano także bezpośrednie spotkania doradców klienta
- pośredników pracy i doradców zawodowych u pracodawców.
Ich celem było nie tylko poznanie jak największej ilości 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 7.626.
W ramach zadania założono także pomoc zespołu doradczego
pracownikom i pracodawcom w sytuacji planowanych zwolnień
grupowych. W roku 2017 nie odbywały się spotkania lokalne ponieważ
nie było tego typu zgłoszeń na lokalnym rynku pracy.
Ponadto, w trakcie 2017r. odbyły się dwa 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.
Dodatkowo PUP współpracował, w ramach punktu konsultacyjnego,
z WKU z Konina. Na organizowanych spotkaniach prelegenci
przedstawiali możliwości wstąpienia do ochotniczych form służby
wojskowej, w tym: zawodowej, terytorialnej, przygotowawczej NSR
oraz ćwiczeń wojskowych.
Z kolei w dniu 5 grudnia 2017 roku odbyła się konferencja „Rola
samorządu lokalnego w procesie zatrudniania obcokrajowców na
terenie powiatu gnieźnieńskiego”, która była adresowana do gmin,
pracodawców i lokalnych partnerów. Jej tematyka dotyczyła
teoretycznych i praktycznych aspektów zezwoleń na pracę, tytułów
pobytowych
oraz
obowiązków
pracodawcy
zatrudniającego
obcokrajowców wobec ZUS.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie, Urząd Skarbowy
w Gnieźnie, Wojskowa Komenda Uzupełnień z Konina, Wielkopolski
Urząd Wojewódzki z Poznania

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

os.

155

szt.

4

szt.

1.000

szt.

1

szt.

2.265

os.

1.194

numer projektu
I/2/a
nazwa projektu
Budowa i przebudowa dróg
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2291P w m. Gniezno - Konikowo wraz
ze skrzyżowaniem ulic Reymonta i Słowackiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo
etap I Folwark-Witkowo
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Dyrektor PZD
Dyrektor PZD

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska
- chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo-Gurowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Imielenko-Imielno
Przebudowa etap I - drogi powiatowej 2483P Wierzyce-Czerniejewo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Niewolno
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P - ścieżka rowerowa Kiszkowo
-Sroczyn
Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P Polska Wieś-Wilkowyja
Przebudowa drogi powiatowej nr 2294P ul. 17 Dywizji Piechoty
w m. Gniezno
Przebudowa drogi powiatowej nr 2194P Biskupice-Bojanice-Mączniki
Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P Szczytniki Czerniejewskie
-Czeluścin
Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia – chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie
– poszerzenie prawoskrętu
Korekta finansowa w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P
Witkowo-Wiekowo-granica powiatu słupeckiego (Powidz)”

Dyrektor PZD
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor

PZD
PZD
PZD
PZD

Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD
Dyrektor PZD

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2291P w m. Gniezno-Konikowo wraz
ze skrzyżowaniem ulic Reymonta i Słowackiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo
etap I Folwark-Witkowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P w m. Witkowo ul. Wrzesińska
- chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo-Gurowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Imielenko-Imielno
Przebudowa etap I - drogi powiatowej 2483P Wierzyce-Czerniejewo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Niewolno
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P - ścieżka rowerowa Kiszkowo
-Sroczyn
Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P Polska Wieś-Wilkowyja
Przebudowa drogi powiatowej nr 2294P ul. 17 Dywizji Piechoty
w m. Gniezno
Przebudowa drogi powiatowej nr 2194P Biskupice-Bojanice-Mączniki
Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P Szczytniki Czerniejewskie
-Czeluścin
Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia - chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie
– poszerzenie prawoskrętu
Korekta finansowa w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P
Witkowo-Wiekowo-granica powiatu słupeckiego (Powidz)”
razem
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planowana kwota [zł]
1.394.108
1.668.100
100.000
212.000
422.530
125.253
500.000
28.250
4.745
79.639
60.000
6.150
109.256
10.000
142.520
4.862.551
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2291P
w m. Gniezno-Konikowo
wraz ze skrzyżowaniem ulic
Reymonta i Słowackiego
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2165P
Trzemeszno-Witkowo
etap I Folwark-Witkowo
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2162P
w m. Witkowo
ul. Wrzesińska - chodnik
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2225P
Żelazkowo-Gurowo
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2199P
Imielenko-Imielno
Przebudowa etap I - drogi
powiatowej 2483P Wierzyce
-Czerniejewo
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2166P
w m. Niewolno
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2147P
- ścieżka rowerowa
Kiszkowo-Sroczyn
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2190P Polska
Wieś–Wilkowyja
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2294P
ul. 17 Dywizji Piechoty
w m. Gniezno
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2194P
Biskupice-Bojanice-Mączniki
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2221P
Szczytniki Czerniejewskie
-Czeluścin
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2214P
w m. Lubochnia - chodnik

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

1.394.106,78

894.106,78

Miasto Gniezno

500.000,00

1.668.002,30

1.018.002,30

Gmina Witkowo

650.000,00

100.000,00

100.000,00

-

-

211.969,77

191.969,77

Gmina
Niechanowo

20.000,00

422.528,86

222.528,86

Gmina Łubowo

200.000,00

123.782,27

30.945,56

UE

92.836,71

500.000,00

-

Gmina
Trzemeszno

500.000,00

28.250,00

28.250,00

-

-

4.745,00

4.745,00

-

-

79.638,15

79.638,15

-

-

59.996,28

29.996,28

Gmina Kłecko

30.000,00

6.150,00

1.150,00

Gmina
Czerniejewo

5.000,00

109.255,06

109.255,06

-

-
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Przebudowa drogi
powiatowej nr 2152P
ul. Dalkoska w Gnieźnie
– poszerzenie prawoskrętu
Korekta finansowa
w zadaniu: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2161P
Witkowo-Wiekowo-granica
powiatu słupeckiego
(Powidz)”
razem

10.000,00

10.000,00

-

-

138.991,45

138.991,45

-

-

4.857.415,92

2.859.579,21

1.997.836,71

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

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2291P w m. Gniezno - Konikowo
wraz ze skrzyżowaniem ulic Reymonta i Słowackiego
W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania typu rondo,
wykonano chodniki, oświetlenie uliczne oraz przebudowano
nawierzchnie na długości 280 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 11/17 zawarto w dniu 17.07.2017r. z Firmą Produkcyjno
–Handlowo–Usługową Badera z siedzibą w Dalachowie. Nadzór nad
realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 62/W/17 zawartą
w dniu 10.08.2017r., Mieczysław Łebedyński. Dokumentację
projektowo–kosztorysową wykonało, zgodnie z umową nr 43/W/16
zawartą w dniu 2.12.2016r., Biuro Inżynieryjno-Techniczne „KIER”
z siedzibą w Gnieźnie.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo
etap I Folwark-Witkowo

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

W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania typu rondo,
wykonano odcinek chodnika, zjazdy oraz przebudowano nawierzchnie
na długości 3.360 mb.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 12/17 zawarto w dniu 17.07.2017r. z Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.
Nadzór nad realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 3/Z/17
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zawartą w dniu 05.09.2017r. Jacek Szykowny. Uaktualnienie
dokumentacji wykonała, zgodnie z zamówieniem nr 17/17 z dnia
17.03.2017r., firma Usługi Projektowe LOGIN Albert Goździcki
z siedzibą w Gnieźnie.
nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej
ul. Wrzesińska - chodnik

nr

2162P

w

m.

Witkowo

Dotacja majątkowa na zadanie udzielona przez Powiat Gnieźnieński.
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo-Gurowo

opis zadania

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku 900 mb
wraz z obustronnym poszerzeniem po 0,75 m.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 10/17 zawarto w dniu 03.07.2017r. z Przedsiębiorstwem
Inżynieryjno-Drogowym sp. z o.o. z siedzibą w Olszy. Nadzór nad
realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 58/W/17 zawartą
w dniu 03.09.2017r., Jan Socha. Wykonanie dokumentacji projektowo
–kosztorysowej zlecono, zgodnie z zamówieniem nr 7/17 z dnia
15.02.2017r., firmie Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie Budowy
Dróg i Ulic Maciej Trajgis z siedzibą w Promienku.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Imielenko-Imielno

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach zadania wykonano: poszerzenie na długości 1.065 mb
szerokości całkowitej 5,70 m, warstwę ścieralna z betonu asfaltowego,
podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego oraz
warstwę odsączającą z piasku, a także zagęszczono pobocza.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 15/17 zawarto w dniu 24.10.2017r. z Zakładem Drogowo
–Transportowym Sławomir Begier z siedziba w Nekli. Nadzór nad
realizacją robót sprawowała, zgodnie z umową nr 70/W/17 zawartą
w dniu 24.10.2017 r., Maria Garsztka (Studio VISIO z siedzibą
w Luboniu). Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zlecono, zgodnie z zamówieniem nr 31/W/17 z dnia 8.03.2017r., firmie
Studio VISIO z siedzibą w Luboniu, a uaktualnienie podkładów map,
zgodnie z umowa nr 18/W/17 zawartą w dniu 6.02.2017r., firmie GeoSaw s. c. z siedzibą w Gnieźnie.

21

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przebudowa etap I - drogi powiatowej 2483P Wierzyce-Czerniejewo
W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, odwodnienie
poprzez wykonanie przepustów pod zjazdami, podcięcie koron drzew
oraz 2 szt. tablic informacyjnych.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 14/2017 zawarto w dniu 24.08.2017r. z Zakładem Drogowo
–Transportowym Sławomir Begier z siedziba w Nekli. Zaprojektowanie,
wykonanie i montaż tablic informacyjnych zlecono, zgodnie z umową
nr 64/W/17 zawartą w dniu 31.08.2017r., firmie Flesz Studio Tomasz
Kenig z siedzibą w Królikowie.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Niewolno

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

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.
Ponadto, środki w wysokości 486.470,00 zł zostały zakwalifikowane
jako wydatki niewygasające.
Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono, zgodnie z umową
nr 19/W/17 zawartą w dniu 6.02.2017r., firmie Biuro Inżynieryjno
-Techniczne „KIER” z siedzibą w Gnieźnie.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P - ścieżka rowerowa
Kiszkowo-Sroczyn
W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo
– kosztorysowa oraz wypis z rejestru gruntów.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową Nr 38/W/17
zawartą w dniu 18.04.2017r., zlecono firmie Usługi Projektowe
i Nadzory w Zakresie Budowy Dróg i Ulic Maciej Trajgis z siedzibą
w Promienku.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P Polska Wieś-Wilkowyja

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

W
ramach
zadania
wykonano
dokumentację
projektowo
–kosztorysową, uaktualniono mapy do celów projektowych oraz wypis
z rejestru gruntów.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana, zgodnie
z umową nr 45/W/17 zawartą w dniu 11.05.2017r., przez firmę Usługi
Projektowe i Nadzory w Zakresie Budowy Dróg i Ulic Maciej Trajgis
z siedzibą w Promienku, a uaktualnienie map - zgodnie z umową
nr 25/W/17 zawartą w dniu 24.02.2017r., przez firmę Usługi
Geodezyjno–Kartograficzne Radosław Fałdziński z siedzibą w Gnieźnie.
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nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2294P ul. 17 Dywizji Piechoty
w m. Gniezno
W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni na łuku wraz
z remontem przyległego chodnika o długości 70 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Podstawę zawarcia umowy stanowił kosztorys ofertowy z dnia
29.05.2017r. sporządzony przez wykonawcę. Umowę nr 56/W/17
zawarto w dniu 3.07.2017r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym
„NIKO” Norbert Wietecki z siedzibą w Gnieźnie. Nadzór nad realizacją
robót sprawował, zgodnie z umową nr 1/Z/17 zawartą w dniu
3.07.2017r., Jan Marciniak.

nazwa zadania

Przebudowa
-Mączniki

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

drogi

powiatowej

nr

2194P

Biskupice–Bojanice

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo–kosztorysową,
podkłady map, wypisy z rejestrów gruntów oraz poszerzenie
jednostronne o długości 400 mb. Prace obejmowały m.in.: wykonanie
warstwy odsączającej, warstwy z kruszywa łamanego oraz warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono, zgodnie
z umową nr 1/Dz/17 zawartą w dniu 6.09.2017r., Markowi
Nowakowskiemu. Wykonanie podkładów map, zgodnie z umową
nr 59/W/17 zawartą w dniu 3.07.2017r., zlecono firmie Geo Gis
Agnieszka Alejska z siedzibą w Gnieźnie. Podstawę zawarcia umowy na
poszerzenie drogi stanowiło zapytanie cenowe z dnia 27.10.2017r. oraz
kosztorys ofertowy z dnia 10.11.2017r. Umowę nr 73/W/17 zawarto
w dniu 15.11.2017r. z Zakładem Drogowo-Transportowym Sławomir
Begier z siedzibą w Nekli.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P Szczytniki Czerniejewskie
-Czeluścin

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

W
ramach
zadania
opracowano
dokumentację
projektowo
–kosztorysową oraz uaktualniono mapy do celów projektowych.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono, zgodnie
z umową nr 57/W/17 zawartą w dniu 3.07.2017r., firmie Usługi
Projektowe LOGIN Albert Goździcki z siedzibą w Gnieźnie.
Uaktualnienie
podkładów
geodezyjnych
zlecono,
zgodnie
z zamówieniem nr 14/17 z dnia 14.03.2017r., firmie Geo Gis Agnieszka
Alejska z siedzibą w Gnieźnie.
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nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia - chodnik

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika na długości
458,60 m. Prace obejmowały m. in.: wymianę obrzeży, krawężnika
oraz nawierzchni z kostki betonowej.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia
05.07.2017r. i kosztorys ofertowy z dnia 17.07.2017r. sporządzony
przez wykonawcę. Umowę nr 61/W/17 zawarto w dniu 10.08.2017r.
z Firmą Usługi Drogowo–Brukarskie Tadeusz Losik z siedzibą w Mogilnie.
Nadzór nad realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 2/Z/17
zawartą w dniu 28.08.2017r., Jan Marciniak.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie
– poszerzenie prawoskrętu
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

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

Wykonanie dokumentacji technicznej zlecono, zgodnie z zamówieniem
nr 67/W/17 z dnia 06.10.2017r., firmie Biuro Inżynieryjno–Techniczne
„KIER” z siedzibą w Gnieźnie.
Korekta finansowa w zadaniu: "Przebudowa drogi powiatowej
nr 2161P Witkowo-Wiekowo-granica powiatu słupeckiego (Powidz)"

nazwa zadania

Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego na konto
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

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

Urzędu

-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
długość wybudowanych i przebudowanych dróg
powiatowych
koszt budowy/przebudowy 1 km drogi
powiatowej
poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku
poprzedniego
zwiększenie natężenia ruchu w stosunku do
roku poprzedniego
zmniejszenie ilości remontów cząstkowych
w stosunku do roku poprzedniego
24

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

km

6,5336

zł

603.877,98

%

b. d.

%

b. d.

%

b. d.
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numer projektu
I/3/a
nazwa projektu
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Edukacji
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie
gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb
regionalnego rynku pracy”
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
zawodowych

kierownik zadania
Dyrektor WIR
/ Dyrektor CKP
Dyrektor ZSP nr 2
w Gnieźnie

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie
gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb
regionalnego rynku pracy”
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
zawodowych
razem

planowana kwota [zł]
750
30.000
30.750

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Realizacja projektu
pn. „Poprawa jakości
edukacji zawodowej
w powiecie gnieźnieńskim –
dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej do potrzeb
regionalnego rynku pracy”
Doposażenie stanowisk
egzaminacyjnych do
przeprowadzenia egzaminów
zawodowych
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

b. d.
– kierownik
projektu nie
przedstawił
informacji

b. d.
– kierownik
projektu nie
przedstawił
informacji

b. d.
– kierownik
projektu nie
przedstawił
informacji

b. d.
– kierownik
projektu nie
przedstawił
informacji

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

25

j. w.

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017
III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
brak danych – kierownik projektu nie przedstawił informacji

2. opis zadań w ramach projektu
Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej
w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”

nazwa zadania

brak danych – kierownik projektu nie przedstawił informacji
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

j. w.
j. w.

Doposażenie stanowisk
egzaminów zawodowych

nazwa zadania

egzaminacyjnych

do

przeprowadzenia

brak danych – kierownik projektu nie przedstawił informacji
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

j. w.
j. w.

3. wskaźniki
wskaźniki

jednostka
miary

nazwa
liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych
projektem

szt.

produktu

rezultatu

liczba uczniów podchodzących do egzaminów
zawodowych na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej
liczba uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
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wartość osiągnięta
w roku 2017
b. d. – kierownik
projektu nie
przedstawił
informacji

os.

j. w.

os.

j. w.
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numer projektu
I/3/c
nazwa projektu
Edukacja młodzieży
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Edukacja młodzieży

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Edukacja młodzieży
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Edukacja młodzieży
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

-

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
-

kwota
-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt ma na celu zapoznanie młodzieży z aktualną sytuacją na rynku pracy.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Edukacja młodzieży

opis zadania

W ramach powyższego zadania doradcy zawodowi PUP prowadzili
spotkania
edukacyjne
z
młodzieżą
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na temat sytuacji na rynku pracy. Zajęcia miały
charakter warsztatowy lub wykładowy. Ich tematyka dotyczyła
aktualnych trendów na rynku pracy, jak również dokonania bilansu
mocnych / słabych stron, zainteresowań czy posiadanych uzdolnień.
Poradnictwo zawodowe dla młodzieży było również dostępne podczas
realizowanych przez PUP tzw. „drzwi otwartych” oraz organizowanych
w 2017 roku Powiatowych Targów Pracy. W okresie 18-20 maja 2017
roku realizowane były Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W ramach
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

tej inicjatywy również odbywały się spotkania doradców zawodowych
z młodzieżą ponadgimnazjalną dotyczące wyboru zawodu czy
określenia predyspozycji zawodowych.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

8

szt.

1.000

os.

620

os. / %

381 / 23,52%

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
Organizacja szkoleń

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Organizacja szkoleń
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja szkoleń
razem

496.943,71

-

496.943,71

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy,
Krajowy
Fundusz
Szkoleniowy

kwota
496.943,71
496.943,71

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 i inne kwalifikacje zwiększające szansę na podjęcie lub
utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Natomiast
korzyścią dla pracodawcy jest możliwość obsadzenia wakatów odpowiednio przeszkolonymi
osobami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Ponadto, w ramach środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego (KFS) udziela się wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Organizacja szkoleń

opis zadania

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie organizował szkolenia
w ramach środków Funduszu Pracy. Ponadto, w ramach środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowano wsparcie kształcenia
ustawicznego pracodawców i osób pracujących, dzięki czemu możliwe
było sfinansowanie m. in. kursów i studiów podyplomowych
realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminów
umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badań
lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub
pracy zawodowej po ukończenia kształcenia.
W 2017 roku zorganizowano: szkolenie grupowe dla 10 osób
bezrobotnych (w tym 1 kobiety), szkolenia indywidualne dla 4 osób
bezrobotnych oraz szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania
pracy dla 10 bezrobotnych kobiet. W ramach realizacji bonów
szkoleniowych zorganizowano szkolenia dla 2 osób. Ponadto, jedna
osoba bezrobotna (kobieta) uzyskała dofinansowanie do studiów
podyplomowych. Z kolei w ramach środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego (KFS) wsparcie w zakresie kształcenia ustawicznego
uzyskało 44 pracodawców dla 291 osób. Oferta obejmowała szkolenia:
 obsługa wózka jezdniowego,
 operator koparkoładowarki,
 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi proces - 135 (MAG)
29
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania




-

oraz spawanie blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami
pachwinowymi proces - 131 (MIG),
programowanie sterowników logicznych Siemens Simatic S7
- 300/400 - kurs podstawowy,
prawo jazdy kat. B,
instruktor rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna,
wczesna edukacja Montessori (2,5 - 6 lat).

[1] podmioty, którym zlecono organizację szkolenia wyłonione
w drodze przetargu nieograniczonego: Liga Obrony Kraju Ośrodek
Szkolenia Zawodowego Kierowców w Gnieźnie, [2] podmioty, którym
zlecono organizację szkolenia wyłonione na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Przedsiębiorstwo UsługowoProdukcyjne KANN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Zakład
Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu, EMT
-SYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Jerzy Modrzejewski
Ośrodek Szkolenia Kierowców Słowianin w Gnieźnie; [3] podmioty,
którym zlecono organizację szkolenia w ramach bonów szkoleniowych:
Green Way Sylwia Subik z siedzibą w Kraśniku, Joanna Maghen Polski
Instytut Montessori z siedzibą w Warszawie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

9

os.

317

os.

363

os.

12

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji projektu nie obejmuje osób,
które zakończą tą formę wsparcia w roku 2018.
Wskaźnik rezultatu: liczba osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały nowe kwalifikacji uwzględnia
osoby, które rozpoczęły szkolenia w roku poprzednim, tj. 2016, natomiast ukończyły szkolenia
i uzyskały kwalifikacje w roku 2017.
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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
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Realizacja projektu „Historia sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna
polityka zagraniczna”
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska
– Ukraina”

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Realizacja projektu „Historia sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna
polityka zagraniczna”
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska
– Ukraina”
razem

planowana kwota [zł]
20.000
43.492
10.000
73.492

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Bieżąca współpraca Powiatu
z partnerskimi,
zagranicznymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Realizacja projektu „Historia
sąsiadów muzyką pisana,
czyli muzyczna polityka
zagraniczna”
Członkostwo
w stowarzyszeniu „Konwent
Współpracy Samorządowej
Polska – Ukraina”
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

17.185,66

-

-

41.775,83

-

PolskoUkraińska Rada
Wymiany
Młodzieży

41.775,83

10.000,00

10.000,00

-

-

68.961,49

27.185,66

17.185,66
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Powiat Gnieźnieński prowadzi bardzo aktywną współpracę zagraniczną z takimi państwami jak
Ukraina i Niemcy. Dzięki międzynarodowym porozumieniom realizuje liczne inicjatywy z zakresu
kultury, oświaty, gospodarki, spraw społecznych. Wielokrotnie był też liderem projektów
międzynarodowych służących wymianie samorządowych doświadczeń. Powiat jest również
aktywnym członkiem Konwentu Współpracy Samorządowej Polska–Ukraina. Spośród wielu,
zrealizowanych z sukcesem, przedsięwzięć na uwagę zasługują przede wszystkim te, dotyczące
współpracy z Ukrainą, a w szczególności - przeprowadzenie międzynarodowego projektu „Historia
sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna polityka zagraniczna”.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi,
jednostkami samorządu terytorialnego

opis zadania

Najważniejszym celem projektu jest wymiana wzajemnych
doświadczeń, rozwój instytucjonalny, zdobywanie dobrych praktyk
w zakresie know-how oraz wzrost kompetencji mieszkańców powiatu
w wybranych dziedzinach życia, takich jak: zdrowie, opieka społeczna,
bezpieczeństwo, ochrona środowiska, oświata, kultura, sport oraz
gospodarka. Projekt stanowi również bazę finansową dla
podejmowania inicjatyw, zmierzających ku aplikowaniu o środki
zewnętrzne.
W roku 2017 z projektu finansowano zadania w zakresie współpracy
z dwoma partnerami ukraińskimi oraz dwoma partnerami niemieckimi.
Znaczącymi wydarzeniami była realizacja projektu pn. „Historia
sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna polityka zagraniczna”
(szczegóły w osobnym zadaniu) oraz zorganizowana w marcu 2017 roku
konferencja
międzynarodowa
dotycząca
kierunków
rozwoju
szkolnictwa zawodowego pn. „Dialog na rzecz gospodarki Powiatu
Gniezno”, w której uczestniczyli Siegmund Trebschuh, Kierownik
Wydziału Promocji Gospodarczej i Rozwoju Powiatu Teltow-Fläming
oraz Jörg Peschke, Starszy Cechu Rzemiosła Teltow–Fläming (zadanie
opisane w projekcie WSPO I/1/d – Promocja gospodarcza powiatu).
Wśród pozostałych działań, zrealizowanych z niemieckimi partnerami,
na uwagę zasługują również liczne wizyty studyjne. Przedstawiciele
Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczyli między innymi w spotkaniu
noworocznym
Powiatu
Teltow-Fläming
oraz
wydarzeniach
poświęconych promowaniu lokalnej przedsiębiorczości. Powiat
Gnieźnieński wspierał również organizację polsko-niemieckiej
pielgrzymki ekumenicznej na trasie Gniezno-Magdeburg. W uznaniu
zasług dla promocji i rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego, w roku 2017
nagrodą Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego uhonorowany został jej
koordynator ewangelicki pastor, dr Justus Werdin. Ponadto, delegacja
przedstawicieli z Magdeburga, członków stowarzyszenia „Wisła-Warta”,
odwiedziła Gniezno w listopadzie 2017 roku.
W wyniku aktywnej współpracy z miasta Browary na Ukrainie
wystosowane zostało przez mera miasta - Igora Sapozhko, zaproszenie
dla polskiej delegacji do uczestnictwa w II Międzynarodowym
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Charytatywnym Przeglądzie Kreatywnej Twórczości Młodzieży.
Samorządowcy z Gniezna pełnili zaszczytną funkcję jurorów
festiwalowego konkursu, który odbył się w listopadzie 2017 roku.
Z kolei uznanie w oczach międzynarodowych ekspertów zdobył
realizowany w ubiegłym roku, ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady
Wymiany Młodzieży, projekt Powiatu Gnieźnieńskiego pn. „Historia
sąsiadów muzyką pisana”, który zdobył główną nagrodę w konkursie
EDUinspiracje, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji. Efekty realizacji projektu przedstawiono na konferencji
w Kijowie, która odbyła się w grudniu w Kijowie.
Powiat Gnieźnieński niezmiennie wspiera również prace Konwentu
Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, dzięki czemu w projekcie
„Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia samorządności 2017”,
sfinansowanym ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany
Młodzieży, uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie oraz partnerskich samorządów Powiatu Gnieźnieńskiego:
Miasta Browary i Rejonu Humańskiego (szczegóły w zadaniu
„Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej
Polska – Ukraina).
Ciekawą inicjatywą, w trakcie całorocznej współpracy zagranicznej
Powiatu było spotkanie z przedstawicielami irackiego parlamentu.
Zorganizowane we wrześniu 2017 roku spotkanie dotyczyło możliwości
pracy polskich przedsiębiorców na terenie Iraku. Przedstawiciele
Powiatu Gnieźnieńskiego podjęli również rozmowy z dyrekcją Szkoły
Języka i Kultury Polskiej, działającej przy Stowarzyszeniu WłoskoPolskim w Padwie. Przedmiotem dyskusji było podjęcie działań
zmierzających do zorganizowania międzynarodowych warsztatów
młodzieżowych we Włoszech, w których udział mogliby wziąć
członkowie sekcji działających w gnieźnieńskim Centrum Kultury
eSTeDe. Powiat wspierał również organizację XI Światowego Zlotu
Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” w Wągrowcu.
[1] Powiat Teltow–Fläming; Miasto Magdeburg; Miasto Browary; Rejon
Humański; Centrum Kultury eSTeDe; ks. Jan Kwiatkowski,
Stowarzyszenie „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”,
Stowarzyszenie „Wisła-Warta”, Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu, Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie, Klub Nauczycieli
Polskich i Polonijnych w Gnieźnie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - współorganizacja
przedsięwzięć; [2] CJO Lingbart z siedzibą w Poznaniu; CJO Berlineo
z siedzibą w Poznaniu; pan Grzegorz Dobrucki oraz pan Arkadiusz
Piechocki - wykonanie tłumaczeń ustnych i pisemnych; [3] Hotel Ibis
z siedzibą w Gnieźnie; Hotel Pietrak z siedzibą w Gnieźnie – usługi
noclegowo-gastronomiczne; [4] firma Trans-Stach z siedzibą
w Niechanowie, Biuro Podróży Olivia Sky z siedzibą w Gnieźnie - usługi
transportowe, w tym zakup biletów; [5] PZU z siedzibą w Warszawie ubezpieczenie członków delegacji polskiej; [6] Spółdzielnia Socjalna
Domowe Przysmaki z siedzibą w Małachowie Złych Miejsc, Firma
Usługowo-Produkcyjna Elpos z siedzibą w Gnieźnie, Agencja reklamowa
Ważka z siedzibą w Słupcy - wykonanie upominków promocyjnych;
wybór wykonawców wskazanych w pkt 2-6 został dokonany zgodnie
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z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Realizacja projektu „Historia sąsiadów
muzyczna polityka zagraniczna”

muzyką pisana,

czyli

Powiat Gnieźnieński zrealizował międzynarodowy projekt finansowany
ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN
pn. „Historia sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna polityka
zagraniczna”. Partnerem projektu było miasto Browary na Ukrainie.
Projekt „Historia sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna polityka
zagraniczna” był kontynuacją projektu realizowanego w 2016 roku
w ramach środków pozyskanych z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany
Młodzieży. Jego nowa odsłona, realizowana w dniach 28.08-03.09.2017
roku w Przybrodzinie ponownie skierowana była do młodych muzyków
amatorów, łącznie 34 osób, tworzących międzynarodową orkiestrę.
Wspólne zajęcia warsztatowe oraz próby służyły rozbudowie
i powiększeniu skomponowanego w pierwszej edycji projektu dzieła
muzycznego, które zaprezentowane zostało mieszkańcom naszego
powiatu podczas finałowego koncertu, zorganizowanego 1 września
2017 roku w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie. Tym
razem jednak oprócz nagrania filmu dokumentującego przebieg
działań, skomponowane dzieło młodych muzyków zostało wydane
drukiem.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

[1] Miasto Browary na Ukrainie – partner projektu; [2] pani Ludmiła
Doroszenko - tłumaczenie ustne; [3] Graph-Pack z siedzibą w Gnieźnie
- zakup art. papierniczych; [4] Muzeum Narodowe w Poznaniu, Biuro
Podróży „Oliwia Sky” z siedzibą w Gnieźnie - zakup biletów; [5] Sklep
Music Center z siedzibą w Poznaniu - zakup art. muzycznych; [6] Firma
„Mile” z siedzibą w Kłecku – usługa transportowa; [7] MediaRec
M. Adamczyk z siedzibą w Gnieźnie – usługa produkcji filmu;
[8] Wydawnictwo AGA z siedzibą w Gnieźnie – usługa promocji projektu
w mediach; [9] Will Art Z. Wilk z siedzibą w Poznaniu
- przeprowadzenie warsztatów muzycznych; [10] Agencja reklamowa
Ważka z siedzibą w Słupcy – usługa wykonania gadżetów promocyjnych;
[11] Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Bogdanka w Przybrodzinie
- usługa noclegowo-gastronomiczna; [12] T. U. Compensa S.A.
z siedzibą w Warszawie - ubezpieczenie uczestników projektu; wybór
wykonawców wskazanych w pkt 2-12 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 w dniu 7 września 2010 roku w Szczecinie.
Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc i wspieranie członków
w rozwijaniu współpracy z samorządami Republiki Ukrainy w duchu
34

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017

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

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 i edukacyjnej, organizowanie
szkoleń, seminariów, zebrań i zjazdów, tworzenie warunków dla
generowania środków finansowych, służących współpracy. Dzięki
członkostwu w KWSPU w 2017 roku grupa 20 uczestników z Ukrainy
oraz 20 uczestników z Polski wzięła udział w projekcie „Polskoukraińska młodzieżowa akademia samorządności 2017” w PołczynieZdroju, sfinansowanym ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany
Młodzieży. W projekcie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie oraz partnerskich samorządów
Powiatu Gnieźnieńskiego: Miasta Browary i Rejonu Humańskiego.
W trakcie trwającego tydzień działania, uczestnicy wzięli udział
między innymi w warsztatach obejmujących trzy zagadnienia: ideę
i praktykę wolontariatu, samorząd terytorialny w Polsce oraz
społeczeństwo obywatelskie.
Członkowie stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska
– Ukraina”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, Miasto
Browary na Ukrainie, Rejon Humański na Ukrainie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

13

os.

b. d.

zł

41.775,83

szt.

0

szt.

0

szt.

0

4. uwagi dotyczące wskaźników
W przypadku wskaźnika produktu: liczba osób objętych przedsięwzięciami realizowanymi w ramach
projektu, liczba osób nie jest możliwa do określenia. Działania podejmowane przez samorządy,
poza określoną ilością uczestników czy organizatorów wydarzenia, dotyczą bowiem całych
społeczności powiatów partnerskich.
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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
Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz
oprogramowania niezbędnego do bieżącej realizacji zadań jednostki
Zakup oprogramowania SAP SYBASE SQL ANYWHERE ADVANCED EDITION
Zakup urządzenia UPS APC Smart RT 8000
Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych”
Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
a Jednostkami Organizacyjnymi: wykonanie, konfiguracja i utrzymanie
Zakup zestawów komputerowych dla I LO w Gnieźnie
Zakup komputerów używanych i drukarki oraz oprogramowania do
projektowania i wizualizacji zieleni Gardenphilia dla ZSP nr 1 w Gnieźnie

kierownik zadania
Kierownik ZOI
Kierownik ZOI
Kierownik ZOI
Kierownik ZOI
Kierownik ZOI
Kierownik ZOI
Kierownik ZOI

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz
oprogramowania niezbędnego do bieżącej realizacji zadań jednostki
Zakup oprogramowania SAP SYBASE SQL ANYWHERE ADVANCED EDITION
Zakup urządzenia UPS APC Smart RT 8000
Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych”
Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
a Jednostkami Organizacyjnymi: wykonanie, konfiguracja i utrzymanie
Zakup zestawów komputerowych dla I LO w Gnieźnie
Zakup komputerów używanych i drukarki oraz oprogramowania do
projektowania i wizualizacji zieleni Gardenphilia dla ZSP nr 1 w Gnieźnie
razem
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114.764
54.120
10.750
24.600
172.000
30.000
13.540
419.774
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Utrzymanie obecnie
wykorzystywanych systemów
informatycznych oraz
oprogramowania
niezbędnego do bieżącej
realizacji zadań jednostki
Zakup oprogramowania SAP
SYBASE SQL ANYWHERE
ADVANCED EDITION
Zakup urządzenia UPS APC
Smart RT 8000
Realizacja projektu pn.
„Wdrożenie
zaawansowanych e-usług dla
klientów Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie
oraz jednostek podległych”
Transmisja danych pomiędzy
Starostwem Powiatowym
w Gnieźnie, a Jednostkami
Organizacyjnymi:
wykonanie, konfiguracja
i utrzymanie
Zakup zestawów
komputerowych
dla I LO w Gnieźnie
Zakup komputerów
używanych i drukarki oraz
oprogramowania do
projektowania i wizualizacji
zieleni Gardenphilia dla ZSP
nr 1 w Gnieźnie
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

84.791,37

84.791,37

-

-

54.120,00

54.120,00

-

-

10.750,00

10.750,00

-

-

24.600,00

24.600,00

-

-

166.108,17

166.108,17

-

-

30.295,99

30.000,00

środki I LO

295,99

14.480,25

13.540,00

środki ZSP nr 1

940,25

385.145,78

383.909,54

1.236,24

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
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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

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

podmioty dostarczające oprogramowanie: [1] Arkanet W. Oleś,
S. Zygor sp. j. z siedzibą w Katowicach, [2] Wolters Kluwer S.A.
z siedzibą w Warszawie, [3] Perceptus sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze, [4] ABC PRO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, [5] Informica
sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, [6] QNT Systemy
Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu

nazwa zadania

Zakup oprogramowania SAP SYBASE SQL ANYWHERE ADVANCED
EDITION

opis zadania

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie bazodanowe niezbędne
do funkcjonowania oprogramowania Quorum (finansowo-księgowego)
w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.

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

-

nazwa zadania

Zakup urządzenia UPS APC Smart RT 8000

opis zadania

W ramach zadania zakupiono urządzenie UPS do awaryjnego
podtrzymywania zasilania urządzeń elektrycznych w urzędzie.

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

QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

IT PARTNER Hubert Klimczak z siedzibą w Gnieźnie
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nazwa zadania

opis zadania

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

nazwa zadania

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

Realizacja projektu pn. "Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla
klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek
podległych”
Realizacja zadania obejmuje wdrożenie usług: telefonia VOIP, centrum
danych, sieć MESH, e-usługi.
W 2016 roku zawarto umowę z firmą: Studio E-Projekt sp. z o. o.,
której przedmiotem było świadczenie usług doradczych obejmujących
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz świadczenie usług
doradczych niezbędnych do wdrożenia i realizacji projektu „Rozwój
elektronicznych usług publicznych” w okresie: 30.11.2016r.
– 31.12.2017r. Realizacja przedmiotu umowy została podzielona na
3 etapy: (1) opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie
treści do wniosku o dofinansowanie dla projektu wraz z załącznikami,
(2) przygotowanie analizy wdrożeniowej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej, (3) pełnienie funkcji inżyniera projektu
(etap 2 i 3 realizowany pod warunkiem podpisania umowy
o dofinansowanie projektu na podstawie dokumentacji przygotowanej
w pierwszym etapie). W związku z koniecznością wprowadzenia korekt
we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym do UMWW, nastąpiło
przesunięcie terminu płatności za pierwszy etap realizacji przedmiotu
umowy – opracowanie studium wykonalności, z roku 2016 na rok 2017
(protokół odbioru częściowego usługi (etapu I) został podpisany w dniu
09.01.2017 roku). W dniu 20.12.2017 roku została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla
klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek
podległych” nr RPWP.02.01.01-30-0045/16-00 w ramach: Osi
Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój
elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.1 „Rozwój
elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Studio E-Projekt sp. z o.o. z siedzibą
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

w

Warszawie,

Urząd

Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
a
Jednostkami
Organizacyjnymi:
wykonanie,
konfiguracja
i utrzymanie
Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
a jednostkami organizacyjnymi: wykonanie, konfiguracja i utrzymanie.
INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
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nazwa zadania

Zakup zestawów komputerowych dla I LO w Gnieźnie

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

W ramach realizacji zadania zakupiono 24 poleasingowe zestawy
komputerowe i 1 szt. zestawu operacyjnego z nagrywarką oraz 16 szt.
licencji dla I LO w Gnieźnie.
IT Partner Hubert Klimczak z siedzibą w Gnieźnie

Zakup komputerów używanych i drukarki oraz oprogramowania do
projektowania i wizualizacji zieleni Gardenphilia dla ZSP nr 1
w Gnieźnie

nazwa zadania

opis zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach zadania zakupiono:
 program komputerowy GARDENPHILIA (3.690,00 zł),
 10 szt. komputerów (6.900,00 zł),
 15 szt. monitorów (3.890,25 zł).
Gardenphilia.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sims Recycling
Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Śląskie Centrum
Komputerowe.pl sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba wdrożonych nowoczesnych systemów
informatycznych usprawniających pracę
urzędnika
liczba wdrożonych nowoczesnych systemów
informatycznych do obsługi klienta
liczba obsłużonych klientów przy zastosowaniu
wdrożonych systemów informatycznych do
obsługi klienta
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1

szt.

0

os.

0
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numer projektu
II/1/c
nazwa projektu
Podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Sekretarz Powiatu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS
Szkolenia, seminaria, konferencje, w których brali udział pracownicy
Starostwa

kierownik zadania
Sekretarz Powiatu
Sekretarz Powiatu

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS
Szkolenia, konferencje, seminaria, w których brali udział pracownicy
Starostwa

planowana kwota [zł]
24.000
49.000
razem

73.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Członkostwo
w stowarzyszeniu WOKiSS
Szkolenia, konferencje,
seminaria, w których brali
udział pracownicy Starostwa
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

23.460,00

23.460,00

-

-

38.270,58

38.270,58

-

-

61.730,58

61.730,58

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach itp. W ramach projektu
zorganizowano szkolenia, m. in. przez Stowarzyszenie „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych” (w ramach opłacanej składki). Celem projektu jest zapewnienie rozwoju
osobistego urzędników, poprawa jakości wykonywanej przez nich pracy, dostarczenie im
specjalistycznej wiedzy, podniesienie sprawności i efektywności wykonywanych zadań.
Uczestnictwo pracowników w szkoleniach wpłynęło na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych,
a tym samym na poprawę jakości wykonywanej pracy.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS

opis zadania

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

W roku 2017 opłacono składkę członkowską w stowarzyszeniu WOKKiS,
w dwóch transzach: I transza 11.040 zł i II transza 11.610 zł. W ramach
opłacanej składki, za pośrednictwem Wielkopolskiego Ośrodka
Kształcenia i Studiów Samorządowych, zorganizowano szereg szkoleń
dla pracowników Starostwa, co w konsekwencji wpłynęło na
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, a tym samym na poprawę
jakości wykonywanej pracy. Tematyka szkoleń obejmowała m. in.:
zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, zmiany
w umowach o pracę i umowach cywilno-prawnych, nowelizację ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a zlecanie zadań
publicznych organizacjom pozarządowym.
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą
w Poznaniu – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest
członkiem.
Seminaria, szkolenia,
pracownicy Starostwa

nazwa zadania

opis zadania

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

konferencje,

w

których

brali

udział

W ramach zadania, pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
poprzez
udział
w
szkoleniach,
konferencjach,
seminariach
organizowanych przez firmy zajmujące się działalnością szkoleniową
podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. Tematyka szkoleń obejmowała
m. in.: zmiany w zamówieniach publicznych, centralizację rozliczeń
podatku VAT, kurs zarządcy nieruchomościami, wykonywanie
obowiązków związanych z utrzymywaniem i użytkowaniem obiektów
budowlanych.
Centrum Szkoleniowe
Szkoleniowe PRESSCOM

Inwestycje

Sektora

Publicznego,

Centrum

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

nazwa
liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji
liczba uczestników (pracowników urzędu
starostwa) szkoleń, konferencji
procent pozytywnych opinii w badaniu
ankietowym dotyczącym zadowolenia z jakości
świadczonych usług przez urząd
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%

b. d.
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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
Prace remontowe na budynkach pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20
w Gnieźnie
Przystosowanie budynku dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Gnieźnie
Modernizacja pomieszczeń, do których planowane jest przeniesienie PCPR
Przebudowa boiska sportowego z tymczasowym zadaszeniem
Naprawa opierzenia murku ogniowego na budynku starostwa
Roboty termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie
Remonty w I LO w Gnieźnie
Remonty w II LO w Gnieźnie
Remonty w ZSE-O w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 1 w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 2 w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie
Remonty w ZSP w Witkowie
Remonty w DPS w Łopiennie
Remonty w DPS w Gnieźnie
Remonty w SOSW nr 1 w Gnieźnie
Remonty w SOSW w Kłecku
Remonty w ZPWR w Trzemesznie
Remonty w Domu Dziecka w Gnieźnie
Naprawy budynku przy ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie

kierownik zadania
Dyrektor WIR
Dyrektor WIR
Dyrektor WIR
Dyrektor WIR
Dyrektor WIR
Dyrektor CKP
Dyrektor I LO
Dyrektor II LO
Dyrektor ZSE-O
Dyrektor ZSP nr 1
Dyrektor ZSP nr 2
Dyrektor ZSP nr 3
Dyrektor ZSP
Dyrektor DPS
w Łopiennie
Dyrektor DPS
w Gnieźnie
Dyrektor SOSW nr 1
Dyrektor SOSW
w Kłecku
Dyrektor ZPWR
Dyrektor DD
Dyrektor PZGKKiN

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Prace remontowe na budynkach pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20
w Gnieźnie
Przystosowanie budynku dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Gnieźnie
Modernizacja pomieszczeń, do których planowane jest przeniesienie PCPR
Przebudowa boiska sportowego z tymczasowym zadaszeniem
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Naprawa opierzenia murku ogniowego na budynku starostwa
Roboty termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie
Remonty w I LO w Gnieźnie
Remonty w II LO w Gnieźnie
Remonty w ZSE-O w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 1 w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 2 w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie
Remonty w ZSP w Witkowie
Remonty w DPS w Łopiennie
Remonty w DPS w Gnieźnie
Remonty w SOSW nr 1 w Gnieźnie
Remonty w SOSW w Kłecku
Remonty w ZPWR w Trzemesznie
Remonty w Domu Dziecka w Gnieźnie
Naprawy budynku przy ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie

2.103
874.329
411.842
11.662
64.949
8.614
25.539
42.163
4.896
10.158
37.842
6.000
15.000
34.229
10.321
10.000
2.351.240

razem

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Prace remontowe na
budynkach pokoszarowych
przy ul. Sobieskiego 20
w Gnieźnie
Przystosowanie budynku dla
potrzeb Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii
w Gnieźnie
Modernizacja pomieszczeń,
do których planowane jest
przeniesienie PCPR
Przebudowa boiska
sportowego z tymczasowym
zadaszeniem
Naprawa opierzenia murku
ogniowego na budynku
starostwa
Roboty
termomodernizacyjne
w Centrum Kształcenia
Praktycznego w Gnieźnie
Remonty w I LO w Gnieźnie

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

156.333,00

0,00

Bank Gospodarki
Żywnościowej

156.333,00

591.999,30

591.999,30

-

-

28.044,00

28.044,00

-

-

1.045,50

1.045,50

-

-

2.029,50

2.029,50

-

-

874.328,81

3.075,00

WFOŚiGW
w Poznaniu

871.253,81

411.780,47

411.780,47

Remonty w II LO w Gnieźnie

11.999,62

1.498,51

ubezpieczyciel
środki II LO

10.162,00
339,11

Remonty w ZSE-O
w Gnieźnie

62.838,85

62.838.85

-

-
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Remonty w
w Gnieźnie
Remonty w
w Gnieźnie
Remonty w
w Gnieźnie
Remonty w

ZSP nr 1

3.514,03

3.000,53

ubezpieczyciel

513,50

25.035,53

25.035,53

-

-

42.157,99

42.157,99

-

-

ZSP w Witkowie

4.895,40

4.895,40

Remonty w DPS w Łopiennie

10.273,99

2.905,00

Remonty w DPS w Gnieźnie

48.653,26

35.890,90

WUW w Poznaniu
środki DPS
WUW w Poznaniu
środki DPS

7.253,00
115,99
1.870,00
10.892,36

5.806,65

5.806,65

-

-

15.000,00

15.000,00

-

-

36.595,00

34.229,00

środki ZPWR

2.366,00

321,00

321,00

-

-

8.548,50

8.548,50

-

-

2.341.200,40

1.280.101,63

ZSP nr 2
ZSP nr 3

Remonty w SOSW nr 1
w Gnieźnie
Remonty w SOSW w Kłecku
Remonty w ZPWR
w Trzemesznie
Remonty w Domu Dziecka
w Gnieźnie
Naprawy budynku przy
ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie
razem

1.061.098,77

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

opis zadania

Bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
Inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Prace remontowe na budynkach pokoszarowych przy ul. Sobieskiego
20 w Gnieźnie
Powiat Gnieźnieński, zawierając umowę na rewitalizację obiektu
z Przedsiębiorstwem Budowlanym REBUD sp. z o. o. z siedzibą
w Mogilnie, zabezpieczył możliwość wypłaty gwarancji bankowej
z tytułu ewentualnego zaistnienia wad i usterek podczas wykonywania
prac. Z uwagi na fakt wystąpienia zawilgocenia piwnic koniecznym
okazało się skorzystanie z tego zabezpieczenia. Zadanie zrealizowano
w sierpniu 2017 roku, a prace polegały na wykonaniu izolacji
poziomych murów fundamentowych w pomieszczeniach piwnicznych.
Oszacowania kosztu robót proponowane przez ewentualnych
wykonawców
były
nieadekwatne
do
zakresu
prac
jakie
w rzeczywistości należało na tym obiekcie przeprowadzić.
Akma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
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nazwa zadania

opis zadania

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

Przystosowanie budynku
Socjoterapii w Gnieźnie

dla

potrzeb

Młodzieżowego Ośrodka

W ramach zadania wykonano elementy termomodernizacji (ocieplenie
ścian styropianem 15 cm, pokrycie dachu styropapą 15 cm,
modyfikacja otworów okiennych) oraz roboty wykończeniowe (podjazd
dla osób niepełnosprawnych, schody wejściowe, chodnik z kostki,
opaskę dookoła budynku). Ponadto, przeprowadzono remont instalacji
elektrycznej w sali sportowej.

Monterdom z siedzibą w Trzemesznie; Wielkopolski
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Modernizacja
pomieszczeń,
przeniesienie PCPR

do

których

Państwowy

planowane

jest

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa.
opis zadania
Bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

nazwa zadania

Przebudowa boiska sportowego z tymczasowym zadaszeniem

opis zadania

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

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

Archenika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

W ramach zadania, na obiekcie zlokalizowanym przy ul. Sobieskiego 20
w Gnieźnie przeprowadzono prace obejmujące demontaż: instalacji
elektrycznej, lamp oświetleniowych, rozdzielni elektrycznej, skrzynek
siłowych oraz zasilania instalacji elektrycznej zamontowanych
w tymczasowym zadaszeniu boiska.
Firma Elgron z siedzibą w Czerniejewie

Naprawa opierzenia murku ogniowego na budynku starostwa
W ramach zadania wykonano uzupełnienia obróbek blacharskich murów
ogniowych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm na dachu
budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Probud s.c. z siedzibą w Gnieźnie
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nazwa zadania

Roboty termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie

opis zadania

W
ramach
zadania
przeprowadzono
aktualizację
audytu
energetycznego (kwota 3.075,00 zł), którą wykonano w celu
przedłożenia w WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka). Z kolei prace
termomodernizacyjne
obejmowały: docieplenie dachów i stropu
styropianem 15 cm, docieplenie stropu w części podpiwniczonej 14 cm,
montaż świetlików dachowych oraz docieplenie ścian zewnętrznych
i fundamentowych, montaż instalacji CO, wykonanie instalacji ciepłej
wody użytkowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (kwota
871.253,81 zł).

Bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

JKW Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Zakład Ogólnobudowlany
Grinbud z siedzibą w Gnieźnie, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

nazwa zadania

Remonty w I LO w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:
 uzupełniono ubytki w posadzce holu – wykonano flekowanie
marmurowej posadzki w oparciu o zaprawy mineralne na bazie
cementów barwionych w masie, lateksu i akrylu oraz
przeszlifowano naprawione elementy (6.000 zł / 6.000 zł),
 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową naprawy
pękniętych płyt piaskowych na północnej elewacji budynku (od
strony dziedzińca) wraz z ociepleniem (10.000 zł / 10.000 zł),
 remont parkietu w sali nr 30 (4.200 zł / 4.138,73 zł),
 remont odparzonych płytek na ścianie w dwóch salach lekcyjnych
(16.000 zł / 16.000 zł),
 remont szkoły, auli, biblioteki i czytelni w związku ze szkodami po
nawałnicy z 11 sierpnia 2017r. – remont opierzenia i dachu oraz
naprawa instalacji wentylacyjnej i odgromowej szkoły, auli
i czytelni, wymiana zalanych płyt gipsowo-kartonowych oraz
malowanie auli, czytelni i biblioteki, wymiana wyrwanych przez
wiatr okien wraz z opierzeniem w czytelni, usunięcie szkód w sali
gimnastycznej oraz wymiana zalanych podłóg w salach nr 118 i 120
(375.642 zł / 375.641,74 zł).

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Kamień Budowlany EL-KAM z siedzibą w Obornikach, Zakład Malarski
W. Kryskowiak z siedzibą w Gnieźnie, Zakład Dekarsko – Blacharski
A. Jakubowski z siedzibą w Gnieźnie, Firma Wielobranżowa DAB s. c.
z siedzibą w Gnieźnie, PHU Jan Derkacz Dychewicz sp. z o.o. z siedzibą
w Gnieźnie, Okna i Drzwi z PCW i Aluminium Wiśniewski Kościański
sp. j. z siedzibą w Gnieźnie
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nazwa zadania

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

opis zadania

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

opis zadania

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

Remonty w II LO w Gnieźnie
W ramach zadania przeprowadzono remonty (wykonano usługę
polegająca na przemurowaniu murków ogniowych oraz przemurowaniu
kominów) wraz z zakupem materiałów i wyposażenia (farby, gips,
sprzęt malarski) w związku z nawałnicą 11 sierpnia 2017 roku.
Zakład Ogólnobudowlany M. Jarzembowski z siedzibą w Niechanowie,
PHU Mal-Lak z siedzibą w Gnieźnie

Remonty w ZSE-O w Gnieźnie
W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:
 opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową archiwum
oraz pomieszczenia magazynowego szkoły (5.400 zł / 5.400 zł),
 remont archiwum - częściowe rozebranie konstrukcji stropu,
częściowe rozebranie posadzki z desek na legarach, uzupełnienie
tynków, izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wełny mineralnej,
malowanie archiwum i magazynu (28.000 zł / 27.144,97 zł),
 remont budynku szkoły w związku z nawałnicą z 11 sierpnia 2017r.
- naprawa dachu pokrytego dachówką, przemurowanie kominów
z cegieł, częściowe malowanie zalanych ścian w salach nr 33, 44
i 46, częściowe malowanie klatki schodowej na II piętrze (31.549 zł
/ 30.293,88 zł).
MDS architekci Maja Ziemba –Żółtowska z siedzibą w Gnieźnie, Firma
Burzyński z siedzibą w Gnieźnie, Erbrux E. Wolniewiński z siedzibą
w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 1 w Gnieźnie
W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:
 wymiana (punktowa) pokrycia dachu, opierzenia i rynien na
budynku dydaktycznym szkoły przy ul. Kostrzyńskiej w Gnieźnie
(8.000 zł / 3.000,53 zł),
 naprawa uszkodzonego ogrodzenia (614 zł / 513,50 zł).
Kobuz Group R. Sobczak z siedzibą w Gnieźnie

nazwa zadania

Remonty w ZSP nr 2 w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:
 wymieniono wybrane (zużyte) elementy kotłowni gazowej (12.000
zł / 11.500 zł),
 naprawiono właz oraz zalane pomieszczenia w związku z nawałnicą
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z 11 sierpnia 2017r. – zamontowano folie okienne w hali sportowej,
wykonano nowe powłoki malarskie, wymieniono wykładziny,
naprawiono rolety okienne w klasach, wymieniono oprawy
oświetleniowe uszkodzone na skutek zalania pomieszczeń na
II piętrze budynku ZSP nr 2 przy ul. Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie,
zakupiono materiały, narzędzia i środki czystości niezbędne do
przeprowadzenia
napraw
i
posprzątania
remontowanych
pomieszczeń (13.539 zł / 13.535,53 zł).
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

nazwa zadania

Remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie

opis zadania

Serwis P. Sochacki z siedzibą w Gnieźnie, PHU Auto-Szyby
J. Śniegowski z siedzibą w Gnieźnie, Belux B. Kaczmarek z siedziba
w Gnieźnie

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:
 opracowano projekt naprawy pęknięć ściany starego budynku szkoły
- sporządzono opinię techniczną dotyczącą zarysowań powstałych
na ścianach przyległych do ściany szczytowej budynku wraz
z propozycją naprawy. Ponadto, wykonano odkrywki w związku
z zagrożeniem awaryjnym ściany budynku, a także zabezpieczono
podłogi izolacją przeciwwilgociową (10.000 zł / 9.999,99 zł),
 przeprowadzono naprawy zalanych elementów budynku – wykonano
niezbędne prace malarskie (8.487 zł / 8.487 zł),
 naprawiono sieć kanalizacyjną – przeprowadzono wymianę rur
żeliwnych na PCV w posadzce piwnicy (7.183 zł / 7.183 zł),
 opracowano ekspertyzę techniczną stanu technicznego oraz
sposobu napraw zabezpieczających budynek przy ul. Sienkiewicza 6
w Gnieźnie, a także opracowano projekt wykonawczy wzmocnień
zgodnie z ww. ekspertyzą techniczną (14.765 zł / 14.760 zł),
naprawiono uszkodzenia w ogrodzeniu spowodowane nawałnicą 11
sierpnia 2017r. (1.728 zł / 1.728 zł).


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

Archenika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Specjalistyczne
Przedsiębiorstwo Budowlane Torkret sp. z o.o. z siedzibą w Siekierkach
Wielkich, Tadex T. Miękiszak sp. j. z siedzibą w Gnieźnie, Mal-Bud
Ł. Stupczyński z siedzibą w Gnieźnie, Firma Aden z siedzibą
w Przysiece, Bud-Ekspert sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, PPHU
Se-Bud S. Kujawski z siedzibą w Goślinowie

nazwa zadania

Remonty w ZSP w Witkowie

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

W ramach zadania zakupiono pompę CO GRUNDFOS dn 50X120X280
NOWA SERWIS i zamontowano w miejsce uszkodzonej pompy zasilania
CO w kotłowni gazowej.
PHU Cieplik-Bud P. Trzaskawka z siedzibą w Niechanowie
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nazwa zadania

Remonty w DPS w Łopiennie

opis zadania

W ramach zadania przeprowadzono remont łazienki znajdującej się na
parterze budynku. Wykonano następujące prace: zbicie i założenie
pytek ściennych, zbicie i założenie płytek podłogowych, demontaż
i montaż urządzeń sanitarnych, wymalowanie ścian i sufitów, wymiana
drzwi i futryny.

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

P.W. Ol-Mar M. Prusak z siedzibą w Gnieźnie

nazwa zadania

Remonty w DPS w Gnieźnie

opis zadania

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

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

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

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:
 malowanie oraz wymian wykładziny w pokojach pensjonariuszy
(17.000 zł / 16.918,90 zł (15.048,90 zł – budżet powiatu, 1.870 zł
– WUW)),
 remont dachu po nawałnicy z 11 sierpnia 2017r. - wymiana
i umocowanie uszkodzonych elementów (20.842 zł / 31.734,36 zł
(20.842 zł – budżet powiatu, 10.892,36 zł – środki DPS).
Zakład Ogólnobudowlany M. Jarzembowski z siedzibą w Niechanowie

Remonty w SOSW nr 1 w Gnieźnie
W
ramach
zadania
pomalowano
pomieszczenia
kuchenne
i pomieszczenia ekspedycji posiłków. Do malowania ścian użyto
materiałów łatwo zmywalnych i nietoksycznych (farba lateksowa).
Kubala Z. Kubasik z siedzibą w Gnieźnie

Remonty w SOSW w Kłecku
W ramach zadania wyremontowano dach na budynku gospodarczym,
prace obejmowały: demontaż dachówki i montaż blachodachówki wraz
z wykończeniem blachą, montaż gąsiorów i rynien.
Piotrex P. Kowalski z siedzibą w Świniarach
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nazwa zadania

Remonty w ZPWR w Trzemesznie

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace:
 remont dachu po nawałnicy z 11 sierpnia 2017r. – prace
obejmowały: położenie nowej papy, oklejenie uchwytów papą
mocującą solary, odbudowanie instalacji odgromowej, wymiana
izolacji rur miedzianych od solarów (23.470 zł / 23.470 zł),
 malowanie zalanego pomieszczenia (pokoju) – prace obejmowały:
malowanie, szpachlowanie, podwieszenie sufitu, założenie paneli
(1.534 zł / 3.900 zł (1.534 zł – budżet powiatu, 2.366 zł – środki
ZPWR)),
 sporządzono projekt systemu sygnalizacji pożarowej, oddymiania
klatki schodowej, oświetlenia ewakuacyjnego (9.225 zł / 9.225 zł).
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Firma Usługi Blacharsko–Dekarskie M. Męclewicz z siedzibą
w Niechanowie, Zakład Ogólnobudowlany A. Skotarczak z siedzibą
w Gnieźnie, Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w Branży
Elektrycznej M. Galantowicz z siedzibą w Gnieźnie

nazwa zadania

Remonty w Domu Dziecka w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania
pomieszczeniu.

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

położono

nową

wykładzinę

w

zalanym

Jednostka planowała również remont płotu uszkodzonego podczas
nawałnicy z 11 sierpnia 2017r., ale nie mogła podjąć się realizacji
zadania z uwagi na pozostałości uszkodzonych drzew (usunięcie drzew
jest zadaniem Miasta Gniezna).
Firma DAB s.c. z siedzibą w Gnieźnie

nazwa zadania

Naprawy budynku przy ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania przeprowadzono remont dachu oficyny budynku przy
ul. Wyszyńskiego 4 w Gnieźnie.

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

Zakład Ogólnobudowlany Blacharsko-Dekarski R. Frąckowiak z siedzibą
w Gnieźnie

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

produktu

liczba zmodernizowanych obiektów należących
do powiatu

szt.

19
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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
Przebudowa skrzyżowania typu rondo w m. Gniezno, ul. Półwiejska,
Pustachowska

kierownik zadania
Dyrektor PZD

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Przebudowa skrzyżowania typu rondo w m. Gniezno, ul. Półwiejska,
Pustachowska

planowana kwota [zł]
4.920
razem

4.920

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przebudowa skrzyżowania
typu rondo w m. Gniezno,
ul. Półwiejska,
Pustachowska
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

4.920,00

4.920,00

4.920,00

4,920,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

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

nazwa zadania

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonanie dokumentacji, zlecono, zgodnie z umową nr 20/W/17
zawartą w dniu 6.02.2017r., firmie Biuro Inżynieryjno–Techniczne KIER
z siedzibą w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

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
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jednostka
miary
szt.
zł

wartość osiągnięta
w roku 2017
0
0,00

szt.

0

zł

0,00

%

b. d.

%

b. d.
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Remont nakładki bitumicznej dróg powiatowych nr 2245P m. Jerzykowo,
nr 2239P i nr 2169P m. Zieleń
Remont dróg powiatowych nr 2190P Wilkowyja–Polska Wieś i nr 2151P
Kłecko ul. Czarnieckiego
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2155P Dziekanowice
–Siemianowo
Remont nakładki bitumicznej dróg powiatowych nr 2211P Pawłowo
–Baranowo i nr 2160P Czerniejewo-Żydowo
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2197P m. Turostowo
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2212P m. Wełnica
Remont nakładki bitumicznej na terenie gminy Mieleszyn – droga
powiatowa 2149P na odcinku lasu zniszczonego w wyniku nawałnicy
z dnia 11 sierpnia 2017 roku

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

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Remont nakładki bitumicznej dróg powiatowych nr 2245P m. Jerzykowo,
nr 2239P i nr 2169P m. Zieleń
Remont dróg powiatowych nr 2190P Wilkowyja–Polska Wieś i nr 2151P
Kłecko ul. Czarnieckiego
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2155P Dziekanowice
–Siemianowo
Remont nakładki bitumicznej dróg powiatowych nr 2211P Pawłowo
–Baranowo i nr 2160P Czerniejewo-Żydowo
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2197P m. Turostowo
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2212P m. Wełnica
Remont nakładki bitumicznej na terenie gminy Mieleszyn – droga
powiatowa 2149P na odcinku lasu zniszczonego w wyniku nawałnicy
z dnia 11 sierpnia 2017 roku
razem

planowana kwota [zł]
358.647
206.911
163.995
373.854
151.912
297.000
172.211
1.724.530

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Remont nakładki
bitumicznej dróg
powiatowych nr 2245P
m. Jerzykowo, nr 2239P
i nr 2169P m. Zieleń
Remont dróg powiatowych
nr 2190P Wilkowyja–Polska
Wieś i nr 2151P Kłecko
ul. Czarnieckiego

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

358.646,46

258.646,46

Gmina
Trzemeszno

100.000,00

206.911,15

136.911,15

Gmina Kłecko

70.000,00
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Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2155P
Dziekanowice–Siemianowo
Remont nakładki
bitumicznej dróg
powiatowych nr 2211P
Pawłowo–Baranowo i nr
2160P Czerniejewo-Żydowo
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2197P
m. Turostowo
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2212P
m. Wełnica
Remont nakładki
bitumicznej na terenie
gminy Mieleszyn – droga
powiatowa 2149P na odcinku
lasu zniszczonego w wyniku
nawałnicy z dnia 11 sierpnia
2017 roku
razem

163.994,99

93.994,99

Gmina Łubowo

70.000,00

373.853,89

278.853,89

Gmina
Czerniejewo

95.000,00

151.911,89

151.911,89

-

-

296.999,85

226.999,85

Gmina Gniezno

70.000,00

172.211,37

72.211,37

Powiat
Poznański

100.000,00

1.724.529,60

1.219.529,60

505.000,00

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

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

Remont nakładki bitumicznej dróg powiatowych
m. Jerzykowo, nr 2239P i nr 2169P m. Zieleń

nr

2245P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na długości
2.786 mb.
Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 6/17
zawarto w dniu 08.05.2017r. z Przedsiębiorstwem InżynieryjnoDrogowym sp. z o.o. z siedzibą w Olszy.
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nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Remont dróg powiatowych nr 2190P
i nr 2151P Kłecko ul. Czarnieckiego

Wilkowyja–Polska

Wieś

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na długości
1.356 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 8/17
zawarto w dniu 29.05.2017r. z Zakładem Drogowo–Transportowym
S. Begier z siedzibą w Nekli.

nazwa zadania

Remont nakładki bitumicznej
Dziekanowice–Siemianowo

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

drogi

powiatowej

nr

2155P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na długości
1.177 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 8/17
zawarto w dniu 29.05.2017r. z Zakładem Drogowo–Transportowym
S. Begier z siedzibą Nekli.

nazwa zadania

Remont nakładki bitumicznej dróg powiatowych nr 2211P Pawłowo
–Baranowo i nr 2160P Czerniejewo-Żydowo

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na długości
2.536 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 9/17
zawarto w dniu 19.06.2017r. z firmą Kowalski Budownictwo sp. z o.o.
z siedzibą w Żninie.

nazwa zadania

Remont nakładki
m. Turostowo

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

bitumicznej

drogi

powiatowej

nr

2197P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na długości
822 mb.
Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia
14.09.2017r. i kosztorys ofertowy z dnia 25.09.2017r. sporządzony
przez wykonawcę. Umowę nr 66/W/17 zawarto w dniu 06.10.2017r.
z Zakładem Drogowo-Transportowym S. Begier z siedzibą w Nekli.
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nazwa zadania

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2212P m. Wełnica

opis zadania

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na długości
1.922 mb.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 13/17
zawarto w dniu 24.08.2017r. z Zakładem Drogowo–Transportowym
S. Begier z siedzibą w Nekli.

nazwa zadania

Remont nakładki bitumicznej na terenie gminy Mieleszyn – droga
powiatowa 2149P na odcinku lasu zniszczonego w wyniku nawałnicy
z dnia 11 sierpnia 2017 roku
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na długości
959 mb.

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

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 16/17
zawarto w dniu 16.11.2017r. z Zakładem Drogowo–Transportowym
S. Begier z siedzibą w Nekli.

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

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

57

jednostka
miary
km
zł

wartość osiągnięta
w roku 2017
11,558
1.724.529,60

%

b. d.

%

b. d.
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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
Likwidacja wyrobów zawierających azbest

kierownik zadania
Dyrektor OS

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Likwidacja wyrobów zawierających azbest
razem

planowana kwota [zł]
465.000
465.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Likwidacja wyrobów
zawierających azbest
razem

442.134,26

38.166,82

442.134,26

38.166,82

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
dotacja
z NFOŚiGW
i WFOŚiGW oraz
z budżetu gmin

kwota
403.967,44
403.967,44

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 przedsięwzięcia jest więc:
 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 2017 r.” realizowane było
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

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 i gmin powiatu gnieźnieńskiego.
Finansowanie kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających
azbest, rozbiórki (demontażu) i unieszkodliwiania wytworzonych
odpadów azbestowych przyznawane było w wysokości 100%
całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna dla
każdej nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania
wynosiła 20.000 zł. Zadanie realizowane jest od 2008 r. i cieszy się
dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu. Wszystkie złożone
wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Wykonawcą zadania była spółka AM TRANS Progres Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu (umowa nr 3/ZG/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.) wybrana
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu
nieograniczonego.

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

nazwa
liczba złożonych wniosków
liczba nieruchomości objętych projektem
ilość zdemontowanego i unieszkodliwionego
azbestu
Ilość nowych pokryć dachowych

jednostka
miary
szt.
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2017
350
350

tona

949,840

m2

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Powiat w 2017 r. nie dofinansował zakupu nowego dachu - na własny koszt zrobili to właściciele
nieruchomości, w związku z powyższym wskaźnik dotyczący ilości nowych pokryć dachowych [m 2]
jest niemożliwy do oszacowania.
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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
Zmniejszenie ryzyka powodziowego

kierownik zadania
Dyrektor OS

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Zmniejszenie ryzyka powodziowego

planowana kwota [zł]
150.000
150.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Zmniejszenie ryzyka
powodziowego
razem

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

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.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Potrzeby związane z utrzymaniem w sprawności, coraz bardziej
wyeksploatowanych systemów melioracyjnych z roku na rok stają się
coraz bardziej pilne i wymagają coraz większych nakładów
finansowych. Spółki wodne nie posiadają wystarczających środków
finansowych, aby na swoim terenie systematycznie konserwować
wszystkie rowy.
Na podstawie art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji udzielonej
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, na podstawie której została podjęta
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1010/2017 z dnia
28.06.2017r. 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. W roku 2017 konserwacji poddane zostały 44 rowy
na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
Gminna Spółka Wodna w Gnieźnie, Gminna Spółka Wodna w Kłecku,
Gminna Spółka Wodna w Mieleszynie, Spółka Wodna ŻydowoCzerniejewo-Strychowo, Spółka Wodna Rybno Wielkie, Gminna Spółka
Wodna w Kiszkowie, Gminna Spółka Wodna w Niechanowie, Gminna
Spółka Wodna w Trzemesznie, Gminna Spółka Wodna w Witkowie,
Spółka Wodna Trzemżal, Gminna Spółka Wodna Czerniejewo, Spółka
Wodna w Fałkowie

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

nazwa
długość rowów melioracyjnych poddanych
konserwacji
liczba zagrożeń powodziowych na terenie
powiatu
liczba podtopień terenów wykorzystywanych
rolniczo
powierzchnia terenów wykorzystywanych
rolniczo, które zostały podtopione
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

km

54,2

szt.

0

szt.

0

ha

0
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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
Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo

kierownik zadania
Kierownik DON

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo

planowana kwota [zł]
224.511
224.511

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Działalność Centrum
Aktywności Społecznej Largo
razem

215.137,81

215.137,81

215.137,81

215.137,81

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

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.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo
Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo ma przyczynić się do
zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, rozwinięcia pasji i umiejętności oraz
aktywnego spędzenia czasu. W związku z tym, w CAS Largo stworzono
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

możliwość m. in. skorzystania z nieodpłatnego specjalistycznego
poradnictwa psychologa, specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych
oraz innych w zależności od zgłaszanych potrzeb.
Pracownie tematyczne w CAS LARGO:
 pracownia ruchu i tańca (fizykoterapia): gimnastyka korekcyjna,
 pracownia ruchu i tańca (fizykoterapia): różne formy tańca, zumba,
taniec towarzyski, w tym dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim,
 pracownia terapii poprzez sztukę: zajęcia kreatywno-plastyczne dla
dorosłych i dzieci,
 pracownia terapii poprzez sztukę: tkanina przestrzenna,
 pracownia teatralna,
 pracownia Kamishibai,
 pracownia fotograficzna,
 pracownia krawiecka,
 grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym dla
poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 pracownia komputerowa,
 muzyka i śpiew.
Siedziba CAS Largo to również miejsce funkcjonowania organizacji
pozarządowych, gdzie każda z nich realizuje swoje zadania statutowe
na potrzeby mieszkańców powiatu, korzystając z proponowanych porad
i konsultacji, uczestnicząc w zajęciach przyczyniających się do
zwiększenia ich aktywności. W CAS LARGO swoją siedzibę 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,
 Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego,
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, koło w Gnieźnie,
 ZHP Gniezno.
organizacje pozarządowe, fundacje

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

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

wartość osiągnięta
w roku 2017
192
562
18

os.

4.288
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rezultatu

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

szt.

0

szt.

4

os.

625

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
Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej”

kierownik zadania
Dyrektor PCRP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej”
razem

planowana kwota [zł]
20.000
20.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Realizacja projektu
„Poprawa dostępu do usług
wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej”
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

314.813,60

20.000,00

314.813,60

20.000,00
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa
EFS
JST
wkład własny
prywatny

kwota
290.185,60
3.075,00
1.553,00
294.813,60
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III. Informacje merytoryczne
1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest rozwój rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Realizacja
projektu ma przyczynić się m. in. do:
 poprawy dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w tym usług
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 szerszego podjęcia działań na rzecz procesu usamodzielnienia osób opuszczających pieczę
zastępczą, w tym zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego,
 zapewnienia dostępu do kompleksowych usług specjalistycznych świadczonych w społeczności
lokalnej, poszerzenia dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i ukierunkowanie na pracę z rodziną.
W ramach projektu przewiduje się m. in.: organizację szkoleń: (1) dla kandydatów na rodziny
zastępcze, (2) dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, (3) dla zawodowych rodzin
zastępczych, organizację warsztatów, itp.
2. opis zadań w ramach projektu
Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny
i systemu pieczy zastępczej”

nazwa zadania

opis zadania

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

Projekt zakłada poprawę dostępu do usług społecznych świadczonych
w lokalnej społeczności poprzez: poradnictwo specjalistyczne,
szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenia dla rodzin
zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz zapewnienie pomocy
i wsparcia w ramach grup wsparcia, warsztaty dla dorosłych i dzieci,
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci z pieczy
zastępczej oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
modernizację i wyposażenie mieszkań chronionych (wspomaganych)
w Gnieźnie i Trzemesznie dla osób usamodzielnianych, działania
o charakterze środowiskowym.
Ze względów formalno-organizacyjnych opóźnieniu uległo rozpoczęcie
realizacji projektu, a tym samym przesunięcie realizacji części zadań.
Gmina Niechanowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niechanowie, Stowarzyszenie dla Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
„RAZEM”, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba kandydatów na rodziny zastępcze
liczba zorganizowanych szkoleń dla
niespokrewnionych rodzin zastępczych
liczba osób biorących udział w szkoleniach dla
niespokrewnionych rodzin zastępczych
liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych
w powiecie gnieźnieńskim
liczba dzieci pozostających pod opieką
placówek opiekuńczo-wychowawczych
w powiecie gnieźnieńskim
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jednostka
miary
os.

wartość osiągnięta
w roku 2017
16

szt.

4

os.

48

szt.

2

os.

58
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rezultatu

liczba nowopowstałych rodzin zastępczych
liczba dzieci pozostających pod opieką rodzin
zastępczych
liczba miejsc w całodobowych placówkach
pieczy instytucjonalnej
liczba dzieci umieszczonych w placówkach
pieczy instytucjonalnej
zmniejszenie się liczby dzieci pozostających
pod opieką placówek opiekuńczo
-wychowawczych w powiecie gnieźnieńskim
w stosunku do roku poprzedniego

rodziny

15

os.

187

szt.

58

os.

51

%

5,6

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
Program korekcyjno-edukacyjny „Partner”

kierownik zadania
Dyrektor PCPR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Program korekcyjno-edukacyjny „Partner”
razem

planowana kwota [zł]
10.000
10.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Program korekcyjnoedukacyjny „Partner”
razem

19.800,00

10.000,00

19.800,00

10.000,00
66

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
WUW
w Poznaniu

kwota
9.800,00
9.800,00
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
W ramach przedsięwzięcia planowane do realizacji jest przeprowadzenie programów i warsztatów
edukacyjnych dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.
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. 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

opis zadania

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

Program korekcyjno-edukacyjny „Partner”
Program korekcyjno-edukacyjny „Partner” w 2017 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,
domowników oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.
Zadanie realizowane było w terminie 29.08.2017r.-15.12.2017r.
poprzez: wykłady, wypowiedzi własne, informacje zwrotne, dyskusje,
pracę indywidualną, pracę w grupach, elementy warsztatowe,
wypełnianie kwestionariuszy, prace domowe, ćwiczenie nabywanych
umiejętności. Podczas spotkań beneficjenci projektu mieli możliwość
nauczenia się jak rozpoznać mechanizmy stosowania zachowań
przemocowych oraz jak rozpoznać mechanizmy poznawcze sprzyjające
stosowaniu przemocy. Uczestnicy przedsięwzięcia mogli także: nabyć
wiedzę na temat konsekwencji stosowania przemocy, nauczyć się
rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz używać odmiennych niż
dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami,
zmienić zachowania przemocowe na zachowania oparte na szacunku,
poszerzyć zakres umiejętności społecznych związanych z komunikacją,
zwiększyć samokontrolę, rozpoznawać zasoby własne i otoczenia oraz
pracować nad poprawą relacji z partnerką i członkami rodziny.
Uczestnictwo w projekcie dla większości beneficjentów nie było
dobrowolne. Odbywało się ono na wniosek kuratorów sądowych - stąd
liczne rezygnacje w trakcie trwania projektu.
Zadanie zostało zlecone, zgodnie z umową zawartą w dniu
25.08.2017r., Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki
Społecznej z siedzibą w Poznaniu.
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

os.

n/d

os.

10

szt.

n/d

szt.

n/d

os.

n/d

os.

10

os.

n/d

%

n/d

4. uwagi dotyczące wskaźników
Do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy „Partner” zgłoszonych zostało 29
osób. Zakwalifikowanych zostało 15 mężczyzn, uczestniczyło 10, a ukończyło 9.

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

kierownik zadania
Dyrektor OZK
Dyrektor OZK

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu
Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację mobilną Komunikatora SISMS
Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych
razem

planowana kwota [zł]
15.000
5.000
20.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Bezpłatny system
ostrzegania i informowania
mieszkańców Powiatu
Gnieźnieńskiego poprzez SMS
oraz aplikację mobilną
Komunikatora SISMS
Usługa powiadamiania SMS
dla osób głuchoniemych
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

14.999,67

14.999,67

-

-

4.457,16

4.457,16

-

-

19.456,83

19.456,83

-

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

nazwa zadania

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu
Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację mobilną Komunikatora
SISMS

opis zadania

Realizacja zadania obejmowała opłatę za usługę aktywacyjną oraz
opłatę za świadczenie usług w pakiecie wiadomości sms systemu
teleinformatycznego Samorządowego Informatora SMS oraz opłatę
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

abonamentową SISMS, dzięki której funkcjonował całodobowy system
ostrzegania i informowania mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego
o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i innych
awariach.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Firma Samorządowy Informator SMS z siedzibą we Wrocławiu
– wykonawca zadania (umowa nr 297/W/OZK/2016 z dnia 27.12.2016
roku oraz zamówienie nr 1 z dnia 24.08.2017 roku i zamówienie nr 2
z dnia 14.12.2017 roku). Wybór wykonawców został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.

nazwa zadania

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych

opis zadania

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

W ramach realizacji zadania opłacano comiesięczny abonament za
usługi powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych. Różnica pomiędzy
planowaną kwotą na abonament sms a zrealizowaną kwotą wydatków
przeznaczonych na ww. usługę wynika z faktu, iż koszty te są określane
szacunkowo i nie ma możliwości precyzyjnego określenia z góry
wysokości wydatków ponoszonych z tego tytułu za cały rok.
KP PSP w Gnieźnie, Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych
w Gnieźnie, KP Policji w Gnieźnie, Zespół Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie, operator PLUS GSM (wykonawca) – partnerzy zadania
zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 20 czerwca
2009 roku. Wybór wykonawców został dokonany zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

wartość osiągnięta
w roku 2017

os.

2.138

os.

250-300
miesięcznie

szt.

b. d.

szt.

b. d.

%

b. d.
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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
Zakup specjalistycznego radiowozu oznakowanego z pełnym wyposażeniem
przystosowanym do przewozu psów służbowych
Modernizacja pomieszczeń dla Zespołu Techniki Kryminalnej Wydziału
Kryminalnego KPP Gniezno
Zakup narkogogli dla potrzeb Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich
i Patologii Wydziału Prewencji KPP Gniezno
Zakup zestawu sprzętu szkoleniowego do ratownictwa medycznego
Kurs sternika motorowodnego dla strażaków PSP
Zakup urządzeń piorących i suszących do dekontaminacji i konserwacji
ubrań specjalnych
Zakup pilarek z przeznaczeniem dla OSP powiatu gnieźnieńskiego
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego

kierownik zadania
Komendant KPP
Komendant KPP
Komendant KPP
Komendant KP PSP
Komendant KP PSP
Komendant KP PSP
Dyrektor OZK
Dyrektor OS

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Zakup specjalistycznego radiowozu oznakowanego z pełnym wyposażeniem
przystosowanym do przewozu psów służbowych
Modernizacja pomieszczeń dla Zespołu Techniki Kryminalnej Wydziału
Kryminalnego KPP Gniezno
Zakup narkogogli dla potrzeb Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich
i Patologii Wydziału Prewencji KPP Gniezno
Zakup zestawu sprzętu szkoleniowego do ratownictwa medycznego
Kurs sternika motorowodnego dla strażaków PSP
Zakup urządzeń piorących i suszących do dekontaminacji i konserwacji
ubrań specjalnych
Zakup pilarek z przeznaczeniem dla OSP powiatu gnieźnieńskiego
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego
razem
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planowana kwota [zł]
40.000
10.000
1.000
40.000
7.000
50.000
40.000
40.000
228.000
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Dofinansowanie zakupu
specjalistycznego radiowozu
oznakowanego z pełnym
wyposażeniem
przystosowanym do
przewozu psów służbowych
Modernizacja pomieszczeń
dla Zespołu Techniki
Kryminalnej Wydziału
Kryminalnego KPP Gniezno
Zakup narkogogli dla potrzeb
Zespołu Prewencji
Kryminalnej Nieletnich
i Patologii Wydziału
Prewencji KPP Gniezno
Zakup zestawu sprzętu
szkoleniowego do
ratownictwa medycznego
Kurs sternika
motorowodnego dla
strażaków PSP
Zakup urządzeń piorących i
suszących do dekontaminacji
i konserwacji ubrań
specjalnych
Zakup pilarek
z przeznaczeniem dla OSP
powiatu gnieźnieńskiego
Dofinansowanie działalności
Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Gnieźnieńskiego
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

40.000,00

KGP Warszawa

40.000,00

75.000,00

10.000,00

Miasto Gniezno
Gmina Kłecko
Gmina Mieleszyn
Gmina Kiszkowo

45.000,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00

1.000,00

1.000,00

-

-

36.017,48

36.017,48

-

-

7.000,00

7.000,00

-

-

49.993,35

0,00

Miasto Gniezno
/ WFWPSP

49.993,35

39.999,98

39.999,98

-

-

24.401,34

24.401,34

-

-

313.412,15

158.418,80

80.000,00

154.993,35

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, co winno się przyczynić do poprawy warunków służby i pracy
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz poprawą wizerunku Policji w oczach przyjmowanych
interesantów. Projekt zakłada także wsparcie działalności innych służb i podmiotów ratowniczych,
w tym m. in. działalności Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz Społecznej
Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego.
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2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

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

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

opis zadania

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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego radiowozu oznakowanego
z pełnym wyposażeniem przystosowanym do przewozu psów
służbowych
W ramach realizacji zadania zakupiono specjalistyczny radiowóz
oznakowany z pełnym wyposażeniem przystosowanym do przewozu
psów służbowych.
Komenda Główna Policji w Warszawie

Modernizacja pomieszczeń dla Zespołu
Wydziału Kryminalnego KPP Gniezno

Techniki

Kryminalnej

W ramach realizacji zadania zmodernizowano i wyremontowano
pomieszczenia
dla
Zespołu
Techniki
Kryminalnej
Wydziału
Kryminalnego KPP Gniezno.
Urząd Miasta Gniezna, Urząd Miasta i Gminy Kłecko, Urząd Gminy
Mieleszyn, Urząd Gminy Kiszkowo.

Zakup narkogogli dla potrzeb Zespołu Prewencji Kryminalnej
Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP Gniezno
W ramach zadania zakupiono 2 szt. narkogogli dla potrzeb Zespołu
Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie wykorzystywanych podczas
spotkań z rodzicami i nauczycielami, jak również przez dzielnicowych
wykonujących zadania na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego.
-

Zakup zestawu sprzętu szkoleniowego do ratownictwa medycznego
W ramach realizacji zadania zakupiono zestaw sprzętu szkoleniowego
do ratownictwa medycznego obejmujący: fantomy, manekiny oraz
zestaw do pozoracji ran. Nabyty sprzęt wykorzystywano do szkolenia
oraz podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, druhów OSP z terenu powiatu
gnieźnieńskiego oraz uczestników pokazów ratownictwa i szkoleń na
terenie powiatu gnieźnieńskiego.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z Poznania
- przekazanie środków przez Fundusz Wsparcia PSP, Laerdal Polska
– wykonawca zadania

nazwa zadania

Kurs sternika motorowodnego dla strażaków PSP

opis zadania

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

opis zadania

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

opis zadania

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

W kursie sternika motorowodnego uczestniczyło 12 funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie, którzy po jego ukończeniu
uzyskali patent sternika motorowodnego. Dzięki realizacji zadania,
nabyli uprawnienia do obsługi i prowadzenia łodzi ratowniczych
podczas akcji ratowniczych prowadzonych na akwenach w powiecie
gnieźnieńskim.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z Poznania
- przekazanie środków przez Fundusz Wsparcia PSP

Zakup urządzeń piorących i
i konserwacji ubrań specjalnych

suszących

do

dekontaminacji

W ramach zadania zakupiono urządzenia piorące i suszące do
dekontaminacji i konserwacji ubrań specjalnych, w skład których
wchodzi pralnico-wirówka wysokoobrotowa o załadunku 20 kg oraz
szafa suszarnicza do suszenia ubrań specjalnych strażaka. Nabyty
sprzęt w znacznym stopniu poprawi i usprawni konserwację ubrań
specjalnych funkcjonariuszy KP PSP w Gnieźnie.
Miasto Gniezno – przekazanie środków na zakup, KW PSP Poznań
- przepływ środków przez Fundusz Wsparcia PSP

Zakup pilarek z przeznaczeniem dla OSP powiatu gnieźnieńskiego
W ramach realizacji zadania zakupiono 17 sztuk pilarek STIHL, model
MS 261, z przeznaczeniem dla 15 Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu powiatu gnieźnieńskiego, które brały udział w usuwaniu
skutków nawałnicy, która nawiedziła powiat gnieźnieński w dniu 11
sierpnia 2017 roku.
-

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
w zakresie gospodarki wodnej oraz zachowania i przestrzegania
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

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 roku, Powiat Gnieźnieński w miarę możliwości
finansowych, zapewnia strażnikom niezbędny do wykonywania
czynności kontrolnych sprzęt specjalistyczny i ochronny, wyposażenie
techniczne i umundurowanie, naprawę, ubezpieczenie i przeglądy
sprzętu używanego do przeprowadzania kontroli, ubezpieczenia
strażników od następstw nieszczęśliwych wypadków, itp.
W 2017 roku:
 zakupiono części, przeprowadzono naprawy i oznakowano sprzęt
użytkowany przez SSR,
 zorganizowano warsztaty i przeszkolenie dotyczące m.in. zasad
zachowania się i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa podczas
kontroli nad akwenami,
 zlecono uszycie i zakupiono umundurowanie,
 zakupiono sprzęt niezbędny do funkcjonowania SSR,
 zorganizowano spotkanie podsumowujące działalność straży,
 poniesiono opłaty za telefony, media, ubezpieczenia.
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
w Gnieźnie, „Hero Collection” s.j. Poznań, Orion Group S. Jurkiewicz
Władysławowo, Elpos S. Pokładecki Gniezno, Concordia Ubezpieczenia,
Modny Catering R. Budniak Mnichowo, Inter Risk TU S.A., PH Rolmasz
s.j. Gniezno, Auto - Szałek – Serwis Gniezno, Akuma – Serwis Plus
Poznań, Circle K Polska sp. z o.o., Copypoint Z. Ławniczek Gniezno,
Eltrans Z. Skibiński Gniezno, Serwis Motorowodny Gapski i Syn Poznań,
H.G.P Sklep Motoryzacyjny Gniezno, Fundacja Na Rzecz Rozwoju
Ochrony Zdrowia - Specjalistyczny Sklep Medyczny Gniezno

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary
szt.
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2017
1
298

zł

111.189,30

zł

0,00

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba zakupionego sprzętu obejmuje:
 KPP w Gnieźnie – meble do wyremontowanego pomieszczenia dla Zespołu Techniki Kryminalnej
Wydziału Kryminalnego KPP Gniezno – 1 szt., narkogogle – 2 szt.,
 KP PSP w Gnieźnie – zestaw sprzętu szkoleniowego do ratownictwa medycznego – 1 szt.,
urządzenia piorące i suszące do dekontaminacji i konserwacji ubrań specjalnych – 2 szt.,
 Straż Rybacka - odzież ochronną wraz z naszywkami i in. dla strażników SSR – 260 szt., części do
75

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017
sprzętu użytkowanego przez SSR – 20 szt., inne wyposażenie i tablice informacyjne dla SSR
– 12 szt.
Wskaźnik produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu obejmuje:
 KPP w Gnieźnie - meble do wyremontowanego pomieszczenia dla Zespołu Techniki Kryminalnej
Wydziału Kryminalnego KPP Gniezno – 10.000 zł, narkogogle – 1.000 zł,
 KP PSP w Gnieźnie – zestaw sprzętu szkoleniowego do ratownictwa medycznego – 36.017,48 zł,
urządzenia piorące i suszące do dekontaminacji i konserwacji ubrań specjalnych – 49.993,35 zł,
 Straż Rybacka - odzież ochronną wraz z naszywkami i in. dla strażników SSR – 10.941,02 zł,
części do sprzętu użytkowanego przez SSR – 1.564,05 zł, inne wyposażenie i tablice
informacyjnych dla SSR – 1.673,40 zł.

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
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2017 roku

kierownik zadania
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2017 roku

planowana kwota [zł]
65.000
razem

65.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Organizacja na terenie
powiatu gnieźnieńskiego
imprez sportowych o zasięgu
lokalnym, krajowym
i międzynarodowym
w 2017 roku
Razem

z budżetu
powiatu

ogółem

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00
76

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

-

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017
III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane dyscypliny sportu, to doskonały sposób na
zachęcenie mieszkańców powiatu do jego czynnego uprawiania. To z kolei przyczynia się do
popularyzacji zdrowego i aktywnego stylu życia. Poza tym, wiele osób zaangażowanych
w uprawianie poszczególnych dyscyplin odnosi sukcesy sportowe na różnych szczeblach, co z kolei
może być doskonałym sposobem na promocję powiatu gnieźnieńskiego. W związku z tym, że
najefektywniej jest powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie zawodów (imprez) sportowych
organizacjom pozarządowym w drodze konkursu, podjęto działania mające na celu jego
przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. opis zadań w ramach projektu
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2017 roku

nazwa zadania

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

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

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

jednostka
miary

nazwa
liczba organizacji pozarządowych, które zostały
wybrane w drodze konkursu do organizacji
imprez sportowych
liczba zorganizowanych zawodów sportowych
propagujących wybrane dyscypliny sportowe
liczba dyscyplin popularyzowanych w ramach
organizowanych imprez sportowych
liczba osób zawodników uczestniczących
w imprezach sportowych
liczba osób widzów uczestniczących
w imprezach sportowych
przyrost liczby imprez sportowych w danym
roku w stosunku do roku poprzedniego

IV. Załączniki
załącznik nr 2

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację
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szt.
szt.
szt.
os.
os.
%

wartość osiągnięta
w roku 2017
21
49
21
ok. 4.200
b. d.
0

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017
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
Stypendia dla wyróżniających się sportowców
Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów
i działaczy

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Stypendia dla wyróżniających się sportowców
Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów
i działaczy

planowana kwota [zł]
28.800
6.200
razem

35.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Stypendia dla
wyróżniających się
sportowców
Nagrody dla wyróżniających
się sportowców, nauczycieli,
trenerów i działaczy
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

26.400,00

26.400,00

-

-

8.600,00

8.600,00

-

-

35.000,00

35.000,00

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest wspieranie zawodników szczególnie uzdolnionych, osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie na arenie krajowej lub międzynarodowej oraz uhonorowanie
trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników. W ramach niniejszego
działania wybrani sportowcy otrzymali miesięcznie stypendia sportowe pozwalające im częściowo
zaspokoić potrzeby finansowe związane z treningami i udziałem w zawodach sportowych.
Natomiast nagrodami zostali docenieni nie tylko wyróżniający się zawodnicy, ale również trenerzy
i działacze. Przyznawanie stypendiów i nagród odbywało się na podstawie składanych wniosków,
zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.
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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
2017 roku budżetowego dla zawodników osiągających wysokie wynik
i we współzawodnictwie sportowym.

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

-

Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów
i działaczy

nazwa zadania

W ramach zadania zostały przyznane jednorazowe nagrody finansowe
dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięte wyniki sportowe.

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

-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

liczba przyznanych stypendiów sportowych

szt.

21

liczba klubów, w których trenują zawodnicy
otrzymujący stypendia sportowe

szt.

8

liczba przyznanych nagród

szt.

12

%

b. d.

nazwa

przyrost liczby zawodników zajmujących
miejsca od 1 do 10 w zawodach sportowych
o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
w stosunku do roku poprzedniego
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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
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży w 2017 roku
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej
w 2017 roku
Zakup maty zapaśniczej na potrzeby prowadzenia szkolenia dzieci
i młodzieży

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży w 2017 roku
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej
w 2017 roku
Zakup maty zapaśniczej na potrzeby prowadzenia szkolenia dzieci
i młodzieży
razem

planowana kwota [zł]
123.500
126.500
6.000
256.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo
w klubach
i stowarzyszeniach
sportowych biorących udział
we współzawodnictwie
sportowym dzieci
i młodzieży w 2017 roku
Przygotowanie i udział
klubów sportowych
w rozgrywkach ligi
państwowej w 2017 roku

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

123.000,00

123.000,00

-

-

126.500,00

126.500,00

-

-
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Zakup maty zapaśniczej na
potrzeby prowadzenia
szkolenia dzieci
i młodzieży
razem

6.000,00

6.000,00

255.500,00

255.500,00

-

-

-

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 przewidziano dofinansowywanie klubów sportowych, 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

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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i
stowarzyszeniach
sportowych
biorących
udział
we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2017 roku
Realizacja zadania obejmowała prowadzenie zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży w klubach sportowych z terenu powiatu
gnieźnieńskiego oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym
szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym
konkursie.
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi
państwowej w 2017 roku
Realizacja zadania obejmowała przygotowanie i udział klubów
sportowych w rozgrywkach ligi państwowej organizowanej przez
związki sportowe. Przekazane środki na powyższy cel oprócz
zapewnienia klubom dotacji na realizację bieżących zadań (treningi,
mecze ligowe, zakup sprzętu, transport na zawody itp.) zapewniły
również Powiatowi szeroko rozumianą promocję poprzez sport na
terenie całego kraju jak również na arenie międzynarodowej.
-
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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

Zakup maty zapaśniczej na potrzeby prowadzenia szkolenia dzieci
i młodzieży

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

Realizacja zadania obejmowała dofinansowanie zakupu maty
zapaśniczej na potrzeby prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży
w sportach walki.
Zadanie zostało zlecone klubowi sportowemu prowadzącemu szkolenie
dzieci i młodzieży w sportach walki zgodnie ze złożoną ofertą
w otwartym konkursie.

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa
liczba dofinansowanych klubów sportowych

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

37

szt.

18

os.

ok. 2.700

%

- 10

IV. Załączniki
załącznik nr 3

Wykaz kubów sportowych, które otrzymały dotację na realizację zadań z zakresu
kultury fizycznej i sportu
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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
Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych

kierownik zadania
Dyrektor OS

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
razem

planowana kwota [zł]
60.000
60.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Pogłębianie świadomości
ekologicznej dzieci,
młodzieży i dorosłych
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

16.098,34

6.609,00

16.098,34

6.609,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

dotacja
z WFOŚiGW

9.489,34
9.489,34

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.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach projektu realizowane było przedsięwzięcie dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu pn. „Konkursy i inne imprezy upowszechniające
wiedzę ekologiczną i przyrodniczą oraz propagujące działania
przyjazne środowisku na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.
Zorganizowano cykliczne, powiatowe konkursy ekologiczne i akcje
(sadzenie drzew, sprzątanie lasu, powiatowy konkurs ekologiczny
z wiedzy ekologicznej, „Ekoludek”, „Ekolider”, festiwal „Zielone
nuty”, eko-konkurs, konkurs pn. Ogród w środku miasta, Integracyjny
Eko-Rajd).
[1] placówki oświatowe powiatu gnieźnieńskiego, Polski Klub
Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie, Nadleśnictwo
Gniezno, gminy powiatu gnieźnieńskiego (współorganizatorzy);
[2] w3m.pl z siedzibą w Mogilnie, P.H.U.P. Poldrób sp. z o.o. z siedzibą
w Gnieźnie, Firma Karuś z siedzibą w Gnieźnie, Firma Wielobranżowa
Transstach z siedzibą w Niechanowie, Sklep Rowerowo-Sportowy ATUT
z siedzibą w Gnieźnie, Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych
Oficyna s.c. z siedzibą w Gnieźnie, Hurtownia Zabawek i Sprzętu
Sportowego Jumbo z siedzibą w Gnieźnie, MINI-MAX Jacek Szukalski
z siedzibą w Gnieźnie, Pronet Tomasz Kordys z siedzibą w Gnieźnie,
Księgarnia Wolumen z siedzibą w Gnieźnie, Firma UsługowoProdukcyjna Elpos z siedzibą w Gnieźnie, Ranczo w Dolinie z siedzibą
w Dąbrówce Kościelnej (zakup nagród i poczęstunku dla uczestników,
wykonanie gadżetów). Wybór wykonawców został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

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

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

9

os.

ok. 700
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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
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
Projekt „Błękitna krew”

kierownik zadania
Dyrektor OZ
Dyrektor WIR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
Projekt „Błękitna krew”

planowana kwota [zł]
2.500
0
2.500

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja i propagowanie
honorowego krwiodawstwa
Projekt „Błękitna krew”
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

4.158,00

2.500,00

PCK Gniezno

1.658,00

0,00
4.158,00

0,00
2.500,00

-

1.658,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwu znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia
ludzkiego, we wszystkich środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej
i akademickiej. Jego realizacja ma przyczynić się do propagowania wiedzy o ruchu honorowego
krwiodawstwa i zadaniach realizowanych przez PCK, integracji środowiska honorowych dawców
krwi i członków ich rodzin oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności
lokalnej.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa

opis zadania

W ramach wykonania zadania przeprowadzono: prelekcje i pogadanki
dotyczące honorowego krwiodawstwa w celu zachęcenia do
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

honorowego oddawania krwi, 16 otwartych akcji poboru krwi przez
sześć klubów honorowych dawców krwi połączonych z festynami na
terenie powiatu gnieźnieńskiego. Zorganizowano również zbiórki krwi
w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych „Młoda
krew ratuje życie”. Odbyło się także uroczyste zebranie z okazji „Dni
Honorowego Krwiodawstwa PCK”, w którym uczestniczyło 75 osób.
Krwiodawcy zostali uhonorowani odznaczeniami Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi. Realizacja zadania przebiega w ścisłej współpracy
z projektem Powiatu Gnieźnieńskiego pn. „Błękitna Krew”.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Gnieźnie – jednostka
wyłoniona na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, szkoły
ponadgimnazjalne powiatu gnieźnieńskiego

nazwa zadania

Projekt „Błękitna krew”

opis zadania

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

Powiat gnieźnieński dąży do upowszechniania idei honorowego
krwiodawstwa, świadomości posiadanej grupy krwi oraz świadomości
korelacji grup krwi i ich konsekwencji wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym.
W związku z realizowanym projektem, każdy absolwent szkoły
ponadgimnazjalnej w powiecie gnieźnieńskim miał możliwość poznania
swojej grupy krwi oraz – jako honorowy krwiodawca – mógł otrzymać
wartościowy dokument identyfikacyjny – Kartę Identyfikacyjną Grupy
Krwi (tzw. krewkarta). Uczniom razem z krewkartami wręczano
również silikonowe opaski promocyjne z nadrukiem – grupą krwi.
W ramach zadania przeprowadzone zostały również warsztaty
z Drużyną Szpiku.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Gnieźnie, Fundacja „Dar
Szpiku” z Poznania

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

wartość osiągnięta
w roku 2017
1.450
798
2
120

szt.

18

os.

b. d.

os.

77

os.

120
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numer projektu
II/3/n
nazwa projektu
Programy profilaktyki zdrowia
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Profilaktyka nowotworowa
Profilaktyka powikłań cukrzycy
Współpraca dla zdrowia – Powiatowe Forum Zdrowia

kierownik zadania
Dyrektor OZ
Dyrektor OZ
Dyrektor OZ

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Profilaktyka nowotworowa
Profilaktyka powikłań cukrzycy
Współpraca dla zdrowia – Powiatowe Forum Zdrowia

planowana kwota [zł]
8.000
25.000
934
33.934

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

Profilaktyka nowotworowa
Profilaktyka powikłań
cukrzycy
Współpraca dla zdrowia
– Powiatowe Forum Zdrowia
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie
Amazonek

kwota

8.856,00

8.000,00

856,00

11.025,00

11.025,00

-

-

933,80

933,80

-

-

20.814,80

19.958,80

-

856,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego jak
ważna w życiu jest profilaktyka zdrowia.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

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

opis zadania

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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Profilaktyka nowotworowa
W ramach zadania zorganizowane zostały spotkania tematyczne dla
kobiet na terenie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz spotkania
informacyjne w gminach dla mieszkanek powyżej 12-go roku życia,
w których propagowano samokontrolę piersi. W ramach projektu
przeprowadzono również zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet po
mastektomii.
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek - podmiot, któremu zlecono
wykonanie zadania, wyłoniony poprzez otwarty konkurs ofert

Profilaktyka powikłań cukrzycy
W ramach zadania zostało przebadanych 245 mieszkańców powiatu
gnieźnieńskiego. Przeprowadzono także działania edukacyjne
skierowane zarówno do osób chorych objętych programem, jak
i członków ich rodziny (38 osób). Przeprowadzono również działania
informacyjno-promocyjne (rozpowszechniano informację o programie
poprzez
media,
strony
internetowe
lokalnych
urzędów
i in.).
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej NURSE-MED
s.j. z Gniezna - podmiot, któremu zlecono wykonanie zadania,
wyłoniony poprzez otwarty konkurs ofert
Współpraca dla zdrowia – Powiatowe Forum Zdrowia
W ramach zadania odbyły się cztery spotkania z udziałem
przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się ochroną zdrowia.
Pierwsze Powiatowe Forum Zdrowia odbyło się 28 marca 2017r.
i poświęcone było prezentacji, przez przedstawicieli Narodowego
Funduszu Zdrowia, zmian w aktach prawnych dotyczących
podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejne miało miało miejsce w dniu
20 czerwca 2017 roku, a jego tematyka obejmowała programy
profilaktyki zdrowotnej realizowane na terenie powiatu. Trzecie
spotkanie dobyło się 26 września 2017 roku, a w jego trakcie
dyskutowano m. in. o programie kształcenia i doskonalenia
zawodowego kadr dla potrzeb ochrony zdrowia czy o działaniach
systemowych, jakie należy podjąć, aby realne zwiększyć liczbę
pielęgniarek i położnych w publicznym systemie opieki zdrowotnej.
Ostatnia odsłona Powiatowego Forum Zdrowia w 2017 roku miała
miejsce 5 grudnia. Tym razem tematem były domy pomocy społecznej
na terenie powiatu gnieźnieńskiego - zadania i dostępność
świadczonych usług.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Gnieźnie, Wojewódzkie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, jednostki POZ, domy pomocy
społecznej

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

245

os.

245

szt.

255

os.

800

szt.

112

4. uwagi dotyczące wskaźników
Liczba stwierdzonych nowych zachorowań – z informacji uzyskanych z przeprowadzonych ankiet 112
osób zaznaczyło, że wykryto zaburzenia, o których wcześniej badany nie wiedział (dot. zadania
Profilaktyka powikłań cukrzycy).

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
Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji
Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Usługi elektroniczne
Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dla zwiększenia efektywności
i dostępności realizowanych świadczeń medycznych (w ramach WRPO
2014+/OSI)
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kierownik zadania
Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie
Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie
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Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budową
lądowiska
Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany
danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Budowa i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego
neonatologicznego

Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie
Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie
Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji
Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Usługi elektroniczne
Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dla zwiększenia efektywności
i dostępności realizowanych świadczeń medycznych (w ramach WRPO
2014+/OSI)
Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budową
lądowiska
Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany
danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Budowa i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego
neonatologicznego
razem

planowana kwota [zł]
8.780.360

22.433

0

0

35.183
8.837.976

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Skupienie wszystkich
jednostek organizacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie w ramach jednej
lokalizacji
Informatyzacja szpitala
– realizacja projektu
pn. Usługi elektroniczne
Szpitala Pomnik Chrztu
Polski w Gnieźnie dla
zwiększenia efektywności
i dostępności realizowanych
świadczeń medycznych
(w ramach WRPO 2014+/OSI)

z budżetu
powiatu

ogółem

12.149.534,00

8.780.360,00

58.220, 00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

ZOZ Gniezno

369.174,00

Rezerwa ogólna
budżetu
państwa

3.000.000,00

ZOZ Gniezno

937,00

Dotacja OSI

34.850,00

22.433,00
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Modernizacja i rozbudowa
SOR wraz z zakupem
wyposażenia i budową
lądowiska
Informatyzacja szpitala
– realizacja projektu
pn. Wyposażenie środowisk
informatycznych
wojewódzkich, powiatowych
i miejskich podmiotów
leczniczych
w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie
sieci wymiany danych
między podmiotami
leczniczymi samorządu
województwa
Budowa i wyposażenie
oddziału ginekologiczno
-położniczego
neonatologicznego
razem

12.300,00

0

ZOZ Gniezno

12.300,00

0,00

0,00

-

-

36.654,00

35.183,00

ZOZ Gniezno

1.471,00

12.256.708,00

8.837.976,00

3.418.732,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług
medycznych w powiecie gnieźnieńskim.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji

opis zadania

Realizacja zadania w 2017 roku obejmowała 3 podzadania:
 wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim,
 tymczasowe dostosowanie obiektu wraz z zakupem sprzętu
i wyposażenia,
 dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac, nadzór inwestorski.
W ramach podzadania: wykonanie dokumentacji projektowych wraz
z nadzorem autorskim:
a) w dniu 2 marca 2017 roku podpisano umowę z firmą
Wiertconsulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na pełnienie
funkcji inżyniera kontraktu (zarządzanie, kontrola i nadzór nad
wykonaniem
inwestycji
pn. „Podniesienie
jakości
usług
zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych
w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia
efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych
- adaptacja i wyposażenie budynku głównego szpitala przy
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie”),
b) w dniu 10 maja 2017 roku została podpisana umowa w sprawie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
w zadaniu inwestycyjnym pn. „Podniesienie jakości usług
zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych
w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia
efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”
- adaptacja i wyposażenie budynku głównego szpitala przy
ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie”, z konsorcjum firm: ALSTAL Grupa
Budowlana sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: Jacewo 76, 88-100
Inowrocław.
W ramach podzadania: tymczasowe dostosowanie obiektu wraz
z zakupem sprzętu i wyposażenia:
a) zakupiono sprzęt i urządzenia medyczne takie jak: rejestrator
telemetryczny, łózko ortopedyczne, diatermia chirurgiczna
z wyposażeniem, wózek do transportu chorych, shaver
laryngologiczny,
b) przebudowano pracownię endoskopową oraz wydzielono sanitariat
dla pacjentów niepełnosprawnych w szpitalu w Gnieźnie przy
ul. św. Jana 9.
W ramach podzadania: dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac,
nadzór inwestorski:
a) rozbudowa budynku szpitala wraz z budową niezbędnej
infrastruktury technicznej (budynek D i E),
b) wykonano przyłącze PEC.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska sp. z o.o.
sp. k. z siedzibą w Poznaniu, Architektoniczna Pracownia Projektowa
Tomasz Drożdżyński z siedzibą w Poznaniu, Biuro Konsultingowe
Urszula Lisiecka oraz Magdalena Michałowska, Wiertconsulting
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Jerzy Zielonacki Bud-Ekspert
z siedzibą w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Gnieźnie sp. z o.o.

nazwa zadania

Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Usługi
elektroniczne Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dla
zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń
medycznych (w ramach WRPO 2014+/OSI)

opis zadania

Projekt zakłada modernizację i uzupełnienie funkcjonalne środowiska
informatycznego ZOZ Gniezno, obejmującego systemy/aplikacje
informatyczne w zakresie:
 wytwarzania i udostępniania Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej,
 konsolidacji danych medycznych wytwarzanych, gromadzonych
i przetwarzanych w środowisku informatycznym ZOZ Gniezno,
 elektronicznego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
ZOZ Gniezno,
 systemu informacji i nawigacji wewnętrznej oraz kierowania
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i przywołania pacjenta w ZOZ Gniezno,
zarządzania ZOZ Gniezno (ang. Back Office) oraz Logiki biznesowej
(ang. Business Intelligence)
oraz zapewnienie technicznej gotowości do integracji z projektami
szczebla krajowego (P1/P2).
W 2017 roku świadczone były usługi inżyniera kontraktu oraz obsługa
finansowa projektu nr RPWP.02.01.01-30-0017/16, zgodnie z umową
045/IT/2017 z 10.07.2017.


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

opis zadania

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

Zakład Informatyki
w Poznaniu

Praktycznej

ZIP

Irena

Lisowska

z

siedzibą

Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia
i budową lądowiska
W ramach zadania przewiduje się następujące elementy:
 modernizację i rozbudowę SOR oraz budowę lądowiska,
 zakup wyposażenia na SOR,
 zakup licencji, ich wdrożenie i obsługę.
W 2017 roku została przygotowana dokumentacja aplikacyjna, w tym
studium wykonalności dla projektu składanego w ramach działania
9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zakład Usług Konsultingowych Know How sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie

nazwa zadania

Informatyzacja szpitala – realizacja projektu pn. Wyposażenie
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie
sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu
województwa

opis zadania

Realizacja zadania obejmuje:
1. zakup wyposażenia, w tym:
a) licencji dostępowych na urządzenia dla systemów serwerowych,
b) stacji roboczych,
c) drukarek/skanerów,
d) przełączników rdzeniowych,
e) szafy 42U,
f) serwerów/modułów dwuprocesorowych,
g) macierzy,
h) routera,
i) firewalla,
2. systemy zasilania urządzeń napięciem gwarantowanym: UPS 6 kVA
- 1 szt.,
3. usługę wytwarzania z programów HIS, LIS, RIS, apteka i inne – EDM,
4. doposażenie w brakujące moduły funkcjonalne w zakresie
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

oprogramowania HIS, LIS, RIS oraz integracja oprogramowania,
5. przyłącza światłowodowe:
a) ul. św. Jana 9, 62-200 Gniezno,
b) ul. 3 Maja 37, 62-200 Gniezno,
6. usługę wirtualizacji zasobów dla potrzeb systemów aplikacyjnych,
7. Usługę bezpiecznego przesyłania EDM i bezpiecznego dostępu do
zasobów,
8. usługę autoryzacji, hierarchizacji i praw dostępu do zasobów
aplikacyjnych w LAN,
9. usługę dostępu użytkowników/wytwórców EDM do zasobów
informatycznych.
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.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Budowa i wyposażenie
neonatologicznego

nazwa zadania

opis zadania

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

oddziału

ginekologiczno-położniczego

Celem realizacji projektu jest rozbudowa poziomu +1 budynku D
szpitala wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej na
potrzeby funkcjonowania oddziału ginekologii i oddziału położniczo
-neonatologicznego oraz zakupem aparatury medycznej i wyposażenia
na te oddziały. W 2017 roku została wykonana pełnobranżowa
dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz zostało opracowane
studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla
projektu składanego w ramach poddziałania 9.1.1 WRPO.
nie przyznano dotacji
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba lokalizacji, w których funkcjonują
oddziały i inne jednostki ZOZ-u
wysokość nakładów finansowych
przeznaczonych na budowę
szpitala przy ul. 3 Maja i lądowiska
spadek kosztów utrzymania obiektów ZOZ-u
w stosunku do roku poprzedniego
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

3

zł

12.161.834,00

%

b. d.
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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
Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin
zajmujących się zarządzaniem kryzysowym
Zaopatrzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego
Uhonorowanie funkcjonariuszy za zasługi dla bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu
Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty dla pracowników starostwa
i mieszkańców powiatu
Działania prewencyjne w zakresie realizacji programu „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży”
Działania prewencyjne w zakresie realizacji programu „Razem
bezpieczniej”
Promowanie służby patrolowej
Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

kierownik zadania
Dyrektor OZK
Dyrektor OZK
Dyrektor OZK
Dyrektor KT
Dyrektor OZ
Komendant KPP
Komendant KPP
Komendant KPP
Komendant KP PSP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin
zajmujących się zarządzaniem kryzysowym
Zaopatrzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego
Uhonorowanie funkcjonariuszy za zasługi dla bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu
Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty dla pracowników starostwa
i mieszkańców powiatu
Działania prewencyjne w zakresie realizacji programu „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży”
Działania prewencyjne w zakresie realizacji programu „Razem
bezpieczniej”
Promowanie służby patrolowej
Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
razem
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planowana kwota [zł]
11.200
5.000
1.000
1.000
1.000
5.000
5.000
2.000
2.000
33.200
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przeprowadzenie szkolenia
obronnego dla osób
z powiatu i gmin
zajmujących się
zarządzaniem kryzysowym
Zaopatrzenie powiatowego
magazynu
przeciwpowodziowego
Uhonorowanie
funkcjonariuszy za zasługi
dla bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu
Bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego
Pierwsza pomoc
przedmedyczna – warsztaty
dla pracowników starostwa
i mieszkańców powiatu
Działania prewencyjne
w zakresie realizacji
programu „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży”
Działania prewencyjne
w zakresie realizacji
programu „Razem
bezpieczniej”
Promowanie służby
patrolowej
Eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega
pożarom”
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

8.771,42

3.071,42

dotacja z WUW

5.700,00

4.823,47

4.823,47

-

-

488,00

488,00

-

-

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

4.999,60

4.999,60

-

-

5.000,00

5.000,00

-

-

2.000,00

2.000,00

-

-

1.995,00

1.995,00

-

-

28.077,49

22.377,49

5.700,00

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

opis zadania

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

Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin
zajmujących się zarządzaniem kryzysowym
W roku 2017 szkolenie odbyło się w dniach od 11-13 października
w Toruniu. Głównym tematem szkolenia było doskonalenie kadry
kierowniczej i zespołów zadaniowych w identyfikowaniu zagrożeń
i reagowaniu adekwatnie do nich. Zakres tematyczny szkolenia
obejmował:
 ochronę ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych
oraz ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa
i obronności państwa na przykładzie miasta Torunia,
 zgrywanie zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowisk
kierowania oraz wybranych podmiotów realizujących zadania
obronne do skutecznego przeciwstawiania się współczesnym
zagrożeniom poprzez właściwą ich identyfikację i ocenę,
 skorygowanie i uaktualnienie koncepcji szkolenia obronnego
w odniesieniu do nowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem
procesu przygotowań obronnych realizowanych przez podległe
i nadzorowane podmioty w zakresie wspierania oraz podnoszenia
zdolności uczestników do realizacji zadań obronnych,
 miejsce i rolę Państwowej Straży Pożarnej w systemie
bezpieczeństwa państwa na przykładzie Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
 zapoznanie się z funkcjonowaniem Wydziału Ochrony Ludności
i Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Torunia.
Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Torunia, Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

nazwa zadania

Zaopatrzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego

opia zadania

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym, jednym
z zadań powiatu jest wyposażenie i utrzymanie magazynu
przeciwpowodziowego. Zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi
wyposażenia oraz lokalizacji magazynów przeciwpowodziowych
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zakupiono niezbędny sprzęt
i materiały w tym:
 2 wałki po 100 m folii zabezpieczającej,
 50 szt. plandek bez oczek,
 40 szt. plandek z oczkami,
 10 opakowań gwoździ z podkładką plastikową,
 500 szt. worków polipropylenowych,
 2 szpadle,
 2 łopaty,
 siekierę,
 2 latarki,
 20 szt. rękawic ochronnych,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania








-

5 rolek taśmy ostrzegawczej,
sznurek do snopowiązałek,
2 młotki,
4 rolki srebrnej taśmy klejącej,
2 kaski,
2 płaszcze przeciwdeszczowe,
2 pary butów gumowych do kolan.

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Przedsiębiorstwo Handlowe Rolmasz s.j., Castorama Polska sp. z o.o.,
Gutta Polska sp. z o.o. – podmioty, u których dokonano zakupu
ww. sprzętu i materiałów, i których wybór został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.

nazwa zadania

Uhonorowanie funkcjonariuszy za zasługi dla bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu

opia zadania

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

opis zadania

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

W ramach zadania przewiduje się uhonorowanie funkcjonariuszy służb
z powiatu gnieźnieńskiego za szczególne zasługi dla bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu oraz niesienie pomocy z narażeniem życia
i zdrowia. W roku 2017 uhonorowanych zostało dwóch policjantów
z Komisariatu Policji w Trzemesznie, którzy będąc służbowo
w Poznaniu wykonali niecodzienny, ale niezwykle pilny pilotaż,
umożliwiając błyskawiczne dotarcie do szpitala rodzącej kobiecie.
-

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
W ramach zadania wydrukowano plakaty zawierające informację
o poszczególnych akcjach organizowanych przez Wydział Komunikacji
i Transportu, a także zrealizowano, bezkosztowo, działania mające na
celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Obejmowały one stworzenie możliwości kierującym pojazdami
dokonania bezpłatnej weryfikacji i oceny stanu technicznego pojazdu
w stacjach kontroli pojazdów w powiecie gnieźnieńskim w czerwcu
(26-30) i październiku (23-27) 2017 roku.
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego, stacje kontroli pojazdów z terenu powiatu
gnieźnieńskiego

nazwa zadania

Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty dla pracowników
starostwa i mieszkańców powiatu

opis zadania

W ramach zadania wydrukowano plakaty informujące o akcji
organizowanej przez Wydział Ochrony Zdrowia, a także zrealizowano
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

bezkosztowo, prezentację dotyczącą pokazu udzielenia pierwszej
pomocy. Odbyła się ona w dniu 20 czerwca 2017 roku w holu Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie. Ratownicy medyczni ze Szpitala Pomnik
Chrztu Polski w Gnieźnie przekazywali wiedzę teoretyczną i praktyczne
umiejętności
z
zakresu
bezpieczeństwa,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
sposobów
udzielania
pierwszej
pomocy
przedmedycznej osobom poszkodowanym w nagłych przypadkach
losowych oraz w wypadkach komunikacyjnych. Demonstrowali jak
zachować się w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami wypadku
drogowego, a także jak w sposób właściwy zareagować w sytuacji
zawału, zakrztuszenia, omdlenia czy podtopienia. Instruowali również
jak udzielić pomocy z zastosowaniem defibrylatora treningowego AED.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

nazwa zadania

Działania
prewencyjne
w
zakresie
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

opis zadania

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania/akcje:
 policjanci, wspólnie z przedstawicielami firmy Bridgestone,
uczestniczyli w kampanii edukacyjnej „Pomyśl – zanim usiądziesz za
kierownicą, czyli dziecko bezpieczne na drodze”. Podczas spotkań
z dziećmi przypomniano numery alarmowe, pokazano jak
prawidłowo korzystać z fotelika samochodowego i pasów
bezpieczeństwa oraz jak być widocznym i bezpiecznym na drodze
- wręczano odblaski,
 w dniu 1 czerwca 2017 roku zrealizowano, we współpracy
z CK „Scena to dziwna” w Gnieźnie, przedsięwzięcie „Profilaktyka
a Ty” pod tytułem “PaTent na bezpieczny Internet, czyli Dwie
Strony Sieci”. W czasie spotkania młodzież zaprezentowała różne
formy artystyczne, tj. wokalne, teatralne i taneczne. Laureatom
konkursu na komiks i spot wręczono nagrody,
 w okresie letnim funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej
Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP Gniezno wspólnie
z profilaktykiem społecznym i funkcjonariuszami Straży Miejskiej
w Gnieźnie przeprowadzili na Rynku w Gnieźnie akcję pod nazwą
„Bezpieczne wakacje – bezpieczny rower”. Podczas przedsięwzięcia
Straż Miejska dokonała znakowania rowerów mieszkańcom. Ponadto
został zorganizowany kącik profilaktyczny, gdzie promowano
bezpieczne zachowania podczas wakacji i podróży, a także
wręczano materiały profilaktyczno–edukacyjne i odblaski,
 podczas licznych festynów i pikników organizowano „kącik
profilaktyczny”, gdzie m. in.: przeprowadzano tzw. „spacer
w alkogoglach” demonstrując w ten sposób upośledzenie zmysłów
występujące po spożyciu alkoholu, edukowano wypoczywających na
temat szkodliwości używania alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających
oraz
bezpieczeństwa
w
ruchu
drogowym
i odpowiedzialności za niewłaściwe zachowania,
 podczas spotkań w przedszkolach, poprzez zabawę z zastosowaniem
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania

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

„Autochodzika”, uczono dzieci zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym - jak być widocznym i bezpiecznym na drodze (wręczano
odblaski) oraz edukowano najmłodszych w zakresie bezpiecznego
postępowania w domu i poza nim,
organizowano spotkania/wizyty dla dzieci w KPP w Gnieźnie
- zapoznano z codzienną pracą policjantów, wręczono odblaski,
funkcjonariusze KPP w Gnieźnie włączali się w akcję krwiodawstwa
organizowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Hali
Widowiskowo - Sportowej w Kiszkowie pod nazwą „Ratowanie życia
mamy we krwi” (wystawiono stoisko profilaktyczne, wręczano
elementy odblaskowe),
policjanci, wspólnie z Szkołą Podstawową nr 9 w Gnieźnie,
zorganizowali powiatowy turniej „Bezpieczeństwa w ruchu
drogowym” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
w
listopadzie
2017
roku
funkcjonariusze
uczestniczyli
w przedsięwzięciu „Wzlotowisko 4”, jako ostateczne zakończenie
sezonu. Uczestnikom przekazano materiały profilaktyczno–
edukacyjne, wręczono elementy odblaskowe.

-

Działania prewencyjne w zakresie realizacji programu „Razem
bezpieczniej”
W ramach programu przeprowadzono spotkania z osobami starszymi,
podczas których uświadamiano i pouczono seniorów, w jaki sposób
mogą ustrzec się przed działaniem oszustów.
W październiku 2017 roku funkcjonariusze KPP w Gnieźnie po raz
kolejny włączyli się w obchody uroczystości dla seniorów
pn. „Senioralia”. Policjanci wystawili stoisko prewencyjnoprofilaktyczne, gdzie seniorom udzielono porad na temat unikania
zagrożeń, wręczono elementy odblaskowe. Na tę okoliczność
opracowane zostały także notesy zawierające treści prewencyjne
- numery telefonu do komendy policji. Podczas spotkania odbył się
również pokaz samoobrony pn. „Bezpieczny senior” prowadzony przez
policyjnego instruktora samoobrony.
W październiku i listopadzie przeprowadzono spotkania informacyjno–
ostrzegawcze adresowane dla osób starszych z gminy Czerniejewo,
podczas których udzielono porad na temat unikania zagrożeń,
przekazywano informacje jak nie stać się ofiarą przestępstw
i wykroczeń. Seniorom wręczono materiały edukacyjno–profilaktyczne,
m.in. ulotki, odblaski.
-
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nazwa zadania

Promowanie służby patrolowej

opis zadania

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

W dniu 22 maja 2017 roku zorganizowano konkurs pn. „Najlepszy
policjant służby patrolowej powiatu gnieźnieńskiego”, którego celem
było podniesienie wiedzy i umiejętności oraz rangi policjantów służby
patrolowej, i w którym udział wzięło 33 policjantów. Komisja
konkursowa wyłoniła 5 zwycięzców, wyróżnionych nagrodami
pieniężnymi ufundowanymi ze środków Powiatu Gnieźnieńskiego.
-

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

opis zadania

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

W ramach realizacji zadania w dniu 18 marca 2017 roku w Witkowie
przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie
w trzech grupach wiekowych – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych wystartowało łącznie 50 dziewcząt i chłopców
z terenu miast i gmin powiatu wyłonionych ze 156 uczestników
eliminacji szkolnych, środowiskowych i gminnych. Zwycięzcy oraz
uczestnicy otrzymali nagrody, upominki oraz dyplomy.
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Witkowie, Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie,
OSP Witkowo, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

2

szt.

450

os.

b. d.

os.

0

os.

40

szt.

1.944

szt.

207
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numer projektu
II/4/b
nazwa projektu
Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Gnieźnieńskie Targi Pracy
Giełdy pracy

kierownik zadania
Dyrektor PUP
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Gnieźnieńskie Targi Pracy
Giełdy pracy
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Gnieźnieńskie Targi Pracy
Giełdy pracy
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

2.106,00
2.106,00

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy
-

kwota
2.106,00
2.106,00

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 2017 roku odbyły się
4 kwietnia. Targi umożliwiają spotkanie pracodawców z osobami
poszukującymi pracy, jak i samymi pracodawcami. Na targach pracy
osoby poszukujące pracy mogą składać bezpośrednio - u pracodawcy
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

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 wiosennej edycji targów pracy
uczestniczyły 82 firmy i instytucje, a pracodawcy dysponowali ponad
500 ofertami pracy.
Odbyła się tylko wiosenna edycja targów, ponieważ w sierpniu przez
powiat gnieźnieński przeszła nawałnica, w skutek której zniszczeniu
uległ dach nad aulą I Liceum Ogólnokształcącego (miejsce, w którym
odbywały się targi) wobec powyższego nie było możliwości
przeprowadzenia jesiennej edycji wydarzenia.
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

Giełdy pracy

opis zadania

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

Giełdy Pracy odbywają się u urzędzie lub 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 2017 roku zorganizowano 27 giełd
pracy.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba zorganizowanych targów pracy
liczba firm i instytucji uczestniczących
w targach pracy
liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy
skierowanych na targi pracy
liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy
uczestniczących w targach pracy
liczba zorganizowanych giełd pracy
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie
w wyniku udziału w giełdach pracy
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jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2017
1

szt.

82

os.

416

os.

ok. 1.000

szt.

27

os.

21
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numer projektu
II/4/c
nazwa projektu
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez realizację projektów z udziałem środków
unijnych

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie gnieźnieńskim (III)”
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (III)”

kierownik zadania
Dyrektor PUP
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie gnieźnieńskim (III)”
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (III)”
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Realizacja projektu
„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie gnieźnieńskim
(III)”
Realizacja projektu
„Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w
powiecie gnieźnieńskim (III)”
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

Europejski
Fundusz
Społeczny,
Fundusz Pracy

3.284.265,82

2.158.426,87

-

Europejski
Fundusz
Społeczny,
Fundusz Pracy

2.158.426,87

5.442.692,69

-

3.284.265,82
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt zakłada aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Gnieźnie. Dzięki realizacji projektu, z udziałem środków unijnych, organizowano staże
i szkolenia dla bezrobotnych oraz udzielano dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie gnieźnieńskim (III)”

opis zadania

Projekt był realizowany w okresie: 1 stycznia 2017 roku – 31 grudnia
2017 roku. W ramach projektu objęto wsparciem osoby w wieku 18 – 29
lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Gnieźnie jako
bezrobotne, należące do I i II profilu pomocy. Na staże skierowano 263
osoby (168 kobiet), na szkolenia 128 osób (56 kobiet).
W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia grupowe:
 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/135/
i TIG/141/ (12 osób),
 operator koparkoładowarki (12 osób),
 pracownik obsługi biura oraz obsługi urządzeń fiskalnych
i komputera (14 osób),
 księgowość dla małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem
komputera (15 osób),
 operator koparki jednonaczyniowej klasa III (12 osób),
 uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV (E) (7 osób),
 obsługa wózka jezdniowego (26 osób),
 ankieter z obsługą komputera z egzaminem ECDL BASE (30 osób).
W 2017 roku zrealizowano również następujące bony szkoleniowe:
 obsługa wózków jezdniowych: podnośnikowych, unoszących,
naładowanych i ciągnikowych z napędem silnikowym spalinowym
i elektrycznym oraz bezpieczna wymiana butli z gazem w tych
wózkach oraz prawo jazdy kat. E do kat. B (1 osoba),
 obsługa ładowarek teleskopowych – wózków jezdniowych
specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem (I WJO) (1 osoba),
 kwalifikacja wstępna (1 osoba),
 prawo jazdy kat. C oraz C+E (2 osoby),
 operator koparki jednonaczyniowej klasa I (1 osoba),
 prawo jazdy kat. D z kat. B (2 osoby),
 prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przyspieszona (2 osoby),
 prawo jazdy kat. B (1 osoba),
 kwalifikacja wstępna (1 osoba),
 obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym (1 osoba).
Łącznie przyznano 46 bonów: 13 bonów szkoleniowych (2 kobiety), 25
bonów stażowych (14 kobiet) oraz 8 bonów na zasiedlenie (5 kobiet).
Ponadto, 72 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej (25 kobiet). Łącznie w projekcie wzięły
udział 507 osoby, w tym 268 kobiet (2 kobiety otrzymały podwójne
wsparcie – szkolenie i staż).
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu: staże, na
ww. formę aktywizacji skierowano więcej osób niż zaplanowano we
wniosku o dofinansowanie. Podobnie oszczędności wystąpiły na zadaniu
związanym z realizacją szkoleń, dotacji i bonów. Łącznie w projekcie
wsparcie otrzymały 507 osób i jest to liczba większa o 46 osób niż
planowano we wniosku o dofinansowanie (461 osób).
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Kierowców w Gnieźnie, Wielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Filia w Gnieźnie, Jerzy Modrzejewski
Ośrodek Szkolenia Kierowców Słowianin w Gnieźnie, Ośrodek Szkolenia
Zawodowego z siedzibą we Włocławku, PC-PAUL z siedzibą w Środzie
Wielkopolskiej, INFO – BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
z siedzibą w Grudziądzu, IDEAL BHP Krzysztof Grzelak z siedzibą
w Mogilna, Rafał Centka Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz
Doskonalenia Techniki Jazdy z siedzibą w Mnichowie, Ogólnopolski
Związek Pracodawców Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie,
Ośrodek Szkolenia OSKAR Sławomir Karpiński z siedzibą w Toruniu,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Koninie, Leszek
Bąbelczyk Akademia Jazdy BIS z siedzibą w Poznaniu, HIGH Marcin
Kukawka z siedzibą w Poznaniu - firmy, którym zlecono
przeprowadzenie szkoleń w trybie przetargu nieograniczonego lub
wybrane bezpośrednio przez osoby bezrobotne (bony szkoleniowe).
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (III)”
Projekt był realizowany w okresie: 1 stycznia 2017 roku – 31 grudnia
2017 roku. W ramach projektu wsparciem objęto osoby powyżej 29
roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Gnieźnie
jako bezrobotne, należące do I i II profilu pomocy. Na staże skierowano
253 osoby (164 kobiety), na szkolenia 52 osoby (18 kobiet).
W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia grupowe:
 uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kv (E) (10 osób),
 obsługa kas fiskalnych z umiejętnością wystawiania faktur
i rachunków sprzedaży (10 osób),
 tapicer meblowy (7 osób),
 szwaczka – wykonywanie prac w zakresie tapicerstwa (7 osób),
 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/135/
i MIG/131/ (10 osób).
Ponadto, zrealizowano następujące szkolenia indywidualne:
 prawo jazdy kat. C (1 osoba),
 prawo jazdy kat. E do kat. B (1 osoba),
 prawo jazdy kat. C oraz C+E (4 osoby),
 wczesna edukacja Montessori (2,5 – 6 lat) (1 osoba)
 operator koparkoładowarki (1 osoba).
Z kolei 39 osobom przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (19 kobiet). Łącznie w projekcie udział
wzięły 344 osoby (201 kobiet).
Przerywanie staży przez osoby na nie skierowane, spowodowało
oszczędności na zadaniu staże. Za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu dokonano przesunięć w budżecie projektu. Dzięki temu
przyznano więcej dotacji niż pierwotnie zaplanowano. Łącznie
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

w projekcie wsparcie w ramach dotacji otrzymało 39 osób (o 7 osób
więcej niż pierwotnie zakładano).
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Kierowców w Gnieźnie, Jerzy Modrzejewski Ośrodek Szkolenia
Kierowców Słowianin z siedzibą w Gnieźnie, Wielkopolski Uniwersytet
Oświaty Pozaszkolnej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Filia
w Gnieźnie, Info-Tech z siedzibą w Gnieźnie, Joanna Maghen Polski
Instytut Montessori z siedzibą w Warszawie, Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne KANN 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

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

os.

851

zł

5.815.803.68

os.

588

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
Staże dla bezrobotnych

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Staże dla bezrobotnych
razem
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-
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Staże dla bezrobotnych
razem

z budżetu
powiatu

528.038,78
528.038,78

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy

kwota
528.038,78
528.038,78

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

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

W ramach stażu osoba bezrobotna nabywa umiejętności praktyczne do
wykonywania pracy w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy
z pracodawcą. W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
zorganizował 98 staży w ramach środków otrzymanych z Funduszu
Pracy, w tym 4 osoby poniżej 30. roku życia skorzystały z bonu
stażowego. Ponadto, 28 osób odbyło staż dzięki środkom pozyskanym
z Rezerwy Ministra. Łącznie staże zakończyło 69 osób, a 56 osób po
zakończonym stażu podjęło zatrudnienie. W roku 2018 staż kontynuuje
11 osób. Efektywność zatrudnienia uzyskana po odbyciu stażu wynosi
81,16%.
Spada zainteresowanie osób bezrobotnych odbyciem stażu z uwagi na
możliwość podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Osoby
bezrobotne często nie kończą rozpoczętych staży, co obniża wskaźnik
efektywności.
-

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

nazwa
liczba osób, które odbyły staż
liczba osób, które po odbytym stażu uzyskały
zatrudnienie
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jednostka
miary
os.

wartość osiągnięta
w roku 2017
69

os.

56
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numer projektu
II/5/a
nazwa projektu
Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu
oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii w szczególności biomasy jako najstarszego
i najtańszego źródła energii

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

kierownik zadania
Dyrektor OS

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza,
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych źródeł
energii w szczególności biomasy jako najstarszego i najtańszego źródła
energii
razem

planowana kwota [zł]
35.000
35.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Promocja ograniczenia
emisji zanieczyszczeń do
powietrza, przeciwdziałanie
zmianom klimatu oraz
propagowanie odnawialnych
źródeł energii
w szczególności biomasy
jako najstarszego
i najtańszego źródła energii
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

8.320,37

1.334,37

8.320,37

1.334,37
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

dotacja
z WFOŚIGW

6.986,00

6.986,00
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest promocja odnawialnych źródeł energii, w szczególności biomasy.
W ramach projektu organizowane są szkolenia, konferencje, warsztaty, konkursy i spotkania
z zakresu OZE. Tematyka projektu dotyczy m. in. kierunków i możliwości rozwoju OZE, uregulowań
prawnych, źródeł finansowania i praktycznego ich zastosowania. Powiat Gnieźnieński wspiera
przedsięwzięcia, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na ochronę klimatu, zachęcając do
dalszej współpracy gminy, instytucje oraz przedsiębiorców do składania wniosków na realizację
przedsięwzięć z zakresu OZE.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

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

opis zadania

W ramach projektu realizowane było przedsięwzięcie dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu pn. „Propagowanie edukacji ekologicznej na
terenie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony środowiska,
przyrody i klimatu, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i promocja
OZE”.
Ponadto, z okazji Światowego Dnia Ziemi, w dniu 21 kwietnia 2017
roku, zorganizowano XXII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne,
których celem było upowszechnianie wiedzy z ekologii i ochrony
przyrody oraz wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego
świata, i które obejmowały różne kategorie konkursowe.
Natomiast w dniu 2 czerwca 2017 roku zorganizowano spotkanie pn.
„Dobry klimat i czysta energia dla regionów”. Jego celem było
przedstawienie możliwości wykorzystania OZE dla ochrony klimatu
połączone z pokazem sprzętu do produkcji brykietów. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Gnieźnie oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Aby
zachęcić młodzież do czynnego udziału w spotkaniu, odbył się również
konkurs, w którym wzięły udział 3-osobowe zespoły przedstawicieli
poszczególnych szkół.
W dniu 20 października 2017 roku odbyła się kolejna odsłona cyklicznej
imprezy poświęconej popularyzacji ważnych zagadnień z zakresu
ochrony środowiska i promocji lokalnych działań ekologicznych
– Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne. Tegoroczna edycja
przebiegała pod hasłem „Zielona energia dla środowiska” i obejmowała
prezentację 3 tematów:
 Odnawialne źródła energii szansą na poprawę czystości powietrza,
 Gospodarka niskoemisyjna z wykorzystaniem agrobiomasy,
 Zielona energia – dlaczego warto?.
Aby zwiększyć aktywność młodzieży ogłoszono konkurs plastyczny na
wykonanie plakatu promującego działania na rzecz poprawy stanu
środowiska i odnawialnych źródeł energii pn. „Zielona energia i JA”,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

którego rozstrzygnięcie, wraz z wręczeniem nagród (głośniki,
powerbanki, słuchawki), nastąpiło podczas Forum.
Z kolei w dniu 14 listopada 2017 roku przeprowadzono konkurs
fotograficzny adresowany do młodzieży pn. „Siła przyrody”, którego
celem było m. in. zwiększenie zainteresowania odnawialnymi źródłami
energii i popularyzowanie technologii umożliwiającej ochronę klimatu.
Na konkursu wpłynęło 25 prac.
Ostatnim wydarzeniem realizowanym w ramach projektu był konkurs
radiowy dotyczący ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony powietrza, ochrony klimatu i odnawialnych źródeł energii,
który odbył się na antenie Radia Gniezno w dniu 22 listopada 2017
roku. Przygotowany został zestaw pytań konkursowe jednokrotnego
wyboru, a każdy ze słuchaczy – uczestników przedsięwzięcia, który
poprawnie odpowiedział na 3 pytania, brał udział w losowaniu nagrody.
[1] placówki oświatowe powiatu gnieźnieńskiego, Polski Klub
Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie, Firma ASKET
z siedzibą w Kiszkowie (współorganizatorzy); [2] MINI-MAX Jacek
Szukalski z siedzibą w Gnieźnie, P.H.U.P. Poldrób sp. z o.o. z siedzibą
w Gnieźnie, Firma Usługowo – Produkcyjna ELPOS z siedzibą
w Gnieźnie, Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych Oficyna s.c.
z siedzibą w Gnieźnie, Pronet Tomasz Kordys z siedzibą w Gnieźnie
(wykonawcy). Wybór wykonawców został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

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

rezultatu

liczna zrealizowanych inwestycji w OZE
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

5

os.

285

szt.

0

zł

0

szt.

0
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numer projektu
II/6/a
nazwa projektu
Rozwój uzdolnień indywidualnych dzieci i młodzieży
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Zorganizowanie ferii zimowych oraz warsztatów dla dzieci podczas wakacji
letnich

kierownik zadania
Dyrektor CK eSTeDe

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Zorganizowanie ferii zimowych oraz warsztatów dla dzieci podczas wakacji
letnich
razem

planowana kwota [zł]
8.000
8.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Zorganizowanie ferii
zimowych oraz warsztatów
dla dzieci podczas wakacji
letnich
razem

z budżetu
powiatu

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży, dzięki którym mogą one spędzić wolny czas nie tylko w sposób bezpieczny, ale
i twórczy, rozwijając swoje zainteresowania, doskonaląc umiejętności. W ramach projektu
organizowane są warsztaty artystyczne dla dzieci realizowane podczas wakacji letnich i zimowych.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Zorganizowanie ferii zimowych oraz warsztatów dla dzieci podczas
wakacji letnich

opis zadania

W ramach projektu w Centrum Kultury „Scena to dziwna”
zorganizowane zostały ferie zimowe oraz w okresie letnim – „Wakacje
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

w eSTeDe”. W trakcie ferii zimowych odbyły się tygodniowe warsztaty
artystyczne dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, które obejmowały warsztaty:
fizyczno–magiczne, świec plastycznych, lizakowe, osikowe, decoupage,
balonowe, świec żelowych, kreatywnej tektury, gliniarskie
i mydlarskie. Natomiast w ramach „Wakacji z eSTeDe”, podczas
tygodniowych zajęć dzieci wzięły udział w różnego rodzaju warsztatach
oraz grach i zabawach. W ramach zajęć odbyły się między innymi
warsztaty: fizyczno – magiczne, podczas których uczestnicy zapoznali
się z różnego rodzaju eksperymentami fizycznymi, i które w przystępny
sposób tłumaczyły podstawowe zasady rządzące światem fizyki. Wzięli
także udział w pokazach mobilnego planetarium, które dało dzieciom
możliwość podziwiania kosmosu i przeniosło w niezwykłą podróż do
świata astronomii.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba zorganizowanych / przeprowadzonych
zajęć, warsztatów
liczba osób uczestniczących w zajęciach,
warsztatach
przyrost liczby uczestników w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego
przyrost liczby warsztatów w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

2

os.

150

%

150

%

0

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
Realizacja projektu „Czas do przedszkola”

kierownik zadania
Dyrektor SOSW Kłecko
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Realizacja projektu „Czas do przedszkola”

planowana kwota [zł]
387.436
387.436

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Realizacja projektu „Czas do
przedszkola”
razem

z budżetu
powiatu

375.271,34

375.271,34

375.271,34

375.271,34

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

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.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Realizacja projektu „Czas do przedszkola”
W





opis zadania

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





-

roku 2017 przedszkole realizowało następujące działania:
realizacja podstawy programowej wychowania,
prowadzenie dokumentacji nauczania,
ogólne wychowanie przedszkolne,
przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci zgodnie
z ustalonymi normami żywieniowymi (stały kontakt dietetyka
zatrudnionego w SOSW z rodzicami przy dietach specjalnych),
codzienny transport dzieci busem szkolnym,
zajęcia rewalidacyjne,
terapie specjalistyczne (logopeda),
gimnastyka korekcyjna.

-

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

nazwa
liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną
liczba rodziców objętych wsparciem
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jednostka
miary
os.
os.

wartość osiągnięta
w roku 2017
14
14
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rezultatu

liczba osób, które podniosą swoje kwalifikacje
w zakresie realizacji projektu

os.

-

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
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Po praktykę do Europy
Wymiana młodzieży
Wyjazdy do miejsc martyrologii

kierownik zadania
Dyrektor WE
Dyrektor WE
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Po praktykę do Europy
Wymiana młodzieży
Wyjazdy do miejsc martyrologii

planowana kwota [zł]
193.500
6.000
5.000
20.000
224.500

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
motywacyjnym
Po praktykę do Europy
Wymiana młodzieży
Wyjazdy do miejsc
martyrologii
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

186.160,00

186.160,00

-

-

5.999,27
0,00

5.999,27
0,00

-

-

17.595,40

17.595,40

-

-

209.754,67

209.754,67
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji zakłada szereg działań o charakterze pomocowym
i wspierającym rozwój młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
W ramach projektu Powiat realizuje program pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
motywacyjnym. Ponadto, prowadzone przez Powiat międzynarodowe spotkania młodzieży służą
budowaniu więzi między różnymi środowiskami narodowymi, łamią stereotypy i uczą otwartości na
świat oraz jego różnorodność: społeczną, kulturalną, światopoglądową i zwyczajową. Natomiast
inne projekty – wyjazdy studyjne do miejsc pamięci stanowią istotne uzupełnienie zasobów wiedzy
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w zakresie historii, kultury i relacji międzynarodowych
w ujęciu politycznym, społecznym i kulturowym.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Pomoc materialna dla uczniów ma charakter motywacyjny.
Przyznawana jest w formie:
 nagrody za wybitne osiągnięcia uczniom szkół ponadgimnazjalnych
i placówek oświatowych powiatu gnieźnieńskiego,
 stypendiów Starosty Gnieźnieńskiego za osiągnięcia artystyczne
dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu
gnieźnieńskiego,
 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oświatowych powiatu gnieźnieńskiego wynikających z prawa
oświatowego (stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki
z przedmiotów ogólnokształcących, stypendia dla uczniów
osiągających najlepsze wyniki w nauce, stypendia dla uczniów szkół
zawodowych, stypendia naukowo-socjalne).
W roku 2017 przyznano 172 stypendia i 3 nagrody.
W realizację zadania były zaangażowane wszystkie szkoły
ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat
Gnieźnieński.

nazwa zadania

Po praktykę do Europy

opis zadania

W ramach porozumienia między Federacją Budownictwa i Prac
Publicznych we Francji a Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów
Budownictwa w Poznaniu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Gnieźnie bierze udział w projekcie „Po praktykę do Europy”.
Realizacja zadania obejmuje wymianę z ośrodkiem zawodowym we
Francji Archer k/Epinal, w ramach której uczniowie w zawodach
budowlanych, stolarskich i malarskich wyjeżdżają na praktyki
zawodowe. W 2017 roku pokryto koszty realizacji wizyty studyjnej
młodzieży i nauczycieli z Francji, w tym koszty transportu podczas
wizyty (przejazdy lokalne, wycieczki i transfery z i na lotnisko grupy
studyjne z Francji).

116

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

nazwa zadania

Wymiana młodzieży

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie

Zadanie nie było realizowane w 2017 roku.
opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

nazwa zadania

Wyjazdy do miejsc martyrologii

opis zadania

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

-

W ramach zadania, w listopadzie i w grudniu 2017 roku, odbyły się dwa
wyjazdy studyjne do Oświęcimia i Muzeum Auschwitz Birkenau dla
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
i
nauczycieli
(edukacja
w autentycznych miejscach pamięci - uzupełnienie podstawowych
informacji przekazywanych w ramach obowiązującego programu
nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych). Program przedsięwzięcia
obejmował m.in. wprowadzenie do tematu, wizytę studyjną na terenie
dawnego KL Auschwitz oraz warsztatów „Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu” prowadzone przez wykwalifikowaną
kadrę. Podczas warsztatów młodzież miała również okazję do
skorzystania z gotowych multimedialnych materiałów dydaktycznych
(scenariusz warsztatu „Inny, znaczy gorszy?”), zrealizowanych na bazie
materiałów filmowych zgromadzonych przez USC Shoah Foundation
Uniwersytetu Południowej Karoliny.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie, I Liceum Ogólnokształcące
w Gnieźnie, III Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie (uczestnicy).

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

3

szt.

13

os.

340

%

50
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przyrost liczby uczniów objętych projektem
w danym roku w stosunku do roku poprzedniego

%

77

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
Stypendium dla doktoranta IKE UAM
Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego rejonu
humańskiego
Stypendium naukowe dla studentów PWSZ

kierownik zadania
Dyrektor WE
Dyrektor WE
Dyrektor WE

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Stypendium dla doktoranta IKE UAM
Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego rejonu
humańskiego
Stypendium naukowe dla studentów PWSZ
razem

planowana kwota [zł]
13.200
6.720
24.000
43.920

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Stypendium dla doktoranta
IKE UAM
Stypendium socjalne dla
studentów pochodzących
z partnerskiego rejonu
humańskiego

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

11.000,00

11.000,00

-

-

6.720,00

6.720,00

-

-
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Stypendium naukowe dla
studentów PWSZ
razem

22.000,00

22.000,00

39.720,00

39.720,00

-

-

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.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

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

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

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

Stypendium dla doktoranta IKE UAM
W ramach zadania przyznane zostało stypendium dla doktoranta
Instytutu kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie wyróżniającego się
pracą naukową. Jest ono przyznawane na okres roku akademickiego.
Miesięczna kwota stypendium to 1.100,00 zł. W roku budżetowym 2017
łączna kwota stypendium to 11.000 zł.
-

Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego
rejonu humańskiego
W ramach zadania przyznane zostały dwa stypendia socjalne dla
studentów pochodzących z partnerskiego rejonu humańskiego. Są one
przyznawane na okres roku. Miesięczna kwota stypendium to 280,00 zł.
W roku budżetowym 2017 łączna kwota stypendium to 6.720 zł.
-

Stypendium naukowe dla studentów PWSZ
W ramach zadania przyznane zostało pięć stypendiów naukowych dla
studentów PWSZ. Są one przyznawane na okres roku akademickiego.
Miesięczna kwota stypendium to 400,00 zł. W roku budżetowym 2017
łączna kwota stypendium to 22.000 zł.
-
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba uczelni, które uzyskały wsparcie
w ramach projektu
liczba przedsięwzięć, zadań realizowanych
w ramach projektu
liczba mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego,
którzy podjęli studia na uczelniach wyższych
mających siedzibę w powiecie gnieźnieńskim

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

2

szt.

3

os.

b. d.

numer projektu
II/6/i
nazwa projektu
Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie

kierownik zadania
Dyrektor WIR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Sala sportowa przy
ul. Sobieskiego 20
w Gnieźnie
razem

z budżetu
powiatu

2.964.558,09

2.033.058,09

2.964.558,09

2.033.058,09

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Ministerstwo
Sportu
i Turystyki
- Fundusz
Rozwoju Kultury
Fizycznej

kwota

931.500,00

931.500,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt ma na celu zapewnienie bazy sportowej dla szkół powiatu gnieźnieńskiego zlokalizowanych
w jej otoczeniu. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia liczby sal sportowych
dostępnych przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale również dla mieszkańców
powiatu.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie

opis zadania

W dnia 25.02.2016 roku podpisano umowę nr 1/ZG/2016 na kwotę
2.700.000,00 zł z wykonawcą, który został wyłoniony w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w formule zaprojektuj i wybuduj w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykonawcą projektu została firma Grinbud z siedzibą w Gnieźnie.
Firma Grinbud wykonała wszystkie etapy robót polegające na
wykonaniu projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę sali
sportowej i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku magazynowo
–garażowego i dokonała tej rozbiórki oraz wykonaniu niezbędnych
robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie sali. Prace
zakończono – zgodnie z zawartą umową – w dniu 30 marca 2017 roku
(kwota 54.000,00 zł – zapłacona w roku 2016, kwota 2.646.000,00 zł
– zapłacona w roku 2017).
Na potrzeby bezpieczeństwa przeciwpożarowego zamontowano obok
sali specjalny hydrant. Pracę wykonał Zakład Usług Melioracyjno–
Sanitarnych z siedzibą w Gnieźnie (kwota 2.467,99 zł). Zakupiono
również instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla sali sportowej,
którą sporządziła firma Prim Blue z siedzibą w Gnieźnie (kwota
2.000,00 zł).
W dniu 20 czerwca 2017 roku Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny wystawił rachunek za wykonane czynności
związane z wydaniem opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym (kwota 299,39 zł).
W ramach umowy nr 2/ZG/2017 z dnia 30 maja 2017 roku z MTB121
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

GROUP s. j. z siedzibą w Myślenicach zakupiono i zamontowano
pierwsze wyposażenie sali sportowej, m. in. sprzęt zamontowany na
sali, ławkę, stojak na rowery, system dzwonków, sprzęt czyszczący
(kwota 313.158,00 zł). Zakupiono także gaśnice wraz ze stosownym
wyposażeniem w firmie Supon S.A. z siedzibą w Szczecinie (kwota
632,71 zł).
W dniu 29 marca 2017 roku został złożony wniosek do Ministra Sportu
i Turystyki o dofinansowanie przebudowy lub remontu obiektu
sportowego w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury
sportowej. Oznaczało to uzyskanie refundacji części wydatków
poniesionych na ww. zadanie w 2017 roku. Po spełnieniu określonych
warunków, w dniu 21 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa
nr 2017/0227/6626/SubA/DIS/SZ z Ministerstwem Sportu i Turystyki
o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej
Infrastruktury Sportowej Edycja 2017 na kwotę 931.500,00 zł. Środki te
wpłynęły na konto Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 21 listopada 2017
roku.
W dniu 11 sierpnia 2017 roku w wyniku nawałnicy sala sportowa uległa
poważnym uszkodzeniom w związku z czym podjęto działania mające
na celu przywrócenie obiektu do pierwotnego kształtu. Zostały
zabezpieczone w budżecie powiatu środki, jednak z uwagi fakt, że
oferty naprawy znacznie przewyższały posiadane środki nie było
możliwe wyłonienie wykonawcy remontu. Prace remontowe
zaplanowano na 2018 rok.
Grinbud z siedzibą w Gnieźnie (postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj w trybie przetargu
nieograniczonego); Zakład Usług Melioracyjno –Sanitarnych z siedzibą
w Gnieźnie; Prim Blue z siedzibą w Gnieźnie; Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny; MTB-GROUP s. j. z siedzibą
w Myślenicach (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego); Supon S.A. z siedzibą
w Szczecinie

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

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

wartość osiągnięta
w roku 2017

m2

1.535,82

os.

0
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numer projektu
II/7/a
nazwa projektu
Wsparcie zespołów reprezentacyjnych Powiatu w tym chóru i orkiestry
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Kontynuacja działalności orkiestry dętej i chóru „Metrum” oraz
rozpoczęcie działalności Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”

kierownik zadania
Dyrektor CK eSTeDe

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Kontynuacja działalności orkiestry dętej i chóru „Metrum” oraz
rozpoczęcie działalności Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”

planowana kwota [zł]
40.000
razem

40.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Kontynuacja działalności
orkiestry dętej i chóru
„Metrum” oraz rozpoczęcie
działalności Zespołu Tańca
Ludowego „Gniezno”
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Realizacja projektu polega na kontynuowaniu działalności zespołów artystycznych
– reprezentacyjnych powiatu gnieźnieńskiego. Orkiestra dęta, chór oraz zespól ludowy włączają się
i uświetniają imprezy oraz uroczystości organizowane na terenie powiatu. Stanowią dodatkową
ofertę kulturalną. Ponadto, biorą udział w przeglądach i konkursach, reprezentując nasz powiat
w kraju i za granicą.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Kontynuacja działalności orkiestry dętej i chóru „Metrum” oraz
rozpoczęcie działalności Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”

opis zadania

Samorządowa Orkiestra Dęta wiele razy włączała się i uświetniała
imprezy oraz uroczystości organizowane na terenie powiatu, a także
poza jego granicami. W 2017 roku orkiestra wystąpiła podczas
następujących uroczystości: [1] 6 stycznia – oprawa muzyczna Orszaku
Trzech Króli – Katedra Gniezno, [2] 28 – 31 stycznia – warsztaty
muzyczne i koncert w Nowym Folwarku k. Wrześni, [3] 17 lutego
– Koncert Karnawałowy, podczas którego nastąpiło wręczenie nagród
Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, [4] 18 kwietnia – oprawa
muzyczna 78. rocznicy obrony Kłecka – Rynek Kłecko (msza św.),
[5] 3 maja – oprawa muzyczna uroczystości patriotycznych w Gnieźnie,
[6] 18 kwietnia – oprawa muzyczna uroczystości katyńskich w Parku
Miejskim w Gnieźnie, [7] 11 czerwca – oprawa muzyczna Dnia Mielżyna
i 500-lecia nadania praw miejskich, [8] 28 czerwca – koncert
inaugurujący pracę Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno” – amfiteatr
CK „Scena to dziwna” w Gnieźnie, [9] 26 sierpnia – dożynki gminne
w gminie Kiszkowo we wsi Węgorzewo, [10] 27 sierpnia – dożynki
wojewódzko – archidiecezjalne w Gnieźnie, [11] 28 sierpnia
- 1 września – realizacja projektu „Historia sąsiadów muzyką pisana,
czyli muzyczna polityka zagraniczna” – Przybrodzin, [12] 9 września
- 11 września – cykl koncertów i warsztatów muzycznych w Karpaczu,
[13] 17 września – oprawa muzyczna rocznicy sowieckiej napaści na
Polskę w 1939r. – Park Miejski w Gnieźnie, [14] 29 października
– „Jesienny Koncert” - koncert okolicznościowy muzyki rozrywkowej
CK im. K. Szkudlarka w Witkowie, [15] 11 listopada – oprawa muzyczna
uroczystości z okazji Dnia Niepodległości w Kiszkowie, [16] 16 grudnia
– oprawa muzyczna Targu Wiejskiego w CK „Scena to dziwna”
w Gnieźnie, [17] 30 grudnia – koncert kolęd w kościele pw. Chrystusa
Wieczystego Kapłana w Gnieźnie.
Chór „Metrum” również włączał się i uświetniał różnego rodzaju
imprezy i uroczystości:
 w styczniu 2017 roku zaprezentował w kościele pw. Bł. Jolenty
koncert kolęd,
 11 lutego uświetnił swoim koncertem absolutorium Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie,
 17 lutego soliści chóru „Metrum” uświetnili koncert karnawałowy
podczas wręczenia Nagród Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego,
 3 maja koncertował podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
przy katedrze w Gnieźnie,
 29 października wystąpił wraz z Samorządową Orkiestrą Dętą na
koncercie w Witkowie.
Po wielu latach przerwy została wznowiona działalność zespołu
ludowego. W czerwcu w amfiteatrze Centrum Kultury „Scena to
dziwna” w Gnieźnie odbył się premierowy koncert Zespołu Tańca
Ludowego „Gniezno”. Ponadto, w grudniu 2017 roku zespół wziął
udział w nagraniu kolędy na Szlaku Piastowskim – przedsięwzięciu
organizowanym przez Radio Plus Gniezno.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

3

os.

71

szt.

21

szt.

3

szt.

0

4. uwagi dotyczące wskaźników
W wartościach osiągniętych w roku 2017 uwzględniono także Zespół Tańca Ludowego „Gniezno”.

numer projektu
II/7/b
nazwa projektu
Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury

kierownik zadania
Dyrektor CK eSTeDe
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury

planowana kwota [zł]
0
0

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Przebudowa oraz
doposażenie Centrum
Kultury
razem

z budżetu
powiatu

0,00

0,00

0,00

0,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest poprawa standardu usług świadczonych na rzecz społeczności
lokalnej przez Centrum Kultury "Scena to dziwna". W ramach projektu planuje się przebudowę
eSTeDe oraz zakup nowego sprzętu do statutowej działalności Centrum Kultury "Scena to dziwna".
Projekt przewiduje poprawę funkcjonowania instytucji kultury Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez
lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury, zmniejszenie kosztów utrzymania, zwiększenie
zasobów lokalowych pod bieżącą działalność, zwiększenie dostępności centrum, w tym również
przez osoby niepełnosprawne, a także zwiększenie atrakcyjności oferty placówki poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technologii. W celu realizacji niniejszego projektu będą
podejmowane działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury

opis zadania

W ramach zadania realizowany jest projekt pod nazwą „Zwiększenie
atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum
Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie”.
W dniu 30 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego,
jako instytucja zarządzająca WRPO, ogłosił nabór wniosków w ramach
poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego
regionu. Centrum Kultury „Scena to dziwna” w ramach konkursu
złożyło wniosek o dofinansowanie. W dniu 20 lipca 2017 roku
otrzymano odpowiedź, że projektowi nie przyznano dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
WRPO na lata 2014-2020 z uwagi na wyczerpanie alokacji
przeznaczonej na konkurs. W dniu 1 sierpnia 2017 roku Centrum
Kultury złożyło protest w celu ponownego sprawdzenia złożonej
dokumentacji konkursowej w zakresie spełniania kryteriów wyboru
projektu. W dniu 19 października 2017 roku uchwałą Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
projekt
został
wybrany
do
dofinansowania.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wartość całkowita projektu, planowanego do realizacji w latach: 20162018, wynosi: 5.495.123,92 zł, natomiast dofinansowanie wynosi:
3.868.846,95 zł. Głównym celem projektu polegającego na
przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Centrum Kultury „Scena
to dziwna” wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą,
infrastrukturą techniczną jest zwiększenie atrakcyjności instytucji
kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna”
znajdującego się przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie. Projekt przyczyni
się do poprawy stanu i funkcjonalności infrastruktury Centrum Kultury
„Scena to dziwna, które odgrywa znaczącą rolę w rozwoju kultury na
terenie miasta Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego, a tym samym
będzie służyć zachowaniu wartości historycznych oraz dziedzictwa
kulturowego. Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju
i poprawy jakości oferty kulturalnej oraz do zwiększenia dostępności
do kultury w powiecie gnieźnieńskim, w tym dla osób
niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie, a ponadto
umożliwi wprowadzenie nowego programu kulturalnego dla wszystkich
grup społecznych oraz wiekowych, w tym zaproponowanie nowych
form uczestnictwa w kulturze.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba zakupionych jednostek estradowego
sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego
liczba innego sprzętu zakupionego w celu
realizacji statutowej działalności CK eSTeDe
liczba organizowanych imprez z wykorzystaniem
zakupionego sprzętu
liczba organizowanych/przeprowadzonych zajęć
z wykorzystaniem zakupionego sprzętu
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0

szt.

0

szt.

0

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
Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji
Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to
dziwna”

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor CK eSTeDe

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji
Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to dziwna”
razem

planowana kwota [zł]
142.000
52.000
194.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Imprezy kulturalne
organizowane przez Wydział
Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji
Imprezy kulturalne
organizowane przez Centrum
Kultury „Scena to dziwna”
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

103.401,21

103.401,21

-

-

52.000,00

52.000,00

-

-

155.401,21

155.401,21

-

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, warsztatów, festiwali, festynów czy spotkań autorskich.
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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:
 XIX Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Gnieźnie
- dożynki Województwa Wielkopolskiego odbyły się 27 sierpnia 2017
roku na placu św. Wojciecha w Gnieźnie. Organizatorami wydarzenia
byli: marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak,
starosta powiatu gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska, prezydent
Gniezna Tomasz Budasz oraz ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak
- Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski. Stoiska dożynkowe
wystawiły miejscowe firmy oraz instytucje publiczne, a dla
uczestników święta plonów przewidziano wiele atrakcji. Obchody
rozpoczęto powitaniem tłumnie zgromadzonych przed wystawą
rolniczą gości, których organizatorzy zaprosili do gospodarskiego
obejścia stoisk. Następnie odprawiona została uroczysta msza święta
pod przewodnictwem Metropolity Gnieźnieńskiego - Wojciecha
Polaka, w której udział wzięli rolnicy, przedstawiciele władz
gminnych,
władze
powiatowe,
reprezentanci
samorządu
wojewódzkiego i instytucji związanych z rolnictwem, poczty
sztandarowe oraz delegacje wieńcowe. Po nabożeństwie Obrzęd
Dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tańca „Łany” z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. W trakcie świętowania można było
skorzystać z bogatej oferty kulinarnej i spróbować wielu
przygotowanych specjałów, zwiedzić liczne ekspozycje płodów
rolnych oraz kiermasze sztuki ludowej. Zwieńczeniem obchodów
dożynkowych był koncert zespołu T. Love,
 powiatowe dni cichociemnych w dniach 19-20 października 2017r.
w Gnieźnie i w Witkowie pod Honorowym Patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy - inauguracja wydarzenia
miała miejsce na dziedzińcu III Liceum Ogólnokształcącego
w Gnieźnie i obejmowała pokaz sprzętu wojskowego, także tego
historycznego. Przy budynku dawnej jednostki wojskowej przy
ul. Sobieskiego, pojawiły się liczne stoiska różnych jednostek
wojskowych - począwszy od sąsiadującej z naszym regionem 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego, a kończąc na GROM, gdzie można było
zapoznać się z ekwipunkiem oddziałów specjalnych, techniką
wojenną, a także z historycznym wyposażeniem Ludowego Wojska
Polskiego. Odbyła się też musztra klas policyjnych III LO oraz pokaz
obezwładniania przeciwnika w wykonaniu uczniów. Ponadto,
pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu
przeprowadzili cykl czterech zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem
puzzli edukacyjnych wydanych przez IPN „IV rozbiór Polski”.
W zajęciach uczestniczyło ponad 120 uczniów z czterech szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego (III LO
w Gnieźnie, I LO w Gnieźnie, TEB Edukacja, Zespół Szkół EkonomicznoOdzieżowych w Gnieźnie). W piątek, 20 października 2017 roku obchody
kontynuowane były w Witkowie. Uroczystości upamiętniające
75. rocznicę operacji lotniczej „HAMMER” - zrzutu Cichociemnego
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kpt. Adama Borysa, ps. „Pług” oraz zaprzysiężenia w Armii Krajowej
Cichociemnego ppor. Tadeusza Jaworskiego, ps. „Gont” obchodzono
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego.
Po zakończeniu oficjalnej obchodów części II Powiatowych Dni
Cichociemnych, dalsza ich część odbywała się na terenie jednostki
wojskowej w Powidzu. Tam uczniowie szkół powiatu mieli okazję
poznać bazę stacjonujących w Powidzu wojsk amerykańskich,
zobaczyć pojazdy zabezpieczenia logistycznego oraz miejsca
kwaterunkowe obecnych żołnierzy amerykańskich. Ponadto,
umożliwiono uczniom wjazd na teren lotniska, na którym mogli wejść
na pokład samolotu transportowego C-130E Herkules i zapoznać się
ze sprzętem wysokościowo-ratunkowym będącym na wyposażeniu
załogi samolotu,
 Festiwal Akademia Gitary - X jubileuszowa edycja odbywającego się
w kilkunastu miejscach Wielkopolski, w tym w Gnieźnie,
przedsięwzięcia, w ramach którego mają miejsce: koncerty,
warsztaty dla dzieci, kursy mistrzowskie i otwarte lekcje gry na
gitarze. W roku 2017 w Gnieźnie odbyły się następujące wydarzenia
festiwalowe:
 11 sierpnia 2017 r. - inauguracja Festiwalu w Archikatedrze
Gnieźnieńskiej z udziałem Łukasza Kuropaczewskiego i Marcina
Wyrostka oraz Kammerorchester Berlin,
 20 sierpnia 2017 r. koncert w CK „Scena to dziwna” w Gnieźnie
zespołu Transformen’s,
 26 sierpnia 2017 r. koncert w Kościele Farnym w Gnieźnie duetu
gitarowego Artis GitarrenDuo,
 9 września 2017 r. w CK „Scena to dziwna” w Gnieźnie koncert
zespołu Lilly Hates Roses,
 plenerowe imprezy historyczno-kulturalne i widowiska historyczne

- spotkania z kulturą innych państw europejskich, prezentacje

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

zwyczajów, kuchni, zasad społecznych charakterystycznych dla
danego regionu, a także szereg wydarzeń kulturalnych, naukowych
i oświatowych odbywających się na terenie powiatu gnieźnieńskiego
oraz poza jego granicami; widowiska historyczne – wydarzenia
towarzyszące wydarzeniom samorządowym,
 cykliczne spotkania ze sztuką i cykl otwartych spotkań autorskich
i literackich – realizacja zadań obejmowała organizację spotkań
literackich oraz warsztatów z zakresu wiedzy o kulturze, muzyce
i sztukach plastycznych.
[1] Powiat Gnieźnieński, Urząd Miasta Gniezna, Wielkopolska Izba
Rolnicza, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
– organizacja dożynek; [2] Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie, Urząd Gminy Witkowo, Jednostka Wojskowa z Powidza,
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie – współorganizator
powiatowych dni cichociemnych; [3] Stowarzyszenie Wielkopolan Bona
Fide – producent Festiwalu Akademia Gitary, Centrum Kultury „Scena
to dziwna” - współorganizacja; [4] grupy rekonstrukcyjne – udział
w widowiskach historycznych, [5] Centrum Kultury „Scena to dziwna”,
Civitas Christiana - współorganizacja
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nazwa zadania

Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to
dziwna”

opis zadania

W ramach projektu Centrum Kultury „Scena to dziwna” zrealizowało
następujące imprezy:
 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 15 stycznia 2017
roku w Centrum Kultury "Scena to dziwna" działał gnieźnieński sztab
akcji WOŚP. Zorganizowanych było wiele akcji towarzyszących
zbiórce pieniędzy, tj. Gnieźnieński Maraton wokół jeziora Jelonek,
Królewskie Morsowanie, a w CK eSTeDe, światełko do nieba oraz
koncert zespołu Złe Psy,
 wystawa „Powstanie Styczniowe w perspektywie europejskiej”
- 20 stycznia 2017 roku w CK eSTeDe odbyła się wystawa
poświęcona Powstaniu Styczniowemu. Obejmowała ona zbiór
reprodukcji rycin z czasów powstania, które zamieszczane były
w europejskich czasopismach. Prace pochodziły z kolekcji
Krzysztofa Kura,
 koncert karnawałowy - 17 lutego 2017 roku w sali widowiskowej CK
eSTeDe odbyła się gala Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego.
Uczestnicy
imprezy
wysłuchali
koncertu
karnawałowego
w wykonaniu Orkiestry Powiatu Gnieźnieńskiego i solistów chóru
Metrum,
 4. koncert zespołu Big Up - 17 marca 2017 roku w CK eSTeDe
wystąpił zespół na co dzień „próbujący” w eSTeDe - Big Up. Zespół
ma na swoim koncie wiele koncertów w całej Polsce oraz nagrody,
m. in. w konkursie Czwórka Reggae Contest oraz Ostróda Reggae
Festival. Koncert podsumowujący ponad pięcioletnią muzyczną
działalność zespołu odbył się w dniu premiery jego debiutanckiej
płyty zatytułowanej: "Dusza". Przed Big Up wystąpił Huskarl,
 koncert zespołu „Czesław Śpiewa” - 21 marca 2017 roku, w ramach
obchodzonych co roku w CK eSTeDe urodzin Jacka Kaczmarskiego
odbył się koncert zespołu „Czesław Śpiewa”. Czesław Mozil wraz
z towarzyszącymi muzykami wykonał m. in. utwory z najnowszej
płyty „Księga Emigrantów cz. 2”,
 premiera filmu dokumentalnego „Gorzka historia cukrowni”
- 31 marca 2017 roku w CK eSTeDe odbyła się premiera filmu
dokumentalnego Bogumiła Bieleckiego, który opowiadał o losach
gnieźnieńskiej cukrowni, która była drugą pod względem wielkości
w Wielkopolsce, a istniała ponad 100 lat i zatrudniała pokolenia
gnieźnian,
 koncert zespołu „After Blues” - 1 kwietnia 2017 roku muzycy
szczecińskiego duetu "After Blues" należącego do krajowej czołówki
wykonawców bluesowych zaprezentowali swój program w CK
eSTeDe.
Muzycy wypracowali własny muzyczny wizerunek
wysublimowanego, oszczędnie granego bluesa w balladowej
otoczce,
 Świąteczny Targ Wiejski - 8 kwietnia 2017 roku na terenie CK
eSTeDe odbył się Świąteczny Targ Wiejski z regionalnymi
potrawami, wędlinami, a także stoiskami z Wielkanocnymi
ozdobami,
 promocja książki Karola Soberskiego „Zapomniana zbrodnia”
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- 29 czerwca 2017 roku w CK eSTeDe odbyło się spotkanie autorskie
z Karolem Soberskim - autorem książki opisującej eksterminację
pacjentów szpitala psychiatrycznego „Dziekanaka” w Gnieźnie
podczas II wojny światowej,
wernisaż i wystawa fotografii grupy „Fotoaktywni” - 22 czerwca
2017 roku w CK eSTeDe zorganizowany został wernisaż fotografii
grupy „Fotoaktywni”, sekcji działającej w CK eSTeDe. Wystawa
była podsumowaniem pracy w sezonie twórczym 2016-2017.
Różnorodna tematyka prac np.: przyrodnicza, reportażowa,
portretowa,
eksperymentalna
stanowiła
odzwierciedlenie
zainteresowań poszczególnych autorów,
koncert Zespołu Tańca Ludowego Gniezno i Orkiestry Dętej Powiatu
Gnieźnieńskiego - 28 czerwca 2017 roku w amfiteatrze CK eSTeDe
odbył się premierowy występ reaktywowanego Zespołu Tańca
Ludowego. Podczas koncertu zaprezentowała się również Orkiestra
Dęta Powiatu Gnieźnieńskiego,
letnie warsztaty fotografii dla dzieci - 3 lipca 2017 roku, podczas
letnich warsztatów fotograficznych dla dzieci w CK eSTeDe, odbyły
się zajęcia z fotografii otworkowej. Dzieci własnoręcznie budowały
proste aparaty fotograficzne, uczyły się kadrowania i wywoływania
zdjęć,
15. Wojewódzki Festiwal „Warsztat też zaśpiewa” - 30 sierpnia
2017 roku po raz kolejny Centrum Kultury we współpracy ze
Stowarzyszeniem Razem i Powiatem Gnieźnieńskim było
organizatorem Wojewódzkiego Festiwalu „Warsztat też zaśpiewa”.
Swoje
talenty
wokalne
zaprezentowały
osoby
dorosłe,
niepełnosprawne intelektualnie, na co dzień uczestniczące
w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu całej Wielkopolski,
koncert Orkiestry Dętej Powiatu Gnieźnieńskiego w CK eSTeDe
- zwieńczenie projektu „Historia sąsiadów muzyką pisana”
- 1 września 2017 roku w CK eSTeDe odbył się międzynarodowy
koncert młodzieży z miasta Browary (Ukraina) oraz Powiatu
Gnieźnieńskiego. Koncert był zwieńczeniem projektu „Historia
sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna polityka zagraniczna”
realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
koncert „Skazany na bluesa” - 21 października 2017 roku na
deskach CK eSTeDe wystawiony został spektakl Teatru Śląskiego
w Katowicach będący pierwszą w Polsce teatralna adaptacja filmu
Przemysława Angermana i Jana Kidawy-Błońskiego w reżyserii
Arkadiusza Jakubika. Spektakl opowiada historię Ryśka Riedla
- charyzmatycznego wokalisty grupy Dżem,
Święto przyjaciół - tradycyjnie już 3 listopada 2017 roku CK eSTeDe
przygotowało wieczór pamięci nazwany „Świętem przyjaciół”.
Impreza poświęcona była zmarłemu w tym roku Stanisławowi
Pasicielowi - regionaliście i muzealnikowi, kierownikowi
Powiatowego Domu Kultury oraz dyrektorowi Muzeum Początków
Państwa Polskiego. Podczas Święta przyjaciół wystąpił mogileński
zespół jazzowy „Dixie Team”,
Bajkowy Teatrzyk Przedszkolaka - 24 i 25 października 2017 roku
w CK eSteDe odbył się kolejny już przegląd teatrów
przedszkolnych. Bajkowy Teatrzyk Przedszkolaka był prezentacją
dorobku artystycznego teatrów dziecięcych w wybranej formie
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

teatralnej. Teatry prezentowały najpiękniejsze polskie legendy.
Konkurs zorganizowany został we współpracy z Niepublicznym
Przedszkolem "Bajkowy Świat,
wernisaż i wystawa prac Zenona Basińskiego - 11 grudnia 2017 roku
CK eSTeDe zorganizowało wystawę prac Zenona Basińskiego,
pensjonariusza Domu Opieki Społecznej w Gnieźnie.

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
Gniezno, Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Świat”

Razem, WTZ

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

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

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2017
41

os.

9.600

%

48,1

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźniki i odpowiadające im wielkości:
 liczba organizowanych imprez kulturalnych – 41 szt. – niektóre w/w pojedyncze zadania
składały się z kilku imprez kulturalnych,
 liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych – 9.600 osób - znaczny wzrost z uwagi na
zorganizowanie pojedynczej masowej imprezy plenerowej – Wojewódzko-Archidiecezjalne
Dożynki Wielkopolskie,
 przyrost liczby osób biorących udział w imprezach kulturalnych w danym roku w stosunku do
roku poprzedniego – 33 % - znaczny wzrost z uwagi na zorganizowanie pojedynczej masowej
imprezy plenerowej – Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie.

numer projektu
II/7/d
nazwa projektu
Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – otwarty konkurs ofert
Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – otwarty konkurs ofert
Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
razem

planowana kwota [zł]
24.800
81.200
106.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Organizacja wydarzeń
kulturalnych na terenie
powiatu gnieźnieńskiego
o zasięgu lokalnym,
krajowym
i międzynarodowym
– otwarty konkurs ofert
Pozostałe zadania w zakresie
kultury i dziedzictwa
narodowego
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

24.800,00

24.800,00

-

-

69.160,49

69.160,49

-

-

93.960,49

93.960,49

-

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 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 11 stycznia 2017r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął
uchwałę nr 870/2017 w sprawie ogłoszenia, z dniem 18 stycznia 2017r.,
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu
Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

i ochrony dziedzictwa narodowego. We wspomnianej uchwale, dla
zadania nr 5 pn.: „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie
powiatu
gnieźnieńskiego
o
zasięgu
lokalnym,
krajowym
i międzynarodowym w 2017 roku” wskazano:
 termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2017r.,
 kwotę dotacji: 35.000,00 zł,
 minimalny wkład własny: 20% kosztów realizacji zadania,
W dniu 10 marca 2017r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, po
zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej oceniającej
i kwalifikującej oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie
kultury w roku 2017, podjął uchwałę nr 911/2017 w sprawie:
zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów do realizacji zadań
publicznych w zakresie kultury w roku 2017. Zgodnie z nią środki
w łącznej wysokości 24.800 zł (od 1.000 zł do 4.800 zł) przyznano 13
stowarzyszeniom.
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym:
 „Sprawny przez twórczość i sport”- plener plastyczny i VII Mini
Turniej Boccia,
 „Kultywowanie tradycji lotniczych wśród mieszkańców powiatu
gnieźnieńskiego”,
 Projekt edukacyjny „Ku pokrzepieniu serc” – wycieczka do
Oblęgorka i Kielc,
 Międzynarodowy Turniej Tańca Flash Boys Tournament Vol II – 2017,
 Muzykoza,
 Warsztaty muzyczne i koncert polskiej muzyki rozrywkowej,
 Ja w świecie kultury – odbiorca i twórca – XXV Harcerski Jarmark
Kulturalny,
 „Losy Dziekanki i obóz zagłady – Stutthof”,
 III Festiwal Kwiatów i Ziół „Floralia”,
 Dni Pary,
 V Wojewódzki Festiwal Warsztat Też Zaśpiewa,
 Zieleń sprzymierzeńcem czystego powietrza i zdrowia,
 XXIII Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej, Klub Taneczny Beat Street, ZHP Hufiec Gniezno,
Stowarzyszenie Artystyczno – Rehabilitacyjno - Terapetyczne „Promyk”
Dębnica, Stowarzyszenie Bez Nazwy, Gnieźnieńskie Stowarzyszenie
Miłośników Kolei, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Stowarzyszenie
Ziemia Gnieźnieńska, Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych
im. Ludwika Szajdy, Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
„Razem”, Stowarzyszenie „Gra Orkiestra”, Stowarzyszenie Promocji
Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”, Fundacja „Nasza Wieś”
– stowarzyszenia dotowane przez powiat

nazwa zadania

Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

opis zadania

W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy – przedsięwzięcia
kulturalne:
 koncert - spotkania chóralne (koncert z udziałem amatorskich
chórów z całej Polski w Katedrze Gnieźnieńskiej),
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warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców powiatu (szereg
imprez kulturalnych, artystycznych popularno-naukowych dla
mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego),
konkurs „Ruszaj z głową” – konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w którym główną nagrodę
– kurs na prawo jazdy kat. B, funduje Starosta Gnieźnieński,
prezentacje zwyczajów bożonarodzeniowych – organizacja i pomoc
organizacyjna w realizacji przedstawień bożonarodzeniowych
i noworocznych przez mieszkańców zrzeszonych w różnych
strukturach pozarządowych,
wiosenny przegląd twórczości scenicznej dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną – ogólnopolski przegląd
twórczości, który odbywa się w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie
dzień życia – organizowany wspólnie z Civitas Christiana,
dzień papieski – organizowany wspólnie z Wydziałem
Katechetycznym Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie,
organizacja
otwartych
spotkań
kulturalno-edukacyjnych
z mieszkańcami powiatu,
wystawa komiksów – realizowana dla mieszkańców powiatu
wspólnie z czytelnią na piętrze I LO w Gnieźnie,
festiwal piosenki niemieckiej,
Supermatematyk - konkurs wiedzy matematycznej i logicznej dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
Polski - mój język, moja kultura - konkurs literacki dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych,
koncerty wykonawców gnieźnieńskich i warsztaty muzyczne
- zajęcia muzyczne i koncert dla muzyków z terenu powiatu
gnieźnieńskiego,
rekonstrukcje
historyczne
–
plenerowe
przedstawienia
rekonstrukcyjne
towarzyszące
ważnym
uroczystościom
patriotycznym i historycznym,
konferencje kulturalno-naukowe – organizowane wspólnie z IKE
w Gnieźnie oraz Civitas Christiana,
powiatowy konkurs „Finanse a Matematyka” - konkurs wiedzy
dotyczący znajomości przepisów podatkowych i kultury rozliczania
podatków,
Bezużyteczni – wydanie publikacji na IX Archidiecezjalny Festiwal
Twórczości – współfinansowanie wydania niemieckiej wersji
publikacji naukowej,
spektakl teatralny „Jest, jak jest” – w wykonaniu lokalnego koła
teatralnego, spektakl wystawiony na deskach teatru w Gnieźnie,
wykład „Dziedziniec - spotkania w starym klasztorze” – wykład
popularnonaukowy dla mieszkańców powiatu,
Lednicka Wiosna Poetycka - XX jubileuszowa edycja renomowanego
konkursu i salonu poezji w zabytkowych wnętrzach dworku na
terenie parku etnograficznego w Dziekanowicach,
festyn rodzinny „Serce-Sercu” - współorganizacja imprezy
(kulturalnej) charytatywnej na placu św. Wojciecha w Gnieźnie,
konkurs historyczny „Patroni naszych szkół” – wsparcie finansowe
(nagrody) konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu gnieźnieńskiego,
inne.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

14

szt.

50

os.

4.300

%

-1

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
Wsparcie plenerowego projektu artystycznego odbywającego się na terenie
WPE w Dziekanowicach
Działania o charakterze kulturalnym i promocyjnym związane z 600.
rocznicą nadania tytułu Prymasa Polski arcybiskupowi gnieźnieńskiemu
Organizacja innych przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych, wpisujących się
w obchody rocznicowe

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP
Dyrektor CK eSTeDe

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Wsparcie plenerowego projektu artystycznego odbywającego się na terenie
WPE w Dziekanowicach
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Działania o charakterze kulturalnym i promocyjnym związane z 600.
rocznicą nadania tytułu Prymasa Polski arcybiskupowi gnieźnieńskiemu
Organizacja innych przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych, wpisujących się
w obchody rocznicowe
razem

35.000
120.000
180.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Wsparcie plenerowego
projektu artystycznego
odbywającego się na terenie
WPE w Dziekanowicach
Działania o charakterze
kulturalnym i promocyjnym
związane z 600. rocznicą
nadania tytułu Prymasa
Polski arcybiskupowi
gnieźnieńskiemu
Organizacja innych
przedsięwzięć, wydarzeń
kulturalnych, wpisujących
się w obchody rocznicowe
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

25.000,00

25.000,00

-

-

33.101,40

33.101,40

-

-

115.499,43

115.499,43

-

-

173.600,83

173.600,83

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
W latach 2014 - 2020 powiat czeka kilka ważnych wydarzeń jubileuszowych o randze ogólnopolskiej
i międzynarodowej. W roku 2016 obchodzony był jubileusz 1050-rocznicy Chrztu Polski oraz
X jubileuszowy Zjazd Gnieźnieński, a w roku 2017 - 600. rocznicy 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

Wsparcie plenerowego projektu artystycznego odbywającego się na
terenie WPE w Dziekanowicach

opis zadania

Zadanie zostało zlecone Fundacji Scena Pobiedziska, której oferta
została wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert Zarządu
Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2017 pn. wsparcie plenerowego projektu artystycznego
odbywającego się na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

w Dziekanowicach oraz Wczesnopiastowskiej Rezydencji na Ostrowie
Lednickim. Umowa pomiędzy Fundacją Scena Pobiedziska a Powiatem
Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 31 maja 2017 roku. W ramach
przedsięwzięcia zorganizowano w dniach 23-25 czerwca 2017 roku
widowisko historyczne oraz zjazd pn. II Wielki Zlot Słowian (w formie
festiwalu) słowiańskich grup rekonstrukcyjnych. Wśród najważniejszych
wydarzeń należy wymienić: noc gwiazd: koncert zespołów Good Staff,
Same Suki, Czeremszyna oraz Wielkopolskie Wici - pierścień ognia
wokół jeziora Lednica, a na zakończenie głównego dnia imprezy
(sobota) nocne przedstawienie plenerowe „Jedyna taka noc...”
w reżyserii Andrzeja Pieczyńskiego. Według organizatorów II Wielki
Zlot Słowian, przez 3 dni odwiedziło około 1.700 uczestników.
[1] Fundacja Scena Pobiedziska – wykonawca zadania; [2] Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy, Gmina Łubowo – współorganizator
realizacji zadania

nazwa zadania

Działania o charakterze kulturalnym i promocyjnym związane
z 600. rocznicą nadania tytułu Prymasa Polski arcybiskupowi
gnieźnieńskiemu

opis zadania

Działania o charakterze kulturalnym i promocyjnym związane z 600.
rocznicą nadania tytułu Prymasa Polski arcybiskupowi gnieźnieńskiemu
objęły:
 organizację III ogólnopolskiego konkursu pn. „Tu powstała Polska”
adresowanego do uczniów szkół podstawowych, którego celem jest
promowanie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego poprzez organizację
wydarzenia integrującego dzieci i młodzież oraz przybliżenie im
historii regionu. Tym razem zadaniem konkursowym było
przygotowanie i nagranie teatru lalek na podstawie bajek jednego
z Prymasów Polski – Ignacego Krasickiego. Nagrodą, tradycyjnie już,
była 3 – dniowa wycieczka do Gniezna. Do decydującego etapu
zakwalifikowało się 19 drużyn. Głosami internautów finalistami
konkursu zostały reprezentacje szkół podstawowych w Jordanowie
(woj. małopolskie, powiat suski), Babach (woj. łódzkie, powiat
piotrkowski), Sarnowie (woj. śląskie, powiat będziński), Osieku
Łużyckim (woj. dolnośląskie, powiat zgorzelecki) oraz ze
stowarzyszenia Aktywni na Targowej w Skaryszewie (woj.
mazowieckie, powiat radomski).
Przyjazd reprezentacji
zwycięskich szkół do Gniezna odbył się w dniach 13–16 września
2017 roku. Program pobytu został dostosowany do tematyki
konkursu. Pierwszego dnia dzieci mogły, dzięki barwnie
przeprowadzonej żywej lekcji historii w wykonaniu Wojowników
Kramu Piacha w Centrum Kultury „Scena to dziwna”, bliżej się
poznać. W kolejnym dniu pobytu, historię Gniezna i początków
państwa polskiego finaliści konkursu poznali zwiedzając
najważniejsze zabytki pierwszej stolicy. Z dużym zainteresowaniem
dzieci
uczestniczyły
również
w
niezwykle
ciekawie
przeprowadzonych warsztatach architektonicznych w Muzeum
Początków Państwa Polskiego. W programie wycieczki znalazły się
także warsztaty teatralne w Centrum Kultury „Scena to dziwna”,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

podczas których dzieci miały okazję zaprezentowania swoich
talentów aktorskich, a także poznały techniki tworzenia kukiełek.
Ciekawe było również zwiedzanie „od kuchni” Teatru Fredry.
Kulminacyjnym punktem programu była wizyta u Prymasa Polski
Abp. Wojciecha Polaka, gdzie spotkali się również z jego
poprzednikami: abp. seniorem Józefem Kowalczykiem oraz abp.
seniorem Henrykiem Muszyńskim. Konkurs był objęty honorowym
patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
organizację w Katedrze Gnieźnieńskiej w dniu 11 czerwca 2017
roku VII Koncertu Prymasowskiego. Podczas koncertu wystąpił Chór
Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”
z towarzyszeniem Zespołu Instrumentalnego i zabrzmiały utwory
Ch. F.Gounoda, J. S. Bacha, W. A. Mozarta oraz G. F. Händla.
W koncercie uczestniczyło około 400 osób.

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

[1] Hotel Lech w Gnieźnie – nocleg laureatów konkursu Tu Powstała
Polska (TPP); [2] Michał Pater – wieczór integracyjny laureatów
konkursu TPP; [3] Firma MONIKA Małgorzata Fisher z siedzibą
w Gnieźnie, Pizzeria Mamma Mia z siedzibą w Gnieźnie – wyżywienie
laureatów
konkursu
TPP;
[4]
Biuro
Obsługi
Turystycznej
i Pielgrzymkowej Wzgórze Lecha z siedziba w Gnieźnie, Muzeum
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Teatr im. Aleksandra Fredry
w Gnieźnie – zwiedzanie, warsztaty dla laureatów TPP; [5] Media–Rec
z siedzibą w Gnieźnie – reportaż z pobytu laureatów konkursu TPP;
[6] Jarosław Mikołajczyk – przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla
laureatów konkursu TPP; [7] Fundacja „Chór Stuligrosza - Poznańskie
Słowiki” – wykonawca koncertu prymasowskiego

nazwa zadania

Organizacja innych przedsięwzięć,
wpisujących się w obchody rocznicowe

opis zadania

W związku z obchodzoną w 2017 roku rocznicą 600-lecia Prymasostwa
w Centrum Kultury „Scena to dziwna” zorganizowano następujące
imprezy:
 wystawa filatelistyczna „Śladami św. Wojciecha - miejsca Jego
kultu” ze zbiorów Wojciecha Śmieleckiego - wystawą uczczono 600lecie Prymasostwa w Polsce oraz 1020. rocznicę śmierci
św. Wojciecha. Przypadająca w 2017 roku 600. rocznica
Prymasostwa w Polsce stała się dla Centrum Kultury przyczynkiem
do zorganizowania wystawy filatelistycznej dotyczącej kilku
Prymasów m.in. Mikołaja Trąby, Ignacego Krasickiego, Mieczysława
Ledóchowskiego, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego, Józefa
Glempa, Henryka Muszyńskiego. W roku 2017 przypadała również
1020. rocznica śmierci św. Wojciecha, dlatego na wystawie można
było zobaczyć zbiory dotyczące patrona Gniezna. Podczas
wernisażu w Centrum Kultury zagościło stoisko Poczty Polskiej
z datownikiem okolicznościowym z postacią św. Wojciecha i kartką
pocztową. Można było również nabyć okolicznościowy znaczek
pocztowy z postacią św. Wojciecha,
 musical: „Nie ma jak lata 20. lata 30.” – w dniu 3 maja 2017 roku
w amfiteatrze CK eSTeDe odbył się musical „Nie ma jak lata 20.
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lata 30.”, dedykowany 600-leciu Prymasostwa oraz 150. rocznicy
urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. „Nie ma jak lata 20. lata
30.”, to spektakl opowiadający o przedwojennej Polsce, składający
się z wiecznie żywych przebojów w specjalnych aranżacjach.
Przedstawienie wyreżyserowane przez Artura Hofmana, przeniosło
widzów w świat kina międzywojennego, ukazując klimat, jaki
towarzyszył kultowym scenom odgrywanym przez Eugeniusza Bodo,
Lodę Halamę czy Hankę Ordonównę,
Festiwal Wyobraźni - w dniach od 19-21 maja 2017 roku odbyła się
flagowa impreza CK eSTeDe, dedykowana 600. rocznicy
Prymasostwa w Polsce, a w szczególności pierwszemu prymasowi
Polski, którym był Mikołaj Trąba. Był to festiwal w zdecydowanej
mierze muzyczny. W ramach festiwalu odbyły się koncert artystów
kultowej Piwnicy pod Baranami oraz koncert Katarzyny Groniec
z utworami Agnieszki Osieckiej, które zaprezentowane zostały
w amfiteatrze Centrum Kultury. Poza tym, podczas festiwalu
usłyszeć można było koncert Roberta Horny, wziąć udział
w warsztatach gitarowych dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych.
W ramach festiwalu odbył się również koncert dla dzieci „Mała
trąba z dużą trąbą” w wykonaniu zespołu Castle Brass. W ogrodzie
eSTeDe powstał nowy mural dedykowany 600 – leciu Prymasostwa,
dzień dziecka - z okazji 600 – lecia Prymasostwa odbywający się
każdego roku w Centrum Kultury „Scena to dziwna” dzień dziecka,
poświęcony był jednemu z najbardziej znanych prymasów,
a mianowicie Ignacemu Krasickiemu. W amfiteatrze Centrum
Kultury odbył się spektakl zatytułowany Koziołek Matołek. Dzieci
miały możliwość wraz z wesołym koziołkiem przemierzać kolorowy
świat bajek. Dzieci uczestniczące w Dniu Dziecka w eSTeDe wzięły
udział również w warsztatach czekoladowych i lizakowych.
Uczestnicy zajęć samodzielnie przygotowywali ulubioną przez
Ignacego Krasickiego czekoladę oraz inne słodycze. Dodatkowo
w ogrodzie Centrum Kultury „Scena to dziwna” odbyły się warsztaty
lepienia zwierzaków z gliny oraz warsztaty fotografowania byle
czym. Z okazji dnia dziecka poświęconemu Ignacemu Krasickiemu
odbyła się również wystawa „Polska ilustracja dla dzieci” ze
zbiorów BWA z Zamościa. Jest to największy zbiór ilustracji
w Polsce, który posiada prace takich twórców jak: Józef Wilkoń,
Waldemar Andrzejewski, Antoni Boratyński, Tomasz Borowski,
Michał Bylina, Bohdan Butenko, Jerzy Flisak, Adam Kilian, Olga
Siemaszko, Janusz Stanny, Wiesław Majchrzak i inni. Odwiedzający
eSTeDe mogli zobaczyć również ekspozycję z ilustracjami do bajek
Krasickiego,
warsztaty letnie - podczas wakacji letnich w Centrum Kultury
„Scena to dziwna” odbyły się warsztaty dla dzieci nawiązujące do
jubileuszu 600-lecia Prymasostwa, a w szczególności do Ignacego
Krasickiego. Dzieci uczestniczyły w: warsztatach lepienia z gliny
postaci z bajek, warsztatach kamishibai - z serii bajki świata oraz
warsztatach teatralnych,
Mikołajki - chcąc uczcić jubileusz 600-lecia Prymasostwa, mikołajki
dla dzieci w 2017 roku dedykowane były Ignacemu Krasickiemu.
Dzieci z gnieźnieńskich szkół podstawowych oraz przedszkoli
uczestniczyły w spotkaniach z bajkami Krasickiego, przygotowanych
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przez aktorów Grupy Artystycznej „Illuminati”. W ramach Mikołajek
odbył się również spektakl dla dzieci zatytułowany „Mikołajki Króla
Juliana”, czyli opowieść o tym, co w życiu najważniejsze – o sile
przyjaźni, mocy miłości, potrzebie czynienia dobra oraz magii Świąt
Bożego Narodzenia.
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba obchodzonych jubileuszy
liczba zorganizowanych ważnych wydarzeń
o charakterze promocyjnym i wizerunkowym
liczba osób uczestniczących w wydarzeniach
promocyjnych i wizerunkowych organizowanych
w związku z obchodzonymi jubileuszami
liczba osób przyjezdnych na ważne wydarzenia
o charakterze promocyjnym i wizerunkowym
przyrost liczby turystów w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2017
1

szt.

9

os.

5.269

os.

b. d.

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik: liczba obchodzonych jubileuszy obejmuje 600. rocznicę nadania tytułu Prymasa Polski
arcybiskupowi gnieźnieńskiemu.
Wskaźnik: liczba zorganizowanych ważnych wydarzeń o charakterze promocyjnym i wizerunkowym
obejmuje: wydarzenia organizowane w ramach wydarzeń kulturalnych związanych z 600. rocznicą
nadania tytułu Prymasa Polski arcybiskupowi gnieźnieńskiemu: (1) II Wilki Zlot Słowian,
(2) organizację III ogólnopolskiego konkursu pn. „Tu powstała Polska”, (3) koncert prymasowski,
(4) wystawa filatelistyczna „Śladami św. Wojciecha - miejsca Jego kultu”, (5) musical „Nie ma jak
lata 20. lata 30.”, (6) Festiwal Wyobraźni, (7) dzień dziecka, (8) warsztaty letnie dla dzieci,
(9) Mikołajki.
Wskaźnik: liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych i wizerunkowych
organizowanych w związku z obchodzonymi jubileuszami obejmuje: (1) 1.700 uczestników
II Wielkiego Zlotu Słowian, (2) 119 uczestników konkursu „Tu powstała Polska”, w tym 41
uczestników wielkiego finału, (3) 400 uczestników koncertu prymasowskiego, (4) 3.050 uczestników
pozostałych imprez organizowanych przez Centrum Kultury „Scena to dziwna” w ramach 600.
rocznicy nadania tytułu Prymasa Polski arcybiskupowi gnieźnieńskiemu.
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numer projektu
III/2/a
nazwa projektu
Promocja powiatu poprzez reklamę typu ATL i BTL
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Przedsięwzięcia typu ATL i BTL
Składka członkowska do WOT

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Przedsięwzięcia typu ATL i BTL
Składka członkowska do WOT

planowana kwota [zł]
96.640
13.000
109.640

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przedsięwzięcia typu ATL
i BTL
Składka członkowska do WOT
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

91.361,39

91.361,39

-

-

12.608,80
103.970,19

12.608,80
103.970,39

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest wykreowanie wyobrażenia na temat powiatu, jako miejsca, gdzie można
spędzić kilka dni. Aby to osiągnąć konieczna jest szersza promocja nie tylko walorów kulturowych
powiatu, ale również rekreacyjnych i wypoczynkowych. Temu służyć może: masowa produkcja
materiałów promocyjnych dystrybuowanych poza powiatem, promocja internetowa (na własnej
stronie turystycznej, za pośrednictwem innych portali, w tym również branżowych, w mediach
społecznościowych), obecność w środkach masowego przekazu (poprzez: płatną reklamę,
wydarzenia o charakterze PR oraz emisję filmów i spotów reklamowych), udział w targach
turystycznych oraz wykorzystanie innych kanałów dystrybucji zmieniających się wprost
proporcjonalnie do postępu technologicznego. Projekt zakłada szeroko rozumianą promocję
powiatu - poprzez reklamę ATL (publiczną i masową) oraz BTL (niekonwencjonalną).
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL
W związku z realizacją projektu, w roku 2017 zlecono m. in.:
przebudowę stron internetowych powiatu: www.powiat-gniezno.pl,
www.tupowstalapolska.pl oraz www.gospodarka.powiat-gniezno.pl,
dodruk folderów promocyjnych z serii „Tu powstała Polska”, wykonanie
gadżetów promocyjnych, zakup VI tomu z cyklu Kultura Piastów dla
dzieci pt. Czasy mnichów i klasztorów czy wykonanie niezbędnych prac
graficznych i projektów reklam. Ponadto, wspólnie z Wielkopolską
Organizacją Turystyczną powiat uczestniczył w targach turystycznych
w Poznaniu (9-11.02.2017r.) i Wrocławiu (24-26.02.2017r.) oraz
w Pikniku nad Odrą w Szczecinie (13-14.05.2017r.).
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Libro sp. j. z siedzibą w Poznaniu, Torbacz sp. z o. o. z siedzibą
w Gdańsku, QRtag sp. z o. o.z siedzibą w Poznaniu, SIM z siedzibą Kole,
MKK sp. z o. o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, Agencja Reklamowa
Ważka z siedzibą w Słupcy, Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”, Media Lokalne K. Soberski z siedzibą w Gnieźnie,
Jarosław Gryguć, Artur Mrożek, Michał Pater, Wielkopolska Organizacja
Turystyczna z siedzibą w Poznaniu – wykonawcy, których wybór został
dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie
Powiatowym w Gnieźnie

nazwa zadania

Składka członkowska do WOT

opis zadania

Powiat Gnieźnieński od 1 stycznia 2008 roku jest członkiem
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (na podstawie uchwały
nr IX/86/2007 z dnia 26 września 2007 roku Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej). WOT działa od 1 stycznia 2004 roku. Zrzesza
przedstawicieli samorządów, branży turystycznej i stowarzyszeń
działających w turystyce i kulturze. Zgodnie z zasadami opłacania
składek w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, dla samorządów
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 2017 działalność Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej objęła
m. in.: [1] promocję Szlaku Piastowskiego, poprzez realizację
projektów: (a) oznakowanie Szlaku Piastowskiego turystycznymi
znakami drogowymi oraz niestandardowymi elementami informacji
turystycznej – dokończenie etapu I oraz realizacja etapu II,
(b) realizacja projektu pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”
polegającego na zachowaniu, ochronie, promowaniu i rozwoju Szlaku
Piastowskiego – dziedzictwa kulturalnego Wielkopolski – poprzez
interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. Partnerzy
projektu: Miasto Gniezno, Miasto Konin, Muzeum Regionalne Ziemi
Pyzdrskiej w Pyzdrach, Gmina Pobiedziska, Miasto Kalisz;
[2]
przeprowadzenie
kampanii
promocyjnej
województwa
wielkopolskiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników
lotniczych na terenie Lotniska Ławica, w tym przygotowanie kampanii
promocyjnej na rynek ukraiński; [3] promocję turystyczną Wielkopolski
w internecie poprzez: (a) przebudowę portalu turystycznego
Wielkopolski www.wielkopolska.travel jako element działania
„Programu promocji turystycznej Wielkopolski w internecie i mediach
społecznościowych”, (b) aktualizację strony www.wot.org.pl,
(c) działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz wysyłka
newslettera, (d) współpracę z blogerami; [4] promocję Wielkiej Pętli
Wielkopolski poprzez udział w targach wodniackich krajowych
i zagranicznych (Boat & Fun Berlin, Dusseldorf, Wiatr i Woda
w Warszawie, Boatex Poznań, festiwal Blues Expres 2017), działania
PR, internet, w tym media społecznościowe, konkursy, wydawnictwa
(dodruki); [5] działalność promocyjną: (a) zorganizowano promocję na
następujących krajowych targach turystycznych: Targi Tour Salon
w Poznaniu, Targi MTT Wrocław, Targi Aktywni 50+ w Poznaniu,
„Piknik nad Odrą” Szczecin; (b) zorganizowano promocję na imprezach
o charakterze turystycznym: festyn uliczny w Hamburgu oraz Jarmark
Bożonarodzeniowy w Poczdamie; [6] organizację szkoleń w zakresie
komunikacji marketingowej z wykorzystaniem nowych mediów;
[7] informację turystyczną poprzez stałą współpracę z Wydawnictwem
Miejskim Poznania w zakresie świadczenia usług informacji
turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej
w Poznaniu; [8] współpracę z Polską Organizacją Turystyczną;
[9]
konferencje
prasowe
i
działalność
public
relations:
(a) zorganizowano etap regionalny Konkursu na Najlepszy Produkt
Turystyczny Certyfikat POT 2016 oraz uroczystą galę wręczenia
nominacji i dyplomów z udziałem dziennikarzy, (b) zorganizowano
wizyty studyjne dla środowisk turystycznych z rynku krajowego i rynku
zagranicznego; [10] działalność wydawniczą: druk wydawnictw
obejmujący także dodruk wybranych tytułów w wersji polskiej, w tym:
„Największe atrakcje turystyczne” (PL – dodruk, EN, DE – nowe),
„Turystyka aktywna” (PL – dodruk, EN, DE – nowe), „Turystyka wiejska
w Wielkopolsce” (PL- dodruk, DE – nowe), „Pałace i zamki” *(PL, EN,
DE – nowe), „Zabytki miast i miasteczek” (PL, EN, DE – aktualizacja),
„Kościoły drewniane” (PL, EN, DE – dodruk), ulotki na temat
największych atrakcji na stojak UMWW i do Centrów IT, kalendarz
promocyjny WOT.
W związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy dotyczącej realizacji
projektu oznakowanie Szlaku Piastowskiego, ogłoszono przetarg na
demontaż nieprawidłowo wykonanych oraz wykonanie nowych,
transport i montaż turystycznych znaków drogowych.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu
– stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest członkiem.
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

3

os.

1.209 702

szt.

24.244

szt.

3

os.

b. d.

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno o charakterze ATL, jak i BTL
obejmuje: (1) przebudowa stron internetowych, (2) wydruk publikacji promocyjnych, (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
(1.165.603), www.tupowstalapolska.pl (43.453), fanpage powiatu na Facebooku (646).
Wskaźniki produktu: liczba imprez o charakterze targowym i wystawienniczym, w których
uczestniczył powiat poprzez swoich przedstawicieli obejmuje targi w Poznaniu, Wrocławiu
i Szczecinie.

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
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych

kierownik zadania
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych

planowana kwota [zł]
18.160
18.160

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Monitoring i konserwacja
szlaków powiatowych
razem

z budżetu
powiatu

17.859,60

17.859,60

17.859,60

17.859,60

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Przez teren powiatu przebiega (oprócz Szlaku Piastowskiego) Szlak św. Jakuba. Ponadto, na terenie
powiatu, w okresie 2010 – 2011, zostały stworzone i oznakowane następujące szlaki turystyczne:
mitów i legend, architektury drewnianej, pałaców i dworów. Wszystkie ww. szlaki powstały
z inicjatywy i ze środków finansowych samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Trwałość projektu
unijnego zakończyła się w roku 2015 (w ramach którego wydano środki na oznakowanie szlaków
turystycznych), jednak gospodarskie podejście do zarządzania powstałymi szlakami wymaga stałej
dbałości o ich infrastrukturę. Każdego roku w ramach niniejszego projektu przeprowadzany jest
audyt wszystkich szlaków i ustalana jest lista koniecznych napraw czy też renowacji obiektów
architektonicznych szlaków. Nie wyklucza się utworzenia jeszcze innych szlaków, np. kulinarnego.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych

opis zadania

W 2017 roku w ramach zadania naprawiono elementy architektury
drewnianej:
 na Szlaku św. Jakuba: ławkę i stół w Waliszewie, dwie ławki na
Polach Lednickich, dwie ławki, stół i kosz w Dąbrówce Kościelnej,
kosz przy wiacie w Turostowie, ławkę w Nowej Wsi Niechanowskiej,
stół w Niewolnie, stół i podłogę w Rzegnowie,
 na Szlaku Mitów i Legend: dwie ławki w Waliszewie, stół
w Gorzuchowie.
Ponadto, odmalowano dach wiaty w Nowej Wsi Niechanowskiej (Szlak
św. Jakuba) oraz odmalowano dach wiaty w Małachowie Złych Miejsc
i wymieniono ławkę (Szlak Mitów i Legend). Wykonano również prace
remontowe wybranych tablic informacyjnych:
 na Szlaku Mitów i Legend przy Karczmarzu w Waliszewie,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

 na Szlaku Mitów i Legend przy Zbóju Macieju w Modliszewie,
 na Szlaku św. Jakuba w Turostowie.
[1] Graf Plast z siedzibą w Gnieźnie – remonty tablic; [2] firma
Bartosza Styszyńskiego z siedzibą w Gruszczynie - naprawa elementów
architektury drewnianej; wybór wykonawców został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

4

km

513

szt.

2

szt.

15

szt.

0

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba audytowanych szlaków turystycznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego
obejmuje: [1] szlak architektury drewnianej, [2] szlak pałaców i dworów, [3] szlak mitów i legend,
[4] drogę św. Jakuba.

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
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja szlaków rowerowych powiatu gnieźnieńskiego

kierownik zadania
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja szlaków rowerowych powiatu gnieźnieńskiego
razem

planowana kwota [zł]
9.600
9.600

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Monitoring i konserwacja
szlaków rowerowych powiatu
gnieźnieńskiego
razem

z budżetu
powiatu

9.600,00

9.600,00

9.600,00

9.600,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Przez teren powiatu przebiega Piastowski Trakt Rowerowy - wielkopolski szlak rowerowy
zarządzany przez samorząd województwa. Ponadto, w latach 2010 - 2013 został 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.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

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

Monitoring
i
konserwacja
gnieźnieńskiego

szlaków

rowerowych

powiatu

W 2017 roku odświeżono oznakowanie oraz wyznaczono nowe
oznakowanie na dwóch powiatowych szlakach rowerowych: niebieskim
(o długości ok. 65 km oraz łącznik o długości 3,4 km) i czerwonym
(o długości ok. 47,6 km oraz łącznik o długości 3,8 km).
Artur Krysztofiak – wykonawca, którego wybór został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.

149

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2017
3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

5

km

290

szt.

2

szt.

2

szt.

0

%

b. d.

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

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego objętych
działaniami naprawczymi, obejmuje szlaki: czerwony i niebieski.
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).

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
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW
Naprawa taboru
Funkcjonowanie GKW
Przebudowa i rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej na odcinku
Gniezno - Jelonek
Wykonanie prac renowacyjno-naprawczych na wagonie towarowym krytym
oraz osobowym letnim
Niezbędne naprawy torowiska i infrastruktury towarzyszącej na odcinku
Gniezno-Niechanowo oraz na remont budynku stacji Gniezno Wąskotorowe

kierownik zadania
Dyrektor PZGKKiN
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP
Dyrektor SOSW nr 2
Dyrektor PZGKKiN

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW
Naprawa taboru
Funkcjonowanie GKW
Przebudowa i rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej na odcinku
Gniezno - Jelonek
Wykonanie prac renowacyjno-naprawczych na wagonie towarowym krytym
oraz osobowym letnim
Niezbędne naprawy torowiska i infrastruktury towarzyszącej na odcinku
Gniezno-Niechanowo oraz na remont budynku stacji Gniezno Wąskotorowe
razem

planowana kwota [zł]
61.530
43.367
74.136
2.815
24.000
79.355
285.203

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Bieżące utrzymanie
nieruchomości GKW
Naprawa taboru
Funkcjonowanie GKW
Przebudowa i rewitalizacja
wąskotorowej linii kolejowej
na odcinku Gniezno - Jelonek
Wykonanie prac renowacyjnonaprawczych na wagonie
towarowym krytym oraz
osobowym letnim
Niezbędne naprawy torowiska i
infrastruktury towarzyszącej na
odcinku Gniezno-Niechanowo
oraz na remont budynku stacji
Gniezno Wąskotorowe
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

44.593,58

44.593,58

-

-

43.367,00
73.818,51

43.367,00
73.818,51

-

-

2.815,00

2.815,00

-

-

24.000,00

24.000,00

-

-

79.355,00

19.355,00

dotacja
z UMWW

60.000,00

267.949,09

207.949,09
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Turystyka kolejowa była dotychczas jednym z czterech wiodących produktów turystycznych
w Wielkopolsce. Powiat jest właścicielem Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej obejmującej linię
o długości 38 km pomiędzy Gnieznem a Anastazewem. Obecnie konieczna jest jednak rewitalizacja
GKW, zarówno pod względem infrastrukturalnym, taborowym, jak i organizacyjnym. Projekt ma na
celu poprawę atrakcyjności kolei oraz przygotowanie jej do ponownego uruchomienia.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

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

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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW
W ramach realizacji zadania:
 poniesiono wydatki związane z: zakupem mediów (energia
elektryczna, woda, ścieki), monitoringiem, ubezpieczeniem mienia,
podatkiem od nieruchomości, opłatą za gospodarowanie odpadami,
 zabezpieczono otwory okienne,
 naprawiono instalację centralnego ogrzewania,
 przeprowadzono przegląd gazowy roczny i przegląd kominów.
-

Naprawa taboru
W związku z zamiarem przywrócenia do ruchu 2 lokomotyw i 5
wagonów, w ramach zadania przeprowadzono naprawy ww. elementów
GKW, w tym części ruchowych oraz nadwozi.
-

Funkcjonowanie GKW
W ramach realizacji zadania:
 zakupiono: podstawowy sprzęt warsztatowy, zapas wkrętów
torowych i podkładów kolejowych (do remontu linii kolejowej) oraz
części do pojazdów i materiały eksploatacyjne,
 poniesiono wydatki związane z:
 transportem wagonów do naprawy (laweta i dźwig),
 diagnostyką linii kolejowej,
 świadczeniem usługi przewoźnika kolejowego oraz zarządcy
infrastruktury kolejowej
oraz realizacją innych usług.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

Przebudowa i rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej na odcinku
Gniezno - Jelonek

nazwa zadania

opis zadania

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

W ramach realizacji zadania:
 podjęto działania mające na celu przygotowanie linii kolejowej do
rewitalizacji,
 pozyskano wszelkie niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia
inwestycji,
 zakupiono mapy geodezyjne oraz projekt budowlany.
-

Wykonanie prac renowacyjno-naprawczych na wagonie towarowym
krytym oraz osobowym letnim

nazwa zadania

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

W ramach realizacji zadania naprawiono wagon osobowy letni oraz
towarowy kryty. Działania renowacyjno-naprawncze obejmowały m. in.
wymianę deskowania i wyposażenia wewnętrznego, konserwację ramy.
-

Niezbędne naprawy torowiska i infrastruktury towarzyszącej na
odcinku Gniezno-Niechanowo oraz na remont budynku stacji
Gniezno Wąskotorowe

nazwa zadania

W ramach realizacji zadania naprawiono dachy na stacji Gniezno
Wąskotorowe

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

-

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

nazwa
długość wyremontowanego torowiska GKW
liczba dokonanych napraw, remontów taboru
GKW
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jednostka
miary
km

wartość osiągnięta
w roku 2017
0

szt.

7
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rezultatu

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

szt.

1

os.

100

zł

60.000

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa została przygotowana do remontu linii kolejowej, przygotowano
projekt budowy stacji Jelonek. Tabor kolei, który zostanie włączony do eksploatacji podlegał
naprawom, zarówno części jezdnych, jak i nadwozi. Turyści mieli okazję zwiedzić zaplecze
techniczne stacji Gniezno Wąskotorowe w ramach organizowanych przez Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Dni Pary” w maju 2017. Środki zewnętrzne zostały pozyskane
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i zostały przeznaczone na naprawę
dachów na budynkach GKW.

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
Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej
Realizacja projektu pn. przewodnik dla grupy wycieczkowej za darmo

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej
Realizacja projektu pn. przewodnik dla grupy wycieczkowej za darmo
razem
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planowana kwota [zł]
50.000
3.000
53.000
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Dofinansowanie prowadzenia
Powiatowego Centrum
Informacji Turystycznej
Realizacja projektu pn.
przewodnik dla grupy
wycieczkowej za darmo
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

50.000,00

50.000,00

-

-

1.415,38

1.415,38

-

-

51.415,38

51.415,38

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest skuteczna i właściwa obsługa turystów przebywających na terenie powiatu
gnieźnieńskiego. Pod pojęciem zintegrowany system informacji turystycznej należy rozumieć
klasyczną informację turystyczną prowadzoną w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej,
punkty stałe i sezonowe IT adresowane do osób poszukujących informacji turystycznej, statyczne
urządzenia informacji turystycznej (tablice informacyjne, infokioski, mobilne punkty IT, itp.).
Pod pojęciem zintegrowanego systemu informacji turystycznej rozumieć należy również broszury
czy informatory z szybko zmieniającymi się danymi dotyczącymi danego sezonu turystycznego.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej

opis zadania

Zadanie zostało zlecone Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski,
której oferta została wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji zadania
publicznego w roku 2017 pn. „Powiatowe Centrum Informacji
Turystycznej”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski a Powiatem
Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 9 stycznia 2017 roku i określała
termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
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 grupowych z kraju
i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie inne nośniki
komunikacyjne) zadanie jest realizowane także poprzez:
 obsługę zainteresowanych osób z terenu powiatu gnieźnieńskiego,
 udzielanie fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej
i ogólnopolskiej,
 redagowanie materiałów o treści turystycznej na zlecenie
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Wydziału Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji,
 zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

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.

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie
– podmiot, z którym w dniu 09.01.2017r. zawarto umowę dotacji
nr 01/W/KSTP/2017, na powierzenie realizacji zadania publicznego
w roku 2017 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”,
wyłoniony na podstawie otwartego konkursu ofert.

nazwa zadania

Realizacja projektu pn. przewodnik dla grupy wycieczkowej za
darmo

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację 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 roku 2017 pn. „Przewodnik dla grupy wycieczkowej za
darmo”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski a Powiatem
Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 9 stycznia 2017 roku i określała
termin realizacji zadania: od 01 kwietnia 2017r. do 30 października
2017r. lub do wyczerpania kwoty dotacji. Projekt ma na celu
zwiększenie liczby odwiedzających Powiat Gnieźnieński. Jego
realizacja przewidywała zapewnienie darmowej usługi przewodnickiej
dla grup odwiedzających powiat gnieźnieński, przy spełnieniu
następujących warunków: [1] wielkość grupy: minimum 20 osób;
[2] minimum 1 nocleg grupy w wybranym: hotelu, schronisku,
gospodarstwie turystycznym na terenie powiatu gnieźnieńskiego
potwierdzony fakturą, [3] minimum 2 posiłki grupy w wybranym lokalu
gastronomicznym na terenie powiatu gnieźnieńskiego potwierdzone
fakturą, [4] minimum 2 atrakcje turystyczne (zabytki, centra rekreacji,
instytucje kultury itp.), z jakich skorzystała grupa na ternie powiatu
gnieźnieńskiego potwierdzone fakturą. Z programu skorzystały 4 grupy:
 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – Wielowieś,
 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ognisko”
– Kraków,
 Fortuna Travel – Jacek Fortuna,
 Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
„Jesteśmy Razem” – Księżno.
Ze względu na zbyt małe zainteresowanie projektem, postanowiono
zrezygnować z jego realizacji w roku następnym.
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie
– podmiot, z którym w dniu 09.01.2017r. zawarto umowę dotacji
nr 01/W/KSTP/2017, na powierzenie realizacji zadania publicznego
w roku 2017 pn. „Przewodnik dla grupy wycieczkowej za darmo”,
wyłoniony na podstawie otwartego konkursu ofert.
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

os.

8.912

szt.

445

szt.

13

szt.

0

szt.

10.200

%

- 20,95

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba krajów pochodzenia turystów obsłużonych w Powiatowym Centrum
Informacji Turystycznej obejmuje następujące kraje: Niemcy, Ukraina, Rosja, Włochy, Wielka
Brytania, Czechy, Francja, Holandia, Hiszpania, Japonia, Białoruś, Słowacja, Bułgaria.
Wskaźnik liczba wydanych broszur i informatorów turystycznych obejmuje informatory przekazane
do biura PCIT przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
Wskaźnik rezultatu: wzrost liczby turystów w stosunku do roku poprzedniego obejmuje: ilość grup
zorganizowanych, gdzie założono, że każda grupa liczy około 50 osób, co daje liczbę 22.250 osób,
plus turyści indywidualni 8.912, co daje sumę 31.162 osób obsłużonych przez Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej.
Dane dotyczą liczby osób, które odwiedzały lub korzystały z usług Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej.

numer projektu
III/3/b
nazwa projektu
Szlak Piastowski - rozwój i promocja szlaku, kluczowego produktu turystycznego powiatu
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”
Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2017
nazwa zadania
Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”
Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego

planowana kwota [zł]
12.316
0
12.316

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2017
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Członkostwo
w stowarzyszeniu Klaster
Turystyczny „Szlak
Piastowski w Wielkopolsce”
Bieżąca praca Rady
Programowo-Naukowej
ds. Szlaku Piastowskiego
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

12.316,00

12.316,00

-

-

0,00

0,00

-

-

12.316,00

12.316,00

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Szlak Piastowski od roku 2011 przechodzi przeobrażenia, które zostały zapoczątkowane
powołaniem, przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego, Rady
Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. Inicjatorem zmian był Powiat Gnieźnieński,
a Starosta Gnieźnieński jest Przewodniczącym Rady. W roku 2011 został przeprowadzony audyt
historyczny, w roku 2012 audyt turystyczny szlaku. Celem projektu jest rozwój i promocja Szlaku
Piastowskiego, którego dwie główne trasy przecinają się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał
certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako Najlepszy Produkt Turystyczny. Pośrednim celem
projektu jest zdobycie Złotego Certyfikatu POT dla Szlaku Piastowskiego. Docelowo Szlak
Piastowski ma stać się magnesem przyciągającym turystów na teren powiatu gnieźnieńskiego
i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce szlakiem kulturowym. Celem projektu jest również
osiągnięcie pełnej koordynacji szlaku.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Członkostwo w stowarzyszeniu
Piastowski w Wielkopolsce”

opis zadania

W roku 2015 podjęto działania mające na celu utworzenie, na bazie
ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji
Turystycznej, stowarzyszenia pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”. W dniu 15 stycznia 2016 roku w Gnieźnie odbyło się
spotkanie założycielskie Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”. Nowa organizacja turystyczna wyznacza nową jakość
zarządzania szlakiem i jednocześnie jest pierwszą, w pełni
kompleksową, próbą skoordynowania wszelkich działań na szlaku.
Klaster utworzyło 18 wielkopolskich samorządów leżących na terenie
szlaku w Wielkopolsce:
 na odcinku gnieźnieńskim: Powiat Gnieźnieński, Miasto Gniezno,
Gmina Trzemeszno, Gmina Łubowo, Gmina Kłecko,
 na odcinku poznańskim: Miasto Poznań, Gmina Pobiedziska,
 na odcinku wrzesińskim: Powiat Wrzesiński, Gmina Września,
Gmina Pyzdry,
 na odcinku kościańskim: Powiat Kościański, Gmina Krzywiń,
 na odcinku średzkim: Powiat Średzki, Gmina Dominowo,
 na odcinku konińskim: Miasto Konin,
 na odcinku kaliskim: Miasto Kalisz,
 na odcinku wągrowieckim: Powiat Wągrowiecki, Gmina Wągrowiec.
W dniu 5 kwietnia 2016 roku Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce” otrzymał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zostały powołane również władze stowarzyszenia. W roku 2016 do
Klastra przystąpiło Miasto Wągrowiec (członek wspierający) oraz
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski (członek zwyczajny).
W roku 2017 działalność Klastra objęła m.in.: [1] organizację drugiej
edycji Weekendu na Szlaku Piastowskim w dniach 05.05-07.05.2017.
Weekend na Szlaku Piastowskim był realizowany jako zadanie
publiczne w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na
wsparcie zadania w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Weekend na
Szlaku Piastowski objął następujące wydarzenia (dotyczył całego
szlaku): 3 dni atrakcji na obszarze dwóch województw, niespełna 100
realizacji w tym dwa niezależne (I Piastowski Tryptyk Organowy oraz
I Piastowski Rajd Motocyklowy), 20 zaangażowanych miejscowości,
24 zaangażowane obiekty, większość atrakcji bezpłatna, szacunkowa
liczba odbiorców – 10.000 osób (ok. 8.000 na terenie województwa
wielkopolskiego i 2.000 na terenie województwa kujawskopomorskiego); [2] wdrażanie programu lojalnościowego pn. Karta
Piasta; [3] utrzymywanie i aktualizacja aplikacji mobilnej Szlak
Piastowski, dzięki współpracy barterowejz firmą QRtag z siedzibą
w Poznaniu; [4] działalność promocyjna w Internecie poprzez: stronę
www.szlakpiastowski.pl,
facebook,
#zwiedzajszlakpiastowski
(połączenie dwóch profili wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego),
newsletter; [5] współpracę z koordynatorem województwa kujawsko
– pomorskiego, z Wielkopolską Organizacją Turystyczną oraz Urzędem
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Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu
realizowanego przez WOT – Oznakowania Szlaku Piastowskiego – etap I
– znaki typu E22a; [6] komercjalizację szlaku, czyli uzyskanie wpisu do
ewidencji organizatorów i pośredników turystycznych; [7] utworzenie
strony internetowej www.szlakpiastowski.travel dla zapewnienia
niezależnej platformy sprzedażowej oferty szlaku; [8] utworzenie
oferty sprzedażowej w postaci pakietów turystycznych, sprzedawanych
na stronie www.szlakpiastowski.travel; [9] współpraca z blogerami
z www.polskieszlaki.pl; [10] wypracowanie pierwszego zestawu
wzorów graficznych szlaku, które wykorzystane będą do produkcji
kompletu pamiątek sprzedawanych w obiektach szlaku i poprzez stronę
internetową; [11] wydanie wspólnego kalendarium wydarzeń na szlaku
– 20.000 sztuk; [12] udział koordynatora oraz prezesa stowarzyszenia
w spotkaniach i panelach dyskusyjnych, m. in.: zajęcia na uczelniach,
konferencje (IV Międzyregionalna Konferencja Szlaku Piastowskiego
w Kruszwicy); [13] wydanie kolejnego tomu serii Kultura Piastów dla
dzieci, którego tematyka dotyczyła tradycji i kultury monastycznej;
[14] rozmowy sponsorskie z producentem słodyczy – firmą Mieszko S.A.,
w celu utworzenia limitowanej serii słodyczy szlaku pod roboczą nazwą
„Mieszko S.A. na Szlaku Piastowskim”.
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” z siedzibą
w Gnieźnie – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest
członkiem.

nazwa zadania

Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego

opis zadania

W roku 2017 przedstawiciele Rady Programowo–Naukowej ds. Szlaku
Piastowskiego odbyli spotkanie w celu ustalenia współpracy na
poziomie obu województw. Podjęto decyzję o zorganizowaniu kolejnej
konferencji międzyregionalnej, tym razem na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego. Postanowiono również, że do konkursu o Złoty
Certyfikat POT dla Szlaku Piastowskiego przystąpią oba samorządy
wojewódzkie. Nastąpi to jednak dopiero w roku 2018, po zrealizowaniu
projektów dotyczących promocji, infrastruktury i oznakowania szlaku.
IV międzyregionalna konferencja poświęcona Szlakowi Piastowskiemu
pn.: Szlak Piastowski – nowe wyzwania – nowe narzędzia
marketingowe, odbyła się 29 listopada 2017 roku w Kruszwicy.
Na konferencji przedstawiono, zarówno zakres prac na Szlaku
Piastowskim, jak i przeprowadzono krótkie szkolenie pn. Media
społecznościowe jako współczesne narzędzie promocji - nowe
wyzwania dla administratora produktu turystycznego. W konferencji
wzięło udział niemal 150 osób z obszaru szlaku, z obu województw.
Uczestnikami konferencji byli samorządowcy, zarządcy obiektów,
przedstawiciele organizacji turystycznych, przewodnicy turystyczni,
itp. Z związku z tym, że konferencja odbyła się na Kujawach koszty
organizacyjne spoczęły po stronie kujawsko-pomorskiej.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

[1] Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego (ok. 30osobowe gremium powołane przez marszałków dwóch województw);
[2] Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; [3] Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego; [4] Wielkopolska
Organizacja Turystyczna z siedziba w Poznaniu; [5] Klaster Turystyczny
„Szlak Piastowski w Wielkopolsce” z siedzibą w Gnieźnie

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba zrealizowanych przedsięwzięć
dotyczących Szlaku Piastowskiego
wysokość nakładów finansowych
przeznaczonych na promocję Szlaku
Piastowskiego
wysokość nakładów finansowych
przeznaczonych na inwestycje na Szlaku
Piastowskim
liczba otrzymanych nagród i wyróżnień dla
Szlaku Piastowskiego
przyrost liczby turystów na Szlaku Piastowskim
w danym roku w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2017

szt.

2

zł

12.316,00

zł

0

szt.

0

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących Szlaku Piastowskiego
obejmuje: [1] członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce
i udział w organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięciach, [2] zorganizowanie
IV międzyregionalnej konferencji poświęconej Szlakowi Piastowskiemu.
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Załącznik nr 1
I/1/c - Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości
Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2015-2017”
lp.

nazwa firmy

1.

S2Pharmacy sp. z o. o.
(Apteka Starfarma)

ul. Moniuszki 1,
62-200 Gniezno

debiut gospodarczy

2.

Handel i Usługi
K. Bruch (Manufaktura
tortów i ciast)

ul. Witosa 11,
62-230 Witkowo

debiut gospodarczy

3.

Zakład Elektro
Instalatorstwo
Elektryczne J. Zobel

ul. Młodzieży Polskiej 27,
62-200 Gniezno

mikroprzedsiębiorstwo

ul. Artyleryjska 1,
62-200 Gniezno

mikroprzedsiębiorstwo

4.

5.

6.

Deliciis sp. z o. o.
(La Dolce Vita
Ristorante & Sila
Restaurant)
Kancelaria
Pośrednictwa
i Obrotu
Nieruchomościami
EL-X E. Eliks
Projektowanie Nadzory
Wykonawstwo
w Branży Elektrycznej
M. Galantowicz

siedziba firmy

kategoria

ul. Łubieńskiego 8/1,
62-200 Gniezno

mikroprzedsiębiorstwo

ul. Roosevelta 120,
62-200 Gniezno

mikroprzedsiębiorstwo

7.

Firma HandlowoUsługowo-Produkcyjna
Wajm sp. j.

ul. Roosevelta 114,
62-200 Gniezno

małe przedsiębiorstwo

8.

Centrum FinansowoDoradcze FINexpert
sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 15,
62-200 Gniezno

małe przedsiębiorstwo

9.

F. H. U. „Wróblewski”
R. Wróblewski
(Karczma „Czerwone
Korale”)

ul. Gnieźnieńska 11,
Cielimowo,
62-220 Niechanowo

małe przedsiębiorstwo

10.

Hurtownia Agma-Rol
M. Ogórkiewicz

ul. Roosevelta 114,
62-200 Gniezno

małe przedsiębiorstwo

Complet Chmielewscy
11.
sp. j.

Myślęcin 4a,
62-260 Łubowo

średnie
przedsiębiorstwo
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12. Modro sp. z o. o.

ul. Wrzesińska 196,
62-200 Gniezno

inwestor

13. Alfatex sp. z o. o.

ul. Klonowa 2, Cielimowo,
62-220 Niechanowo

inwestor

14. Roltech S. Kaczor

ul. Czerniejewska 6,
62-270 Kłecko

inwestor

Skiereszewo 19a,
62-200 Gniezno

inwestor

ul. Szałwiowa 1,
Goślinowo,
62-200 Gniezno

inwestor

15.

Chem-Glas sp. z o. o.
sp. k.

Nowel – Instalacje
16. Elektryczne
H. Nowaczyk

17.

P. P. H. U. Klimat
D. Orlikowska

ul. Leśna 12,
62-200 Gniezno

innowator

18.

P. P. H. U. Lismar
sp. z o. o.

Rzegnowo 4b,
62-260 Łubowo

innowator

19.

AD Consulting Biuro
Rachunkowe A. Drejza

ul. Jałowcowa 16,
62-200 Gniezno

innowator

P.P.H.U. Liwma Art
20.
E. Rychwalska

Mieleszyn 116,
62-212 Mieleszyn

eksporter

Gabis s.c. S. Gąsior,
G. Gąsior, I. Gąsior

ul. Poziomkowa 32,
Piekary,
62-200 Gniezno

eksporter

22. Inter-Lers sp. z o. o.

ul. Czarnieckiego 8,
62-200 Gniezno

lider ekologii

Jankowo Dolne 48A,
62-200 Gniezno

lider ekologii

21.

23.

Auto Centrum
K. Sanok
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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

1.

Gnieźnieńskie Towarzystwo
Motorowe Start

2.

Ludowy Klub Sportowy Chrobry
Gniezno

3.
4.
5.

Miejski Klub Sportowy Piłki
Ręcznej
Klub Sportowy Szczypiorniak
Gniezno
Uczniowski Klub Sportowy
„Lokator”

6.

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Razem

7.

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Razem

8.

Klub Sportowy MMA Witkowo

Uczniowski Klub Sportowy
Tuzinek
10. Akademia Karate Tradycyjnego
Samuraj
11. Uczniowski Klub Sportowy
Master
9.

12. Klub Sportowy Stella Gniezno
13. Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan
Stowarzyszenie Kultury
14. Fizycznej i Turystyki Chrobry
Gniezno
Stowarzyszenie Kultury
15. Fizycznej i Turystyki Chrobry
Gniezno
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie
16. Sportów Lotniczych
im. Ludwika Szajdy
17. Stowarzyszenie Wędkarskie
Złoty Lin
18. Uczniowski Klub Sportowy
Smecz
19. Towarzystwo Sportowe Basket
Gniezno
20. Uczniowski Klub Sportowy
Tuzinek
Stowarzyszenie Szkolny
21. Związek Sportowy Ziemi
Gnieźnieńskiej

nazwa zadania
Międzynarodowy Turniej Żużlowy
„Back in Town”
Ogólnopolski Turniej Szachowy
„Tu powstała Polska” - Mistrzostwa
Powiatu Gnieźnieńskiego w Szachach
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
Gniezno Cup 2017
III Turniej Piłki Ręcznej Szczypiorniak
w Pierwszej Stolicy
Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie
w warcabach stupolowych
Z orlika na halę - III Niepodległościowy
Turniej w Piłce Nożnej Halowej
– Witkowo 2017
Turniej Siatkówki Plażowej
„Plaża Witkowo”
Gala MMA Slugfest 11:
Memoriał im. Pawła Kamińskiego
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
Tuzinek Cup 2017
Puchar Wielkopolski
w karate tradycyjnym Gniezno 2017
VI Towarzyskie Zawody Jeździeckie
w skokach przez przeszkody
Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława
Maćkowiaka w tenisie stołowym

przyznana kwota
dotacji [zł]
20.000
3.500
5.000
2.000
1.000
2.500
2.000
3.000
1.500
1.500
1.000
1.000

XXVIII Ogólnopolski Bieg Niechana

1.000

Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego
w Piłce Siatkowej

1.000

Cykl turniejów tenisa stołowego
pn. „Szukamy młodych talentów”

1.000

Zawody motoparalotniowe, zawody
zdalnie sterowanych modeli latających
oraz zawody latawcowe

1.500

Dzieci i młodzież z wędką na ryby

1.500

Festyn sportowo-rodzinny Bawmy się
i grajmy razem
XV Międzynarodowy Turniej Koszykówki
Gniezno 2017
Ogólnopolski Turniej Dzieci w Piłce
Ręcznej Gniezno Cup 2017
Igrzyska młodzieży szkolnej szkół
podstawowych i gimnazjalnych Miasta
Gniezna i Powiatu w 2017r.
(cykl imprez sportowych)
razem
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4.500
4.000
5.000
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Załącznik nr 3
II/3/k - Wsparcie działalności klubów sportowych
Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację
lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

nazwa klubu

nazwa zadania

przyznana kwota
dotacji [zł]

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych
biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2017 roku
Gnieźnieńskie Towarzystwo
Szkolenie dzieci i młodzieży w szkółce
12.000
Motorowe Start
żużlowej
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce
Uczniowski Klub Sportowy Delfin
1.000
koszykowej dziewcząt
Ludowy Klub Sportowy Chrobry
Szkolenie dzieci i młodzieży
4.000
Gniezno
w szachach
Miejski Klub Sportowy Piłki
Szkolenie dzieci i młodzieży
11.000
Ręcznej
w piłce ręcznej
Szkolenie dzieci i młodzieży
Międzyszkolny Klub Sportowy
4.000
w lekkoatletyce
Klub Sportowy Szczypiorniak
Szkolenie dzieci i młodzieży
2.000
Gniezno
w piłce ręcznej chłopców
Uczniowski Klub Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieży
1.000
„Lokator”
w warcabach
Szkolenie dzieci i młodzieży
Klub Sportowy Husarz
1.000
w zapasach
Gnieźnieński Klub Karate Do
Szkolenie dzieci i młodzieży
1.000
Yoshitaka Dojo
w karate shotokan
Szkolenie dzieci i młodzieży
Uczniowski Klub Sportowy Tuzinek
6.500
w piłce ręcznej dziewcząt
Akademia Karate Tradycyjnego
Szkolenie dzieci i młodzieży
1.500
Samuraj
w karate tradycyjnym
Szkolenie dzieci i młodzieży
Uczniowski Klub Sportowy Master
1.500
w jeździectwie
Szkolenie dzieci i młodzieży
Klub Sportowy Stella Gniezno
4.000
w hokeju na trawie
Ludowy Klub Sportowy Czarni
Szkolenie dzieci i młodzieży
1.500
Czerniejewo
w piłce nożnej
Gnieźnieńskie Towarzystwo
Szkolenie dzieci i młodzieży
9.500
Triathlonowe Diament
w pływaniu i triathlonie
Szkolenie dzieci i młodzieży
Miejski Klub Koszykówki
8.000
w piłce koszykowej chłopców
Szkolenie dzieci i młodzieży
Klub Sportowy Stella Gniezno
1.500
w boksie
Szkolenie dzieci i młodzieży
Klub Sportowy Stella Gniezno
2.500
w tenisie stołowym
Miejski Klub Sportowy Mieszko
Szkolenie dzieci i młodzieży
32.000
Gniezno
w piłce nożnej
Szkolenie dzieci i młodzieży
Klub Karate INOCHI Gniezno
1.000
w karate shotokan
Gminny Ludowy Klub Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieży
2.000
Pelikan Niechanowo
w piłce nożnej
Uczniowski Klub Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieży
1.500
„Niechan” Niechanowo
w tenisie stołowym
Towarzystwo Sportowe Basket
Szkolenie dzieci i młodzieży
2.000
Gniezno
w piłce koszykowej dziewcząt
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24. Uczniowski Klub Sportowy Smecz
25.

Uczniowski Klub Hokeistów Start
1954 Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w tenisie ziemnym
Szkolenie dzieci i młodzieży
w hokeju na trawie
razem

1.000
10.000
123.000

Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej w 2017 roku
1.
2.
3.
4.
5.

Gnieźnieńskie Towarzystwo
Motorowe Start
Ludowy Klub Sportowy Chrobry
Gniezno
Miejski Klub Sportowy Piłki
Ręcznej
Ludowy Klub Sportowy Czarni
Czerniejewo
Klub Sportowy Szczypiorniak
Gniezno

6.

Klub Sportowy Stella Gniezno

7.

Miejski Klub Koszykówki

8.

Klub Sportowy Stella Gniezno

Miejski Klub Sportowy Mieszko
Gniezno
10. Miejski Klub Sportowy Mieszko
Gniezno
11. Gminny Ludowy Klub Sportowy
„Pelikan” Niechanowo
9.

Udział w rozgrywkach
polskiej ligi żużlowej
Udział w rozgrywkach ligowych
w szachach
Udział w rozgrywkach ligowych
w piłce ręcznej kobiet
Udział w rozgrywkach ligowych
w piłce nożnej
Udział w rozgrywkach ligowych
w piłce ręcznej mężczyzn
Udział e rozgrywkach ligowych
w hokeju na trawie
Udział w rozgrywkach ligowych
w koszykówce mężczyzn
Udział w rozgrywkach ligowych
w tenisie stołowym
Udział w rozgrywkach ligowych
w piłce nożnej
Udział w rozgrywkach ligowych
w futsalu
Udział w rozgrywkach ligowych
w piłce nożnej
razem

28.000
3.000
20.500
3.000
3.000
8.500
17.000
6.500
25.000
9.000
3.000
126.500

Zakup maty zapaśniczej na potrzeby prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży
1.

Klub Sportowy Husarz

zakup maty zapaśniczej na potrzeby
prowadzenia szkolenia dzieci
i młodzieży
razem
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6.000
6.000

