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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 2018

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
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)

II/2/c

Remonty dróg – poprzez wykonanie nakładek bitumicznych

cel operacyjny

-

tak

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
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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

tak

II/6/g

Wsparcie dla szkolnictwa wyższego

tak

II/6/h

Utworzenie ośrodka wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością
intelektualną

II/6/i

Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie

cel operacyjny

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 X 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 2018
nazwa zadania
Organizacja X edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”

planowana kwota [zł]
10.000
razem

10.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Organizacja X edycji
konkursu „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

7.844,32

7.844,32

7.844,32

7.844,32

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
W ramach projektu organizowany jest, co dwa lata, konkurs "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości". Do 31.12.2017 r. 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 2013 r.), system identyfikacji wizualnej (od 2014 r.), a jego
logo jest prawnie chronione - zostało zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP.
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2. opis zadań w ramach projektu
Organizacja X edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”

nazwa zadania

opis zadania

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

W roku 2019 przeprowadzona zostanie X edycja konkursu promującego
najlepsze podmioty gospodarcze z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
Chcąc zadbać o wysokim poziom przedsięwzięcia, w tym profesjonalne
przygotowanie gali finałowej, w 2018 roku podjęto działania
przygotowawcze niezbędne do zapewnienia szczególnej oprawy
jubileuszowej odsłony wydarzenia: zlecono wykonanie teczek i obwolut
do zaproszeń z logo konkursu oraz okolicznościowego filmu
promocyjnego, który będzie prezentowany na gali. Poza tym,
przygotowano i złożono wniosek sponsorski do PKO Banku Polskiego.
[1] Spółdzielnia Dozór z siedzibą w Gnieźnie – wykonanie teczek
i obwolut; [2] MediaRec M. Adamczyk z siedzibą w Gnieźnie – realizacja
filmu promocyjnego; 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 2018
0
0
0

szt.

0

szt.

0

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
Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu

planowana kwota [zł]
9.627
9.627

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Prowadzenie Punktu
Wspierania Biznesu
razem

7.604,15

7.604,15

7.604,15

7.604,15

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości z obszaru miasta i gmin powiatu
gnieźnieńskiego poprzez nieodpłatną działalność konsultacyjną i szkoleniową. Projekt przewiduje
m. in. prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu – miejsca, w którym przedsiębiorcy, osoby fizyczne
po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, mogliby bezpłatnie uzyskać informacje o możliwości
pozyskania dofinansowania na swoją działalność. 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

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 Punktu Wspierania Biznesu. Jego zadania
obejmują szeroko rozumiane kreowanie i koordynowanie działań
ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości w regionie. W ramach
projektu w roku 2018 realizowane były następujące zadania:
 w zakresie bieżącej pracy przeprowadzono 324 konsultacje, w tym:
100 telefonicznych, 9 e-mailowych i 215 bezpośrednich.
 zorganizowano 3 spotkania informacyjne oraz 1 szkolenie:
 w dniu 31.01.2018 r. spotkanie pn. „Fundusze europejskie na
szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników”. Spotkanie
dotyczyło
podnoszenia
kwalifikacji
przedsiębiorców
i pracowników. Uczestniczyło w nim 19 osób. Spotkanie
poprowadziła Maria Grabowska - inspektor ds. funduszy
europejskich i kontaktów z przedsiębiorcami Gnieźnieńskiego
Punktu Wspierania Przedsiębiorczości. Kwestie dotyczące Bazy
Usług Rozwojowych zostały przedstawione przez dwóch
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przedstawicieli wielkopolskich operatorów: Edytę Kasprzak
-Skvrna z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Konina oraz
Wiktorię Michalską z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
 w dniu 07.03.2018 r. spotkanie pn. „Fundusze Europejskie na
otwarcie własnej działalności gospodarczej”. W spotkaniu
dotyczącym wsparcia finansowego i pozafinansowego dla osób
fizycznych planujących otwarcie własnej działalności wzięło
udział 19 osób. Spotkanie poprowadziła Maria Grabowska
- inspektor ds. funduszy europejskich i kontaktów
z przedsiębiorcami Gnieźnieńskiego Punktu Wspierania
Przedsiębiorczości. Ofertę jednego z operatorów przedstawił
Jarosław Nowak - Prezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości z Poznania.
 w dniu 27.09.2018 r. szkolenie pn. „RODO-ochrona danych
osobowych w firmie”. W szkoleniu wzięło udział 28 osób
- przedstawicieli mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu
gnieźnieńskiego. Szkolenie poprowadził Tomasz Gorczycki
-Smyk - prawnik, specjalista z zakresu RODO.
 w dniu 12.12.2018 r. spotkanie pn. „Jak pozyskać środki
finansowe na otwarcie i rozwój firmy w 2019 roku”. Spotkanie
informacyjne dotyczyło planowanych naborów do konkursów
z
wykorzystaniem
środków
unijnych,
w
oparciu
o harmonogramy programów krajowych i regionalnego w 2019
roku. Spotkanie, w którym uczestniczyło 21 osób, poprowadziła
Maria Grabowska - inspektor ds. funduszy europejskich
i kontaktów z przedsiębiorcami Gnieźnieńskiego Punktu
Wspierania Biznesu.
 w zakresie promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży:
 w dniu 11.05.2018 r. przeprowadzono lekcję o Funduszach
Europejskich, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich
zorganizowanych przez PUP w Gnieźnie, dla grupy uczniów
szkół ponadgimnazjalnych odbywających praktyki w urzędzie.
 w dniach 15-18.10.2018 r. przeprowadzono lekcje o funduszach
europejskich i rynku pracy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery „Bądź architektem swojego szczęścia”. Zajęcia,
koordynowane przez MCK w Gnieźnie, adresowane były do
młodzieży klas maturalnych III LO w Gnieźnie.
 w dniu 15.11.2018 r. przeprowadzono warsztaty w III Liceum
Ogólnokształcącym w Gnieźnie pn. „Młodzi w Biznesie”.
Warsztaty obejmowały tematykę przedsiębiorczości wśród osób
młodych oraz doradztwo zawodowe. Spotkanie adresowane
było do młodzieży ponadgimnazjalnej i odbyło się w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
 inne:
 promocja funduszy europejskich w ramach Dni Otwartych
Funduszy Europejskich zorganizowanych przez PUP w Gnieźnie
w dniu 11.05.2018 r. w formie otwartych konsultacji dla
bezrobotnych i przedsiębiorców.
 udział w powiatowych targach pracy: 20. edycji w dniu
17.04.2018 r. oraz w 21. edycji w dniu 02.10.2018 r.
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Na
10
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stoisku PWB można było pozyskać informacje o możliwościach
zatrudnienia pracowników z wykorzystaniem środków unijnych
oraz o formach wsparcia osób nieaktywnych na rynku pracy.
Informacje udzielane były firmom i osobom fizycznym.
 współpraca z Głównym Punktem Informacji Funduszy
Europejskich działającym przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego. W ramach współpracy raz na
kwartał specjalista z PIFE przyjeżdżał do siedziby PWB na
całodzienne dyżury, podczas których zainteresowane osoby
mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji. W roku 2018
dyżury odbywały się w dniach: 2 lutego, 20 kwietnia,
5 czerwca, 5 października.
 prowadzenie fanpage PWB na profilu społecznościowym
Facebook.
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

[1] Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu, Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą
w Koninie, Młodzieżowe Centrum Kariery z siedzibą w Gnieźnie
– współorganizacja spotkań, szkoleń, lekcji o funduszach; [2] Leo Libra
Barbara Kędzierska z siedzibą w Gnieźnie, Pod pokrywką z siedzibą
w Gnieźnie - catering na szkolenia, spotkania; [3] Drukarnia Nowak
z siedzibą w Jarocinie, SIM z siedzibą w Kole - wykonanie materiałów
promocyjnych; 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 realizacją
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 2018

szt.

17

szt.

0

os./szt.

500 / 1.300

szt.

b. d.

szt.

b. d.
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numer projektu
I/1/i
nazwa projektu
Współpraca z pracodawcami
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Spotkania z pracodawcami

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Spotkania z pracodawcami
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Spotkania z pracodawcami
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

-

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
-

kwota
-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Realizacja projektu polega na szerszym zapoznaniu pracodawców i przedsiębiorców z wachlarzem
usług urzędu oraz możliwościami korzystania ze środków finansowych Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Spotkania z pracodawcami

opis zadania

W ramach zadania zorganizowano, w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Gnieźnie, w dniach 11-12 maja 2018 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 (12 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
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

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 3.254.
W ramach zadania założono także pomoc zespołu doradczego
pracownikom i pracodawcom w sytuacji planowanych zwolnień
grupowych. W roku 2018 nie odbywały się spotkania lokalne ponieważ
nie było tego typu zgłoszeń na lokalnym rynku pracy.
Ponadto, w trakcie 2018 roku 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 dniach 5-9 listopada 2018 roku PUP uczestniczył
w ogólnopolskiej akcji „Europejskich Dni Pracodawców 2018”
zorganizowanej przez Sieć Europejskich Służb Zatrudnienia. W ramach
wydarzenia zorganizowano spotkanie dla pracodawców z terenu
powiatu gnieźnieńskiego, którzy byli zainteresowani zatrudnianiem
cudzoziemców z obszaru UE i poza UE. Dodatkowo w punkcie
konsultacyjnym przeprowadzano konsultacje dla pracodawców
z powiatu gnieźnieńskiego przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i Urzędu Skarbowego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie, Urząd
w Gnieźnie, Wojskowa Komenda Uzupełnień z Konina

Skarbowy

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
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

os.

109

szt.

3

szt.

500

szt.

1

szt.

1.559

os.

742
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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 etap I – drogi powiatowej nr 2483P Wierzyce - Czerniejewo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu – Kowalewo
– Popowo Podleśne
Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno – Witkowo
etap I Folwark - Witkowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Niewolno
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa Kiszkowo
– Sroczyn
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P – ścieżka rowerowa Dalki
– Mnichowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2194P Biskupice - Bojanice - Mączniki
Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Imielenko - Imielno
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie
– poszerzenie prawoskrętu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - Malenin
Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo - Gurowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Jastrzębowo - chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki - chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P w m. Gołąbki – chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2243P w m. Kamieniec – chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2249P w m. Lubiń – chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Smolary – chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P w m. Rybitwy - chodnik

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

PZD
PZD
PZD
PZD
PZD
PZD
PZD
PZD
PZD

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Przebudowa etap I – drogi powiatowej nr 2483P Wierzyce - Czerniejewo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu – Kowalewo
– Popowo Podleśne
Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno – Witkowo
etap I Folwark - Witkowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Niewolno
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa Kiszkowo
– Sroczyn
14
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7.374.353
1.981
500.000
670.000
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P – ścieżka rowerowa Dalki
– Mnichowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2194P Biskupice - Bojanice - Mączniki
Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Imielenko - Imielno
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie
– poszerzenie prawoskrętu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - Malenin
Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo - Gurowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Jastrzębowo - chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki - chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P w m. Gołąbki – chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2243P w m. Kamieniec – chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2249P w m. Lubiń – chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Smolary – chodnik
Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P w m. Rybitwy - chodnik
razem

689.143
2.146.359
373.300
81.857
2.560
129.700
5.658
5.200
150.000
132.062
37.280
4.800
81.540
13.190.793

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przebudowa etap I – drogi
powiatowej nr 2483P
Wierzyce - Czerniejewo
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2181P
granica powiatu – Kowalewo
– Popowo Podleśne
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2165P
Trzemeszno – Witkowo
etap I Folwark - Witkowo
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2166P
w m. Niewolno
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2147P
– ścieżka rowerowa Kiszkowo
– Sroczyn
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2152P
– ścieżka rowerowa Dalki
– Mnichowo
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2194P
Biskupice - Bojanice
- Mączniki
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2199P
Imielenko - Imielno

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

7.374.352,20

1.847.969,91

EFRR

5.526.382,29

1.980,10

1.980,10

-

-

500.000,00

500.000,00

-

-

669.923,76

549.923,76

Gmina
Trzemeszno

120.000,00

804.962,50

304.962,50

Gmina Kiszkowo

500.000,00

689.132,03

389.132,03

Gmina Gniezno

300.000,00

Gmina Kłecko

200.000,00

2.146.358,96

671.448,96
budżet państwa

1.274.910,00

Gmina Łubowo

200.000,00

373.287,84

173.287,84
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Przebudowa drogi
powiatowej nr 2152P
ul. Dalkoska w Gnieźnie
– poszerzenie prawoskrętu
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2162P
Witkowo - Malenin
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2225P
Żelazkowo - Gurowo
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2166P
w m. Jastrzębowo - chodnik
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2235P
w m. Rudki - chodnik
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2236P
w m. Gołąbki – chodnik
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2243P
w m. Kamieniec – chodnik
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2249P
w m. Lubiń – chodnik
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2166P
w m. Smolary – chodnik
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2199P
w m. Rybitwy - chodnik
razem

81.856,67

81.856,67

-

-

2.560,00

2.560,00

-

-

129.661,08

109.661,08

Gmina
Niechanowo

20.000,00

5.658,00

-

Gmina
Trzemeszno

5.658,00

5.200,00

-

Gmina
Trzemeszno

5.200,00

149.842,43

-

Gmina
Trzemeszno

149.842,43

132.061,21

-

Gmina
Trzemeszno

132.061,21

37.279,95

-

Gmina
Trzemeszno

37.279,95

4.800,00

-

Gmina
Trzemeszno

4.800,00

81.539,78

41.539,78

Gmina Łubowo

40.000,00

13.190.456,51

4.674.322,63

8.516.133,88

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

Przebudowa etap I – drogi powiatowej nr 2483P Wierzyce
- Czerniejewo

opis zadania

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości
7.990 mb oraz wykonano: chodnik, ścieżkę rowerową, zatoki
autobusowe i zjazdy. Ponadto, wykonano i zamontowano tablice
informacyjne.
16

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2018
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

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 14/2017 zawarto w dniu 24.08.2017 r. z Zakładem Drogowo
–Transportowym Sławomir Begier z siedziba w Nekli. Nadzór nad
realizacją robót sprawowała, zgodnie z umową nr 63/W/17 zawartą
w dniu 31.08.2017 r. firma PBS „DIT” Ryszard Przybył z siedzibą we
Wrześni). Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych
zlecono, zgodnie z umową nr 64/W/17 zawartą w dniu 31.08.2017 r.,
firmie Flesz Studio Tomasz Kenig z siedzibą w Królikowie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu – Kowalewo
– Popowo Podleśne
W ramach zadania wykonano: uaktualnienie dokumentacji projektowo
–kosztorysowej i uzgodnień, wypis z rejestru gruntów oraz mapy
ewidencyjne i geodezyjne.
Aktualizację dokumentacji wykonał, zgodnie z umowa nr 2/Dz/18
zawartą w dniu 4.04.2018 r., Marek Nowakowski.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno – Witkowo
etap I Folwark - Witkowo
Roboty wykonano w 2017 roku, a płatności, zgodnie z zawartą umową,
dokonano w 2018 roku.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 12/17 zawarto w dniu 17.07.2017 r. z Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Niewolno

opis zadania

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości
1.100 mb oraz chodnik.

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

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 17/17 zawarto w dniu 1.12.2017 r. z Zakładem Drogowo
–Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad
realizacją robót sprawował, zgodnie z umowa nr 1/Z/18 zawartą
w dniu 5.03.2018 r., Jan Marciniak.
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nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa
Kiszkowo – Sroczyn
W ramach zadania uaktualniono dokumentację
kosztorysową oraz wykonano 650 mb ścieżki rowerowej.

projektowo-

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 14/18 zawarto w dniu 31.08.2018 r. z Firmą Drogową ANDAR
s.c. A.D. Białobrzyccy z siedzibą w Gnieźnie. Nadzór nad realizacją
robót sprawował, zgodnie z umowa nr 2/Z/18 zawartą w dniu
31.08.2018 r., Jacek Szykowny. Aktualizację dokumentacji wykonał,
zgodnie z umowa nr 1/Dz/18 zawartą w dniu 15.01.2018 r., Marek
Nowakowski.

nazwa zadania

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

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W
ramach
zadania
opracowano
dokumentację
projektowo
-kosztorysową, a następnie wykonano, z kostki brukowej, ścieżkę
rowerowa o długości 517 mb i szerokości 2 m. Ponadto, wzdłuż jezdni
wykonano ściek z kostki betonowej.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 18/18 zawarto w dniu 12.10.2018 r. z Firmą Drogową
ANDAR s.c. A.D. Białobrzyccy z siedzibą w Gnieźnie. Nadzór nad
realizacją robót sprawował, zgodnie z umowa nr 5/Z/18 zawartą
w dniu 12.10.2018 r., Jan Marciniak. Dokumentację wykonał, zgodnie
z umową nr 4/Dz/18 zawartą w dniu 4.04.2018 r., Marek Nowakowski.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2194P Biskupice - Bojanice
- Mączniki

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości
2.950 mb. Prace obejmowały wykonanie: obustronnego poszerzenia,
chodnika z kostki betonowej, pobocze gruntowego, rowów oraz
zjazdów na posesje i pola. Uaktualniono również dokumentację
projektowo-kosztorysową.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 15/18 zawarto w dniu 4.09.2018 r. z Zakładem Drogowo
–Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad
realizacją robót sprawował, zgodnie z umowa nr 3/Z/18 zawartą
w dniu 4.09.2018 r. Jacek Szykowny. Aktualizację dokumentacji
wykonał, zgodnie z umowa nr 3/Dz/18 zawartą w dniu 4.04.2018 r.,
Marek Nowakowski.
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nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Imielenko - Imielno
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości
700 mb. Prace obejmowały wykonanie: poszerzenia szerokości
całkowitej (5,80 m), warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego oraz
warstwy odsączającej z piasku, zagęszczenia pobocza.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 12/18 zawarto w dniu 21.08.2018 r. z Przedsiębiorstwem
Inżynieryjno-Drogowym sp. z o.o. z siedzibą w Olszy. Nadzór nad
realizacją robót sprawowało, zgodnie z umowa nr 46/W/18 zawartą
w dniu 21.08.2018 r., Studio VISIO – Maria Garsztka z siedzibą
w Luboniu. Aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego,
zgodnie z zamówieniem nr 35/18 z dnia 11.06.2018 r. wykonało Studio
VISIO z siedzibą w Luboniu.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie
– poszerzenie prawoskrętu

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania wykonano dodatkowy pas ruchu o długości 50 mb,
a także zwiększono bezpieczeństwo pieszych na przejściu dla pieszych
poprzez wykonanie wysepki ograniczającej prędkość.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie zapytania cenowego. Umowę
nr 44/W/18 zawarto w dniu 24.07.2018 r. z Firmą WBR-SERWIS Wioleta
Buczkowska z siedzibą w Pakszynie. Nadzór nad realizacją robót
sprawowało, zgodnie z umową nr 45/W/18
zawartą w dniu
24.07.2018 r., Biuro Inżynieryjno – Techniczne „KIER” Mieczysław
Łebedyński z siedzibą w Gnieźnie.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - Malenin
W ramach zadania wykonano podkłady geodezyjne.

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
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Zgodnie z zamówieniem, podkłady geodezyjne wykonała firma Usługi
Geodezyjno – Kartograficzne Radosław Fałdziński z siedzibą
w Gnieźnie.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości
500 mb. Prace obejmowały wykonanie obustronnego poszerzenia
z nawierzchni grysowo – żwirowo – asfaltowej oraz warstwy ścieralnej.
-

19

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2018
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 17/18 zawarto w dniu 12.10.2018 r. z Zakładem Usług
Drogowych Marek Smorczyński z siedzibą w Olszy. Nadzór nad
realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 4/Z/18 zawartą
w dniu 12.10.2018 r., Jacek Szykowny.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Jastrzębowo - chodnik

opis zadania

W ramach zadania została przygotowana dokumentacja projektowokosztorysowa.

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

-

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki - chodnik

opis zadania

W ramach zadanie została przygotowana dokumentacja projektowo
-kosztorysowa. Wykonano także aktualizację podkładów geodezyjnych.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Zgodnie z zamówieniem, dokumentację opracowała firma LOGIN Albert
Goździcki z siedzibą w Mogilnie.

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zgodnie z umową nr 51/W/18 zawartą w dniu 7.11.2018 r.,
dokumentację opracowała Firma Mat-Projekt Agnieszka Trajgis
z siedzibą w Promienku. Zgodnie z zamówieniem, podkłady geodezyjne
wykonała firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Radosław Fałdziński
z siedzibą w Gnieźnie.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P w m. Gołąbki – chodnik

opis zadania

W
ramach
zadania
opracowano
dokumentację
-kosztorysową oraz wykonano chodnik o długości 356 mb.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

projektowo

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie zapytania o cenę. Umowy
nr 52/W/18 (data zawarcia: 27.11.2018 r.) oraz nr 56/W/18 (data
zawarcia: 5.12.2018 r.) zawarto z firmą: Mateusz Mikitow
Kompleksowe Układanie Kostki Brukowej Kosbruk z siedzibą
w Kopydłowie. Nadzór nad realizacją robót sprawowała, zgodnie
z umową nr 53/W/18 zawartą w dniu 27.11.2018 r., firma LOGIN Albert
Goździcki z siedzibą w Mogilnie. Zgodnie z zamówieniem,
dokumentację opracowała firma LOGIN Albert Goździcki z siedzibą
w Mogilnie.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2243P w m. Kamieniec – chodnik

opis zadania

W
ramach
zadania
opracowano
dokumentację
projektowo
-kosztorysową oraz wykonano chodnik o długości 300 mb z kostki
betonowej oraz zjazdy.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie zapytania o cenę. Umowę
nr 60/W/18 zawarto w dniu 14.12.2018 r. z Przedsiębiorstwem
Handlowo-Usługowym „NIKO” Norbert Wietecki z siedzibą w Gnieźnie.
Nadzór nad realizacją robót, zgodnie z umową nr 61/W/18 zawartą
w dniu 14.12.2018 r., sprawowała firma LOGIN Albert Goździcki
z siedzibą w Mogilnie. Zgodnie z zamówieniem, dokumentację
opracowała firma LOGIN Albert Goździcki z siedzibą w Mogilnie.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2249P w m. Lubiń – chodnik

opis zadania

W
ramach
zadania
opracowano
dokumentację
-kosztorysową oraz wykonano chodnik o długości 80 mb.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

projektowo

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie zapytania o cenę. Umowę
nr 58/W/18 zawarto w dniu 12.12.2018 r. z Przedsiębiorstwem
Handlowo-Usługowym „NIKO” Norbert Wietecki z siedzibą w Gnieźnie.
Zgodnie z zamówieniem, dokumentację opracowała firma LOGIN Albert
Goździcki z siedzibą w Mogilnie.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Smolary – chodnik
W ramach zadania przygotowana została dokumentacja techniczna.

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

-

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P w m. Rybitwy-chodnik

opis zadania

W ramach zadania wykonano chodnik o długości 225 mb i szerokości
2 m. Nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej.

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

Zgodnie z umową nr 62/W/18 zawartą w dniu 14.12.2018 r.,
dokumentację przygotowała firma LOGIN Albert Goździcki z siedzibą
w Mogilnie.

Wykonawca został wybrany w trybie zapytania cenowego. Umowę
nr 50/W/18 zawarto w dniu 25.10.2018 r. z Firmą Usługi Drogowo
–Brukarskie Losik Tadeusz z siedzibą w Mogilnie. Nadzór nad realizacją
robót sprawowało, zgodnie z umowa nr 45/W/18 zawartą w dniu
24.07.2018 r., Biuro Inżynieryjno – Techniczne „KIER” Mieczysław
Łebedyński z siedzibą w Gnieźnie.

21

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2018
3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
długość wybudowanych/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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

km

15,418

zł

821.783,53

%

b. d.

%

b. d.

%

b. d.

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”

kierownik zadania
Dyrektor WIR
/ Dyrektor CKP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie
gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb
regionalnego rynku pracy”
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

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

z budżetu
powiatu

9.042.404,51

1.998.408,49

9.042.404,51

1.998.408,49

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFRR
(WRPO 2014+
działanie
9.3.2/OSI)

7.043.996,02

7.043.996,02

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest wdrożenie koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie
gnieźnieńskim polegającej na rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz centralizacji
działań w zakresie szkolnictwa zawodowego. W ramach realizacji projektu przewiduje się rozwój
Centrum Kształcenia Praktycznego oraz doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

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

opis zadania

W ramach projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej
w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej
do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego w latach 2016
-2019, w roku 2018 wykonano cztery zadania:
1. roboty
budowlane
wraz
z
zagospodarowaniem
terenu
i wyposażeniem podstawowym,
2. zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i doposażenia
pracowni nauki zawodu w CKP,
3. zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu w 6 szkołach
ponadgimnazjalnych,
4. instalacje pod pracownie komputerowe i maszyny.
W ramach zadania: roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem
terenu i wyposażeniem podstawowym, do 30 czerwca 2018 r.
zrealizowano pierwszą część robót budowlanych, które objęły: schody
parteru, strop nad parterem, ściany i strop I piętra, instalację
kanalizacyjną, kanał do diagnostyki samochodowej, nowe ściany,
posadzki i drzwi oraz instalacje zasilające. Z kolei w październiku
2018 r. w ramach zadania zrealizowano drugą część robót
budowlanych, które objęły: roboty konstrukcyjne, instalacje
elektryczne, sanitarne, teletechniczne, CCTV, zagospodarowanie
terenu, wyposażenie. Prace realizowały: Firma Wielądek z siedzibą
w Podaninie oraz firma Grinbud z siedzibą w Gnieźnie.
W ramach zadania: zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych
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i doposażenia pracowni nauki zawodu w CKP, w drugiej połowie
2018 r. zakupiono sprzęt niezbędny do doposażenia pracowni
mechatroniki samochodowej i spawalni (dostawca: Merazet S. A.
z siedzibą w Poznaniu) oraz zakupiono wyposażenie stanowisk
egzaminacyjnych wraz z pracownią mechatroniczną (dostawca:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
„Micro”
z
siedzibą
w Otmuchowie.
W ramach zadania: zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu
w 6 szkołach ponadgimnazjalnych, w drugiej połowie 2018 r.
zakupiono: (1) wyposażenie do pracowni nauki zawodu i pracowni
komunikacji w językach obcych w szkołach ponadgimnazjalnych
– stolarz z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno
–Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie (dostawca: Krzysztof Kotkowski
Zakład Usługowo – Handlowy „Elkot” z siedzibą w Radomiu),
(2) wyposażenie do pracowni nauki zawodu i pracowni komunikacji
w językach obcych w szkołach ponadgimnazjalnych – laboratorium
fonetyczne z przeznaczeniem dla: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Gnieźnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie, Zespołu Szkół
Ekonomiczno–Odzieżowych w Gnieźnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno
–Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie (dostawca: Nordweco sp. z o. o.
z siedzibą w Szczecinie), (3) wyposażenie do pracowni nauki zawodu
i pracowni komunikacji w językach obcych w szkołach
ponadgimnazjalnych – komputery i projektory z przeznaczeniem dla
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie, Zespołu Szkół Ekonomiczno
–Odzieżowych w Gnieźnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie (dostawca: Kombit Plus sp. z o. o. sp. k. z siedzibą
w Poznaniu).
W ramach zadania: instalacje pod pracownie komputerowe i maszyny,
w roku 2017 postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że
nie rozstrzygnięto postępowania przeprowadzonego w formie przetargu
nieograniczonego ponieważ nie została złożona żadna oferta
niepodlegająca odrzuceniu. Realizacja tego zadania została
przeprowadzona w 2018 roku. W wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego wyłoniono wykonawcę instalacji w pracowniach dla
szkół – firmę Hydroplus z siedzibą w Kruszwicy. Prace obejmujące
wykonanie instalacji elektrycznych dla sprzętu, który zostanie
zamontowany w ramach projektu, były wykonywane w kilku
placówkach, a mianowicie w: Zespole Szkół Ekonomiczno
–Odzieżowych w Gnieźnie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Gnieźnie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie oraz
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, natomiast prace
dotyczące wykonania instalacji pod maszyny i roboty budowlane
obejmujące wykonanie podłogi pod maszyny oraz malowanie
przeprowadzane były w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
nr 2 w Gnieźnie. Właściwe wykonanie prac potwierdza protokół odbioru
robót z dnia 7 maja 2018 roku.
Ponadto, Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził badanie
techniczne windy, a w dniu 6 grudnia 2018 r. Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał decyzję w sprawie odbioru
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego.
Ogółem wydatki w 2018 roku wyniosły 9.042.404,51 zł, z czego kwota:
7.043.996,02 zł stanowiła dofinansowanie ze środków EFRR – WRPO
2014+ działanie 9.3.2/OSI, 1.243.058,15 zł stanowiła wkład własny
kwalifikowalny Powiatu Gnieźnieńskiego, 755.350,34 zł stanowiła
wkład własny niekwalifikowalny Powiatu Gnieźnieńskiego.
Zbyt niski poziom środków finansowych w budżecie projektu
w stosunku do oczekiwań wykonawców, problemy techniczne przy
realizacji ustawy PZP.
Firma Wielądek z siedzibą w Podaninie, Zakład Ogólnobudowlany
Grinbud Dominika Sieszchuła z siedzibą w Gnieźnie, Hydroplus
z siedzibą w Kruszwicy, Merazet S. A. z siedzibą w Poznaniu,
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno–Usługowe
„Micro”
z
siedzibą
w Otmuchowie, Krzysztof Kotkowski Zakład Usługowo–Handlowy
„Elkot” z siedzibą w Radomiu, Nordweco sp. z o. o. z siedzibą
w Szczecinie, Kombit Plus sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu
– wykonawcy wyłonieni w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

0

os.

0

os.

0

4. uwagi dotyczące wskaźników
Dane do ustalenia wskaźników będą znane po zakończeniu projektu w 2019 roku.

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

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Edukacja młodzieży
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Edukacja młodzieży
razem

-

-

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

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację 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 2018 roku Powiatowych Targów Pracy. W ramach tych inicjatyw
odbywały się spotkania doradców zawodowych z młodzieżą dotyczące
wyboru zawodu czy określenia predyspozycji zawodowych.
-

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

nazwa
liczba spotkań doradców zawodowych
z uczniami i studentami
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

6
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rezultatu

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

szt.

800

os.

300

os. / %

349 / 39,21

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 2018
nazwa zadania
Organizacja szkoleń
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja szkoleń
razem

336.135,76

-

336.135,76

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

kwota
336.135,76
336.135,76
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Realizacja projektu ma być odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy. Projekt ułatwia
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycie, podniesienie lub zmianę posiadanego
wykształcenia i kwalifikacji. W ramach projektu organizowane są szkolenia dostosowane do
zapotrzebowania występującego na lokalnym rynku pracy. Dzięki temu osoby poszukujące prace
uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe 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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Organizacja szkoleń
W 2018 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 2018 roku
zorganizowano:
 szkolenia w trybie indywidualnym dla 7 osób bezrobotnych,
 szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób
bezrobotnych, w tym 9 kobiet i 1 mężczyzny.
W ramach realizacji bonów szkoleniowych zorganizowano szkolenia dla
2 osób. Ponadto 1 bezrobotna kobieta uzyskała dofinansowanie do
studiów podyplomowych.
Z kolei w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
wsparcie
w
zakresie
kształcenia
ustawicznego
uzyskało
31 pracodawców dla 183 osób. Oferta obejmowała szkolenia:
 prawo jazdy kat. C oraz C+E,
 kurs pedagogiki Montessori 0-3 lat,
 prawo jazdy kat. D,
 szkolenie podologiczne,
 szkolenie z programu CGS Ferrovia Ultimate,
 operator koparkoładowarki,
 kurs masażu I i II stopnia z nowoczesną fizjoterapią, terapią tkanek
miękkich i masażem orientalnym, biomasażem i terapią poprawy
kondycji fizycznej,
 kurs instruktorsko-trenerski o specjalizacji jazda konna
i hipoterapia.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

[1] podmioty, którym zlecono organizację szkolenia wyłonione na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Jerzy
Modrzejewski Ośrodek Szkolenia Kierowców Słowianin w Gnieźnie,
M-TERM Doradztwo i Szkolenia sp. z o. o. z siedzibą w Pobiedziskach,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka
Akcyjna, Instytut Podologii Klinika Medskin Agnieszka Nowaczyk
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Instytut Podologii
z siedzibą w Poznaniu; Aplikom sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi; Ośrodek
Szkolenia Zawodowego we Włocławku; [2] podmioty, którym zlecono
organizację szkolenia w ramach bonów szkoleniowych: Centrum
Szkolenia Trigger Krzysztof Stefaniak z siedzibą w Łęczycy, Polska
Akademia Kultury i Sportu Oddział w Gdańsku; M-TERM Doradztwo
i Szkolenia sp. z o. o. z siedzibą w Pobiedziskach.

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 2018

szt.

11

os.

171

os.

167

os.

14

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji projektu nie obejmuje osób,
które zakończą tą formę wsparcia w roku 2019.
Wskaźnik rezultatu: liczba osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały nowe kwalifikacji uwzględnia
osoby, które rozpoczęły szkolenia w roku poprzednim, tj. 2017, natomiast ukończyły szkolenia
i uzyskały kwalifikacje w roku 2018.

numer projektu
I/3/e
nazwa projektu
Kwalifikacje zawodowe
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Edukacji
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim
– ze szkoły na rynek pracy!”

kierownik zadania
Dyrektor WIR
/ Dyrektor CKP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim
– ze szkoły na rynek pracy!”
razem

planowana kwota [zł]
49.950
49.950

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Realizacja projektu
pn. „Szkolnictwo zawodowe
w powiecie gnieźnieńskim
– ze szkoły na rynek pracy!”

30.217,12

razem

2.202,54

30.217,12

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFS
(WRPO 2014+
działanie
8.3.1/OSI)

26.458,19

budżet państwa

1.556,39

2.202,54

28.014,58

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest doposażenie uczniów szkół technicznych i zawodowych w dodatkowe
kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu przewiduje się m. in. przeprowadzenie dodatkowych
kursów zawodowych i specjalistycznych. Podjęte działania winny przyczynić się do obniżenia
odsetka bezrobotnych w regionie bez zawodu. Ponadto, uatrakcyjni szkolnictwo zawodowe jako
kluczowe dla rozwoju gospodarki oraz zwiększy lokalny potencjał kadrowy.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe
gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy!”

opis zadania

Celem projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim
– ze szkoły na rynek pracy!”, realizowanego w latach 2018-2021, jest
zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolenia zawodowego,
dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie uczniom
z wybranych szkół ponadgimnazjalnych (zespołów szkól zawodowych
i techników) z terenu powiatu gnieźnieńskiego przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia. Jego realizacja przewiduje:
efektywne doradztwo zawodowe, system staży i praktyk zawodowych
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

realizowanych w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oraz system
kursów i szkoleń dostosowujący kwalifikacje uczniów do oczekiwań
pracodawców.
W ramach projektu, w pierwszej kolejności, tj. od września 2018 roku,
zrealizowano zadania związane z promocją projektu - wydrukowano
plakaty, ulotki i inne materiały informacyjne. Ponadto, zakupiono
materiały biurowe niezbędne dla uczestników projektu. Wypłacono
także wynagrodzenia doradcom zawodowym oraz koordynatorom
szkolnym, którzy byli odpowiedzialni za rekrutację uczniów,
informowali ich o założeniach projektu organizując tematyczne
spotkania oraz wykonali opisy potrzebnego doposażenia do pracowni,
które zostanie zakupione w 2019 roku.
problemy techniczne przy realizacji ustawy PZP
Copypoint Z. Ławniczek z siedzibą w Gnieźnie, Polska Press sp. z o. o.,
Warszawa O/Poznań z siedzibą w Poznaniu – wykonawcy wyłonieni
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, art. 4 pkt 8.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba zorganizowanych/przeprowadzonych
kursów na uprawnienia zawodowe
liczba uczestników przeprowadzonych kursów
na uprawnienia zawodowe
liczba osób, które ukończyły kurs na
uprawnienia zawodowe – uzyskały nowe
kwalifikacje
liczba osób, które w wyniku ukończenia kursu
na uprawnienia zawodowe – uzyskania nowych
kwalifikacji, znalazły pracę
liczba firm otwartych przez osoby, które
ukończyły kurs na uprawnienia zawodowe

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

0

os.

0

os.

0

os.

0

szt.

0

4. uwagi dotyczące wskaźników
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2018 roku - dane do ustalenia wskaźników będą znane w połowie
2019 roku.
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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
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska
– Ukraina”

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska
– Ukraina”
razem

planowana kwota [zł]
22.000
10.000
32.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Bieżąca współpraca Powiatu
z partnerskimi,
zagranicznymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Członkostwo
w stowarzyszeniu „Konwent
Współpracy Samorządowej
Polska – Ukraina”
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

14.032,27

14.032,27

-

-

10.000,00

10.000,00

-

-

24.032,27

24.032,27

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Ukraina, Niemcy i Włochy to państwa z których pochodzą partnerskie samorządy Powiatu
Gnieźnieńskiego. Dzięki międzynarodowym porozumieniom Powiat realizuje różnorodne projekty
w obszarze kultury, oświaty, gospodarki czy spraw społecznych i wymiany samorządowych
doświadczeń. Powiat Gnieźnieński jest również członkiem Konwentu Współpracy Samorządowej
Polska–Ukraina.
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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

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi,
jednostkami samorządu terytorialnego

zagranicznymi

Najważniejszym celem projektu jest wymiana wzajemnych
doświadczeń oraz dobrych praktyk, co bezpośrednio wpływa na rozwój
instytucjonalny oraz wzrost kompetencji mieszkańców powiatu
w takich dziedzinach życia, jak między innymi: zdrowie, opieka
społeczna, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, oświata, kultura,
sport czy gospodarka. Projekt stanowi również bazę finansową
dla podejmowania inicjatyw, zmierzających ku aplikowaniu o środki
zewnętrzne. W roku 2018 z projektu finansowano przede wszystkim
zadania dotyczące współpracy z partnerami niemieckimi. Wiodącym
działaniem była wymiana doświadczeń pracowników socjalnych.
W dniach 14-16 maja 2018 r. w powiecie gnieźnieńskim gościli
urzędnicy i pracownicy instytucji działających w obszarze pracy
socjalnej oraz pomocy społecznej z powiatu Teltow-Fläming
w Niemczech. W ramach międzynarodowego projektu odbyły się
robocze wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum
Aktywności Społecznej „LARGO”, świetlicy środowiskowej „Dzieci
z chmur”, siedzibie stowarzyszenia „MAKI”, Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Kłecku. W programie przewidziano również spotkania w spółdzielni
socjalnej „Czilii”, Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz
szkole podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych. Dodatkową atrakcją
była możliwość zapoznania się z pracą Archiwum Archidiecezjalnego.
Efektem podjętych działań było zaproszenie delegacji z Gniezna
do rewizyty w Niemczech. W terminie 7-10 października 2018 r. Powiat
Gnieźnieński w Luckenwalde reprezentowali pracownicy świetlicy
środowiskowej „Dzieci z chmur” w Gnieźnie, Komendy Powiatowej
Policji oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Głównym celem
spotkania było omówienie możliwości zorganizowania wizyty
w powiecie Teltow-Fläming, grupy podopiecznych świetlicy
środowiskowej „Dzieci z chmur” oraz domu dziecka w Gnieźnie.
Termin wizyty to pierwsza połowa 2019 roku. Koszty organizacyjne
obejmowały usługi transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz
tłumaczenia i ubezpieczenia. Realizowano także okolicznościowe
wizyty studyjne. Przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczyli
między innymi w spotkaniu noworocznym Powiatu Teltow-Fläming,
dożynkach oraz wydarzeniach poświęconych promowaniu lokalnej
przedsiębiorczości, w których udział wzięli członkowie Cechu
Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Powiat Gnieźnieński
wspierał ponadto wyjazd zespołu reprezentacyjnego Powiatu - Zespołu
Tańca Ludowego Gniezno na występ do Włoch, organizowany w ramach
„Dnia Polskiego” w Padwie. Wsparcie dotyczyło pokrycia kosztów
transportu i ubezpieczenia.
[1] Powiat Teltow–Fläming, Stowarzyszenie „Konwent Współpracy
Samorządowej Polska-Ukraina” z siedzibą w Szczecinie, Stowarzyszenie
Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych z siedzibą w Gnieźnie,
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Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie z siedzibą w Gnieźnie, Centrum Aktywności Społecznej
„LARGO” z siedzibą w Gnieźnie, Świetlica środowiskowa „Dzieci
z chmur” z siedzibą w Gnieźnie, Stowarzyszenie „MAKI” z siedzibą
w Gnieźnie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z siedzibą w Gnieźnie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z siedzibą w Kłecku,
Spółdzielnia socjalna „Czilii” z siedzibą w Gnieźnie, Komenda
Powiatowa Policji w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach
Kościelnych, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Urząd Gminy
Kiszkowo - współorganizacja przedsięwzięć; [2] „Pietrak Hotel” sp. j.
z siedzibą w Gnieźnie, Restauracja „Hubertus” z siedzibą w Gnieźnie
– usługa gastronomiczna; [3] Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Warszawie - ubezpieczenie; [4] ”Elwoj” PUH E. Dąbska &
W. Tomczak z siedzibą w Gnieźnie, FW Trans-Stach z siedzibą
w Niechanowie - transport; [5] „Pietrak Hotel” sp. j. z siedzibą
w Gnieźnie – usługa hotelowa; [6] CJO „Meritum” z siedzibą
we Wrześni, „Berlineo” COJ Anna Komorska-Pastwa z siedzibą
w Poznaniu – usługa tłumaczenia; [7] Pasieka pszczela Tadeusz
Jałoszyński z siedzibą w Kłecku, Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie, Spółdzielnia Socjalna „Domowe Przysmaki” z siedzibą
w Małachowie Szemborowice – zakup upominków. Wybór wykonawców
wskazanych w pkt 2-7, 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
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 oraz edukacyjnej, organizowanie
szkoleń, seminariów, zebrań i zjazdów, tworzenie warunków
dla generowania środków finansowych, służących współpracy. Dzięki
członkostwu w KWSPU w 2018 roku – w dniach 15–23 października
2018r. - w mieście Browary na Ukrainie, realizowany był projekt
„Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży - Samorząd Studencki”,
finansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Tematem projektu było obywatelskie zaangażowanie liderów
samorządu młodzieżowego w zdobywanie doświadczenia w zarządzaniu
własnym życiem i sprawami społecznymi. W projekcie uczestniczyli
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, którzy
wzięli udział w warsztatach obejmujących zagadnienia samorządu,
doradztwa zawodowego oraz dialogu międzykulturowego. Zaangażowali
się również w organizację ІІІ Międzynarodowego Festiwalu - konkursu
kreatywności dzieci i młodzieży „International Charity Festival «InnaBrovary»”.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy
Czerniejewo.

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 2018

szt.

8

os.

b. d.

zł

0

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
Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
a Jednostkami Organizacyjnymi
Zakup laptopów
Zakup komputerów poleasingowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Gnieźnieńskiego
Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych”

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

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz
oprogramowania niezbędnego do bieżącej realizacji zadań jednostki
Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
a Jednostkami Organizacyjnymi
Zakup laptopów
Zakup komputerów poleasingowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Gnieźnieńskiego
Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych”
razem

planowana kwota [zł]
103.080
52.000
12.260
111.359
43.322
332.021

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Utrzymanie obecnie
wykorzystywanych systemów
informatycznych oraz
oprogramowania
niezbędnego do bieżącej
realizacji zadań jednostki

z budżetu
powiatu

ogółem

79.408,33

79.408,33
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-
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Transmisja danych pomiędzy
Starostwem Powiatowym
w Gnieźnie, a Jednostkami
Organizacyjnymi
Zakup laptopów
Zakup komputerów
poleasingowych dla
jednostek organizacyjnych
Powiatu Gnieźnieńskiego
Realizacja projektu
pn. „Wdrożenie
zaawansowanych e-usług dla
klientów Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie
oraz jednostek podległych”
razem

46.288,36

46.288,36

-

-

12.260,00

12.260,00

-

-

111.358,75

111.358,75

-

-

43.321,62

6.498,24

EFRR

36.823,38

292.637,06

255.813,68

36.823,38

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Dla sprawnego zarządzania administracją powiatową konieczne jest uproszczenie pracy urzędnika,
a tym samym skrócenie jego czasu w zakresie wykonywania podobnych czynności, automatyzacja
działań urzędnika, a tym samym zmniejszenie ryzyka popełnienia przez niego błędu. Ponadto,
w niedalekiej przyszłości jednostki samorządu terytorialnego będą musiały przekwalifikować sposób
wydatkowania środków publicznych pod względem zadaniowym. Realizację budżetu zadaniowego
winny wspierać m. in. nowoczesne technologie informatyczne. Aktualnie w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie są wykorzystywane różnorodne szczątkowe oprogramowania, takie jak np. Nabór
Elektroniczny, Bestia, QNT. W celu stworzenia w przyszłości jednego zintegrowanego systemu
informatycznego wspierającego zadania o charakterze zarządczo-finansowym jest wielce pożądane
stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego dla całego urzędu, a jeśli to możliwe również
dla jednostek podległych.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

opis zadania

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

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych
oraz oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań
jednostki
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.
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
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Górze, [4] ABC PRO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, [5] Informica
sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, [6] QNT Systemy
Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu, [7] ABIWAY z siedzibą
Poznań-Plewiska.
nazwa zadania

opis zadania

Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
a Jednostkami Organizacyjnymi
Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
a jednostkami organizacyjnymi: wykonanie, konfiguracja i utrzymanie.

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

-

nazwa zadania

Zakup laptopów

opis zadania

W ramach zadania zakupiono laptopy - 4 szt., na potrzeby Starostwa
Powiatowego, w tym m.in. do obsługi sesji online.

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

INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu

IT PARTNER Hubert Klimczak z siedzibą w Gnieźnie (tip.pl)

nazwa zadania

Zakup komputerów poleasingowych dla jednostek organizacyjnych
Powiatu Gnieźnieńskiego

opis zadania

W ramach realizacji zadania zakupiono i przekazano poleasingowe
jednostki komputerowe (zestaw: monitor + jednostka) dla:
 I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie (3 zestawy),
 II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie (3 zestawy),
 Zespołu Szkół m. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie (2 zestawy),
 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie (3 zestawy),
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie (3 zestawy),
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie (3 zestawy),
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie (2 zestawy),
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie (2 zestawy),
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie
(7 zestawów),
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie
(2 zestawy),
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku (1 zestaw),
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie (2 zestawy),
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie (2 zestawy),
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku (1 zestaw).
Razem przekazano 36 szt. zestawów (monitor+ jednostka)
Ponadto, w ramach zadania zakupiono i przekazano do jednostek
organizacyjnych 15 systemów operacyjnych, dla:
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I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie (2 szt.),
II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie (1 szt.),
Zespołu Szkół m. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie (1 szt.),
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie (2 szt.),
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie (2 szt.),
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie (1 szt.),
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie (1 szt.),
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie (1 szt.),
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie
(1 szt.),
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie
(1 szt),
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie (1 szt.),
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku (1 szt.).
Na zakup komputerów i systemów zaplanowano środki w wysokości
88.159 zł, a wydatkowano - 88.158,75 zł
Ponadto, dla ZSP nr 3 w Gnieźnie zakupiono serwer (23.200 zł
/ 23.200,00 zł).










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

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

IT PARTNER Hubert Klimczak z siedzibą w Gnieźnie (tip.pl), Info Point
z siedzibą w Swarzędzu

Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla
klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek
podległych”
Projekt pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych”
w ramach WRPO 2014+ (oś priorytetowa 2, działanie 2.1, poddziałanie
2.2.1) został zaplanowany do realizacji w latach 2016-2019 i 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”. 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. 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 roku 2018, w celu
realizacji zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu oraz
wdrożenia e-usług wraz z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją,
przygotowano opis przedmiotu zamówienia, które zostanie ogłoszone
w roku 2019.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Studio E-Projekt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

0

szt.

0

os.

0

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

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 2018
nazwa zadania
Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS
Szkolenia, konferencje, seminaria, w których brali udział pracownicy
Starostwa

planowana kwota [zł]
24.300
40.000
razem

40

64.300
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Członkostwo
w stowarzyszeniu WOKiSS
Szkolenia, konferencje,
seminaria, w których brali
udział pracownicy Starostwa
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

23.700,00

23.700,00

-

-

32.659,11

32.659,11

-

-

56.359,11

56.359,11

-

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.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

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

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS
W roku 2017 opłacono składkę członkowską w stowarzyszeniu WOKKiS,
w dwóch transzach: I transza 11.850 zł i II transza 11.850 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.:
obowiązki urzędu w oparciu o Rozporządzenie Ogólne o Ochronie
Danych Osobowych, elektronizację zamówień publicznych, umowę
o roboty budowlane w zamówieniach publicznych, budowę wizerunku
urzędu w mediach.
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą
w Poznaniu – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest
członkiem.

nazwa zadania

Seminaria, szkolenia,
pracownicy Starostwa

opis zadania

W ramach zadania pracownicy Starostwa Powiatowego
poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i
organizowanych przez firmy zajmujące się działalnością
podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. Tematyka szkoleń
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których

brali

udział

w Gnieźnie
seminariach
szkoleniową
obejmowała
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

m.in.: sprawozdanie finansowe JST, szkolenie dla potencjalnych
beneficjentów - usługi społeczne i zdrowotne, zmiany w prawie pracy,
skuteczne
funkcjonowanie
kontroli
zarządczej
w
jednostce
samorządowej, VAT w samorządzie, inwentaryzację w jednostkach
sektora finansów publicznych, zamknięcie ksiąg rachunkowych.
Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna, Regionalna Izba
Obrachunkowa, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Centrum
Szkoleniowe Przetargi Publiczne.

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

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2018
86

os.

260

%

b. d.

numer projektu
II/1/e
nazwa projektu
Modernizacja obiektów należących do powiatu
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Modernizacja pomieszczeń, do których planowane jest przeniesienie PCPR
Przystosowanie budynku dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Gnieźnie
Roboty termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie
Remont w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie
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kierownik zadania
Dyrektor WIR
Dyrektor WIR
Dyrektor WIR
Dyrektor PUP
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Remonty
Remonty
Remonty
Remonty
Remonty
Remonty

w
w
w
w
w
w

I LO w Gnieźnie
II LO w Gnieźnie
ZSP nr 2 w Gnieźnie
ZSP nr 3 w Gnieźnie
SOSW nr 1 w Gnieźnie
SOSW nr 2 w Gnieźnie

Dyrektor I LO
Dyrektor II LO
Dyrektor ZSP nr 2
Dyrektor ZSP nr 3
Dyrektor SOSW nr 1
Dyrektor SOSW nr 2
Dyrektor SOSW
w Kłecku
Dyrektor DD
Dyrektor DPS
w Łopiennie
Dyrektor PPP

Remonty w SOSW w Kłecku
Remonty w Domu Dziecka w Gnieźnie
Remonty w DPS w Łopiennie
Remonty w PPP w Gnieźnie
II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Modernizacja pomieszczeń, do których planowane jest przeniesienie PCPR
Przystosowanie budynku dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Gnieźnie
Roboty termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie
Remont w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie
Remonty w I LO w Gnieźnie
Remonty w II LO w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 2 w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie
Remonty w SOSW nr 1 w Gnieźnie
Remonty w SOSW nr 2 w Gnieźnie
Remonty w SOSW w Kłecku
Remonty w Domu Dziecka w Gnieźnie
Remonty w DPS w Łopiennie
Remonty w PPP w Gnieźnie
razem

planowana kwota [zł]
24.139
65.000
734.747
3.050
128.010
6.044
56.569
35.235
63.498
128.460
71.532
1.845
15.347
9.452
1.342.928

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Modernizacja pomieszczeń,
do których planowane jest
przeniesienie PCPR
Przystosowanie budynku dla
potrzeb Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii
w Gnieźnie
Roboty
termomodernizacyjne
w Centrum Kształcenia
Praktycznego w Gnieźnie

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

24.138,15

24.138,15

-

-

63.960,00

63.960,00

-

-

734.746,17

112.511,26

WFOŚiGW
w Poznaniu
(pożyczka)

622.234,91
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Remont w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gnieźnie

3.050,00

3.050,00

Remonty w I LO w Gnieźnie

128.009,26

108.009,26

5.874,99

5.874,99

56.523,11

56.137,11

35.235,00

35.235,00

-

-

42.353,80

35.827,90

PFRON

6.525,90

128.453,00

115.565,90

PFRON

12.887,10

68.033,50

47.574,16

PFRON

20.459,34

1.845,00

1.845,00

-

-

WUW Poznań

10.589,00

Remonty w
Remonty w
w Gnieźnie
Remonty w
w Gnieźnie
Remonty w
w Gnieźnie
Remonty w
w Gnieźnie
Remonty w
Remonty w
w Gnieźnie

II LO w Gnieźnie
ZSP nr 2
ZSP nr 3
SOSW nr 1
SOSW nr 2
SOSW w Kłecku
Domu Dziecka

Remonty w DPS w Łopiennie

15.347,00

Remonty w PPP w Gnieźnie
razem

Fundacja Orlen
-Dar Serca
środki własne ZSP
nr 2

-

9.449,84

5.748,33

1.317.018,82

615.477,06

-

środki własne DPS
Łopienno
PZU
(odszkodowanie)

20.000,00
386,00

4.758,00
3.701,51
701.541,76

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

Modernizacja
pomieszczeń,
przeniesienie PCPR

do

których

planowane

jest

W ramach zadania wykonano prace, które obejmowały przebudowę
trzech pomieszczeń biurowych na drugim piętrze w budynku przy
ul. Sienkiewicza 12 w Gnieźnie, tj. roboty rozbiórkowe, stolarkę
okienną i drzwiową, położenie wykładzin podłogowych, lamp
oświetleniowych, uzupełnienia osprzętu elektrycznego, wymianę
zaworów grzejnikowych i prace malarskie.
Hydroplus M. Norberczak z siedzibą w Kruszwicy - wykonawca
wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
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nazwa zadania

Przystosowanie budynku
Socjoterapii w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania wykonano następujące prace remontowe: roboty
remontowe i renowacyjne w zapleczu sanitarno–szatniowym, instalacje
elektryczne (sala gimnastyczna, łącznik, zaplecze sanitarno
–szatniowe), roboty remontowe instalacji sanitarnych (zaplecze
szatniowe), roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych (sala gimnastyczna, łącznik, zaplecze sanitarno
–szatniowe). Ponadto, zakupiono kabiny prysznicowe, kabiny WC
i armaturę łazienkową.

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

dla

potrzeb

Młodzieżowego Ośrodka

Elgron M. Gronowski z siedzibą w Czerniejewie - wykonawca wyłoniony
w wyniku zapytania ofertowego skierowanego do trzech firm.

nazwa zadania

Roboty termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania wykonano: docieplenie stropu w części
podpiwniczonej budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę
stolarki drzwiowej, demontaż i montaż instalacji c. o., izolację
rurociągów c. o. oraz montaż grzejników dwupłytowych wraz
z głowicami termostatycznymi, instalację c. w. u. wraz z montażem
pompy ciepła, wymianę instalacji oświetleniowej, skrzynki rozdzielcze,
przewody kablowe, montaż lamp świetlówkowych, montaż puszek
i łączników oraz modernizację systemu wentylacji budynku.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zakład Ogólnobudowlany Grinbud Dominika Sieszchuła z siedzibą
w Gnieźnie - wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

nazwa zadania

Remont w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia nr 202 na trzecim
piętrze (usunięcie luźnych fragmentów tynku z zagrzybionych ścian,
zastosowanie środka odgrzybiającego, wzmocnienie powierzchni ścian)
oraz toalety na drugim piętrze Powiatowego Urzędu Pracy
(zastosowanie środka odgrzybiającego, zagruntowanie, izolacja plam
i zacieków, dwukrotne pomalowanie sufitu i wszystkich ścian).

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

Usługi Remontowo–Budowlane Ren–Bud z siedzibą w Gnieźnie.
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nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Remonty w I LO w Gnieźnie
W ramach zadania wykonano:
 naprawę drzwi wejściowych od strony dziedzińca szkoły
i przeciekających rynien na budynku szkoły,
 wymiana okien w sali 223 na nowe (demontaż i montaż okien
z funkcją wietrzenia przez 6 milimetrową szczelinę na całym
obwodzie skrzydła);
 prace remontowe w sali 219: malowanie ścian i sufitów, wymiana
posadzki,
 modernizację systemu nagłośnieniowego i wymiana uszkodzonego
sprzętu wraz z jego instalacją w aula i w garderobie przy auli
(2 głośniki model 812 FLEX ARRAY LDSPKR 230V kolumna,
2 subwoofery aktywne, 4 mikrofony bezprzewodowe, miksery
cyfrowe BEHRINGER-X32, S16, 5 statywów mikrofonowych,
przenośny rejestrator cyfrowy dźwięku),
 malowanie pomieszczeń garderobianych przy auli,
 wymiana okien w auli na nowe (demontaż i montaż 8 szt.).
Ponadto, zakupiono wyposażenie do pomieszczeń garderobianych przy
auli (meble spersonalizowane).
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zakład Dekarsko–Blacharski A. Jakubowski z siedzibą w Gnieźnie, Okna
i Drzwi z PCV i Aluminium Wiśniewski & Kościański z siedzibą
w Gnieźnie, Meble S.A. z siedzibą w Rzeszowie, P.H. A-T S.A. Sklep
Elektryczno-Oświetleniowy w Gnieźnie, P.W. HI-FI EXCLUSIVE A. K. D.
Siudzińscy sp. j. z siedzibą w Gnieźnie, Zakład Płytkarsko–Posadzkarski
B. Piórek z siedzibą w Gnieźnie.

nazwa zadania

Remonty w II LO w Gnieźnie

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

W ramach zadania wykonano udrożnienie i naprawę kanalizacji
w budynku szkoły: wymieniona została część rur pcv, rury trzonowe.
Zakupiono też niezbędne materiały (zaprawę murarską, posadzkę
cementową, zaprawę klejową, silikon itp.).
Dic-Bud sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie; KanalSerwis24 Chochlik
G. Tabaka z siedzibą w Czerniejewie.

nazwa zadania

Remonty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania wykonano:
 naprawę instalacji uziemiającej i odgromowej (kwiecień),
 remont nawierzchni placu rekreacyjnego i płyt chodnikowych na
dojściu do boiska (sierpień),
 wymianę instalacji wodociągowej (usunięto awarię zasilania
instalacji wody użytkowej w budynku szkoły; lipiec-sierpień),
 remont podłogi w sali lekcyjnej nr 112 (zakupiono materiały: płytki,
klej oraz zerwano starą nawierzchnię i ułożono płytki; lipiec),
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remont skorodowanych ocynkowanych rur od zimnej wody wraz
z zakupem trzech włazów do kanałów – włazy zostały zamontowane
we własnym zakresie (listopad-grudzień),
 naprawę kotłów gazowych (listopad),
 remont częściowy połaci dachu w miejscach największych ubytków
(październik-listopad 2018).
Ponadto, zakupiono bramki do gry w piłkę nożną wraz z siatkami
i zamontowano na boisku szkolnym we własnym zakresie w grudniu
2018 roku.


bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Elgron M. Gronowski z siedzibą w Czerniejewie, Firma Budowlano
–Remontowo–Drogowa D. Białobrzycki z siedzibą w Gnieźnie, Hydroart
Gaca sp. z o. o. z siedzibą w Trzemesznie, Przedsiębiorstwo
Ogólnobudowlane M. Wrzał z siedzibą w Gnieźnie, Jan-Bud J. Matuszak
z siedzibą w Gnieźnie, Serwis P. Sochacki z siedzibą w Gnieźnie, P.H.U.
Polblach z siedzibą w Gnieźnie, Hurtownia Sportowa Tropsport
z siedzibą w Gnieźnie.

nazwa zadania

Remonty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania wykonano roboty wstępne wzmacniające
konstrukcję ścian polegające na wykonaniu iniekcji sklejającej
zarysowane ściany oraz roboty wykończeniowe po dokonanych pracach
remontowych w starym budynku szkoły.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zakład Ogólnobudowlany Kwob P. Włodarczyk z siedzibą
w Modliszewku, Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane Torkret
sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Siekierkach Wielkich.

nazwa zadania

Remonty w SOSW nr 1 w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania, w grudniu 2018 wykonano projekt przebudowy
instalacji przeciwpożarowej w budynku, a w ramach działań
przeciwpożarowych kondygnacja piwniczna została wyposażona
w hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym. Ponadto, rozpoczęto
remont świetlicy na parterze oraz ciągu komunikacyjnego i sali ćwiczeń
na najniższej kondygnacji dla zapewnienia dostępności dla osób
niepełnosprawnych, który zostanie wykonany do końca lutego 2019
roku.

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Nie udało się przeprowadzić wymiany pompy przy instalacji grzewczej
w pionie łazienek, której koszt oszacowano na 2.500 zł
- zadeklarowany wykonawca nie wykonał zadania.

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Tel-Poz-System Iskra z siedzibą w Poznaniu.
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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 SOSW nr 2 w Gnieźnie
W ramach zadania, polegającego na naprawie szkód spowodowanych
przez nawałnicę w dniu 11 sierpnia 2017 roku, wykonano: naprawę
elewacji, naprawę ogrodzenia boiska szkolnego ze sztuczną
nawierzchnią, pomalowanie (w całości lub w części) zalanych
pomieszczeń Ośrodka (sale lekcyjne, sala gimnastyki korekcyjnej,
korytarze
w
internacie)
oraz
założono
podłogę
w
sali
nr 54. Powyższe prace były realizowane w grudniu 2018 roku.
Naprawiono również piec c. o. poprzez wymianę pompy jednego obiegu
grzewczego oraz zaworu zwrotnego na wejściu zimnej wody do
podgrzewaczy.
Ponadto, w ramach zadania realizowano prace obejmujące
dostosowanie łazienki w drodze kompleksowego remontu w internacie
SOSW nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych: dokonano podziału
pomieszczenia na część damską i męską, poszerzono drzwi,
zlikwidowano progi, ułożono nową glazurę oraz wymieniono
wyposażenie: kabiny, prysznice, umywalki, sedesy, oświetlenie.
ROBEX FHU R. Waliński z siedzibą w Gnieźnie, PPHU BUNO s. c.
P. Burzyński, P. Nowak z siedzibą w Gnieźnie.

Remonty w SOSW w Kłecku
W ramach zadania wykonano utwardzenie części terenu działki
o numerze ewidencyjnym 279/5 o powierzchni 500 m2 (wyrównanie
nawierzchni wjazdu oraz częściowo placu przy budynku SOSW).
Ponadto, wykonano podłogi z wykładziny antypoślizgowej w ciągach
komunikacyjnych Ośrodka.
WBR-Serwis W. Buczkowska z siedzibą w Pakszynie, Wykładzinex
J. Chmielewski z siedzibą w Gnieźnie.

Remonty w Domu Dziecka w Gnieźnie
W ramach zadania wykonano, w październiku 2018 roku, naprawę płotu
uszkodzonego w trakcie nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku. Polegała
ona na wymianie najbardziej uszkodzonych przęseł i spawaniu
pozostałych. Z kolei drobne uszkodzenia pomieszczeń placówki
powstałe w związku z nawałnicą, naprawiono we własnym zakresie.
Naprawę płotu przeprowadzono dopiero pod koniec 2018 r. z uwagi na
fakt, że płot został uszkodzony przez zwalone podczas wichury drzewa.
Wykarczowanie i wywiezienie leżących drzew należało do zadań
Urzędu Miasta, który długo nie odpowiadał na prośby o ich usunięcie.
Zakład Ślusarski W. Basiński z siedzibą w Gnieźnie.
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nazwa zadania

Remonty w DPS w Łopiennie

opis zadania

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

W ramach zadania, przeprowadzono modernizację korytarza przy
sypialniach podopiecznych poprzez: zdemontowanie starej boazerii,
uzupełnienie ubytków w tynku, malowanie ścian i sufitu oraz
tapetowanie ścian. W związku z dużymi nierównościami sufitu
zadecydowano o konstrukcji z płyt kartonowo – gipsowych na stelażu.
Dzięki zlikwidowaniu dotychczasowych paneli ściennych zwiększyło się
bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku. Z kolei w ramach remontu
pralni wykonano następujące prace: zbicie starej glazury, rozbicie
i wywiezienie cokołu betonowego, demontaż instalacji wodnej,
ponowne wykonanie postumentu betonowego wraz z instalacją wodno
–kanalizacyjną i instalacją elektryczną oraz ułożono płytki.
-

Remonty w PPP w Gnieźnie

opis zadania

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

W ramach zadania wykonano naprawę uszkodzeń powstałych podczas
nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku: ścian i sufitów oraz
drewnianych elementów elewacji wewnętrznej budynku poradni
(w gabinetach wskazanych do otrzymania odszkodowania z PZU).
Ponadto, naprawiono instalację elektryczną zasilającą i rozdzielnicę
w korytarzu, zakupiono i zamontowano grzejniki wraz z instalacją
zasilającą oraz przeprowadzono prace związane z instalacją linii
zasilających grzejniki.
P.W. Ad-Bud A. Drzażdżyński z siedzibą w Gnieźnie; Zakład Elektryczny
Z. Nowak z siedzibą w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

produktu

liczba zmodernizowanych obiektów należących
do powiatu

szt.

14
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numer projektu
II/2/c
nazwa projektu
Remonty dróg – poprzez wykonanie nakładek bitumicznych

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2195P w m. Działyń
i m. Dębnica
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2241P Szydłowo
-Trzemżal
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2227P Małachowo
Złych Miejsc-Witkówko
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2191P w m. Świniary
Dolne
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2212P Wełnica
–Strzyżewo Kościelne
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2215P w m. Piekary
Remont drogi powiatowej nr 2237P o przebiegu: droga powiatowa 2166P
–Kierzkowo–Wydartowo–droga krajowa 15
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2149P Zdziechowa
-Pyszczynek
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2197P w m. Turostowo

kierownik zadania
Dyrektor 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 2018
nazwa zadania
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2195P w m. Działyń
i m. Dębnica
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2241P Szydłowo
-Trzemżal
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2227P Małachowo
Złych Miejsc-Witkówko
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2191P w m. Świniary
Dolne
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2212P Wełnica
–Strzyżewo Kościelne
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2215P w m. Piekary
Remont drogi powiatowej nr 2237P o przebiegu: droga powiatowa 2166P
–Kierzkowo–Wydartowo–droga krajowa 15
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2149P Zdziechowa
-Pyszczynek
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2197P w m. Turostowo
razem
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planowana kwota [zł]
199.000
473.565
100.211
112.361
325.363
290.000
3.455.191
177.813
124.795
5.258.299
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2195P
w m. Działyń
i m. Dębnica
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2241P
Szydłowo-Trzemżal
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2227P
Małachowo Złych Miejsc
-Witkówko
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2191P
w m. Świniary Dolne
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2212P
Wełnica–Strzyżewo Kościelne
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2215P
w m. Piekary
Remont drogi powiatowej
nr 2237P o przebiegu: droga
powiatowa 2166P
–Kierzkowo–Wydartowo
–droga krajowa 15
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2149P
Zdziechowa-Pyszczynek
Remont nakładki
bitumicznej drogi
powiatowej nr 2197P
w m. Turostowo
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

198.999,90

148.999,90

Gmina Kłecko

50.000,00

473.564,72

173.564,72

Gmina
Trzemeszno

300.000,00

100.210,41

100.210,41

-

-

112.360,50

112.360,50

-

-

325.362,26

175.362,26

Gmina Gniezno

150.000,00

289.996,84

189.996,84

Gmina Gniezno

100.000,00

Gmina
Trzemeszno

150.000,00

budżet państwa

2.069.320,00

3.455.189,31

1.235.869,31

177.812,61

137.812,61

Gmina Gniezno

40.000,00

124.794,10

124.794,10

-

-

5.258.290,65

2.398.970,65

2.859.320,00

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).
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Remont nakładki bitumicznej
w m. Działyń i m. Dębnica

drogi

powiatowej

nr

2195P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 868,80 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 7/18
zawarto w dniu 17.05.2018 r. zawarta z Zakładem Drogowo
–Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.

nazwa zadania

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2241P Szydłowo
-Trzemżal

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 2.000,00 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 8/18
zawarto w dniu 18.05.2018 r. z Firmą Kowalski Budownictwo sp. z o. o.
z siedzibą w Żninie.

nazwa zadania

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2227P Małachowo
Złych Miejsc-Witkówko

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 343,50 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 9/18
zawarto w dniu 24.07.2018 r. z Zakładem Drogowo–Transportowym
Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.

nazwa zadania

Remont nakładki bitumicznej
w m. Świniary Dolne

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

drogi

powiatowej

nr

2191P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 500,00 mb.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 9/18
zawarto w dniu 24.07.2018 r. z Zakładem Drogowo–Transportowym
Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.

nazwa zadania

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2212P Wełnica
–Strzyżewo Kościelne

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 1.286,00 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 10/18
zawarto w dniu 24.07.2018 r. z Zakładem Drogowo–Transportowym
Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.

nazwa zadania

Remont nakładki
w m. Piekary

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

bitumicznej

drogi

powiatowej

nr

2215P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 1.303,00 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 11/18
zawarto w dniu 7.08.2018 r. z Zakładem Drogowo–Transportowym
Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.

nazwa zadania

Remont drogi powiatowej nr 2237P o przebiegu: droga powiatowa
2166P–Kierzkowo–Wydartowo–droga krajowa 15

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 8.660,00 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 13/18
zawarto w dniu 29.08.2018 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych
„Inodrog” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Nadzór nad realizacją
robót sprawowała, zgodnie z umową nr 48/W/18 zawartą w dniu
29.08.2018 r., firma LOGIN Albert Goździcki z siedzibą w Mogilnie.

nazwa zadania

Remont nakładki bitumicznej
Zdziechowa-Pyszczynek

opis zadania

drogi

powiatowej

nr

2149P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 1.115,00 mb.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 16/18
zawarto w dniu 7.09.2018 r. z konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo
„Proj-Bud” Przedsiębiorstwo Budowy Dróg sp. z o. o. sp. k. z siedzibą
w Bydgoszczy, członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo „El-Kajo”
sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.

nazwa zadania

Remont nakładki
w m. Turostowo

bitumicznej

drogi

powiatowej

nr

2197P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 450,00 mb.

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

Wybór
wykonawcy
został
poprzedzony
przeprowadzeniem
postępowania w trybie zapytania o cenę. Umowę nr 59/W/18 zawarto
w dniu 14.12.2018 r. z Zakładem Drogowo-Transportowym Sławomir
Begier z siedzibą w Nekli.

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

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

numer projektu
II/3/a
nazwa projektu
Likwidacja wyrobów zawierających azbest
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
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jednostka
miary
km
zł

wartość osiągnięta
w roku 2018
16,5263
5.258.290,65

%

b. d.

%

b. d.
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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 2018
nazwa zadania
Likwidacja wyrobów zawierających azbest
razem

planowana kwota [zł]
500.000
500.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Likwidacja wyrobów
zawierających azbest
razem

362.026,39

8.757,66

362.026,39

8.757,66

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
WFOŚiGW
w Poznaniu
budżety gmin

kwota
353.268,73
353.268,73

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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Likwidacja wyrobów zawierających azbest
Przedsięwzięcie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających
azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 r.” realizowane było
przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu
oraz miasta i gmin powiatu gnieźnieńskiego. Finansowanie kosztów
usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest, rozbiórki
(demontażu) i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych
przyznawane 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.
-

55

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2018
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane
T-Tel Tomasz Wieczorek z siedzibą w Bielsku–Białej (umowa
ZG.273.275.2018.OŚ z dnia 11.07.2018 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 2018
425
425

tona

1.012,14

m2

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Powiat w 2018 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.

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
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Zmniejszenie ryzyka powodziowego

planowana kwota [zł]
200.000
200.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Zmniejszenie ryzyka
powodziowego
razem

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

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.
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.
Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy
Prawo wodne zaistniała konieczność podjęcia nowej Uchwały Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego nr LIV/344/2018 w sprawie: zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym,
trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej
rozliczania. Uchwała ta szczegółowo określa kryteria oraz warunki
jakie muszą spełniać spółki wodne, aby mogły ubiegać się o uzyskanie
dofinansowania. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości
podejmuje Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu pisemnego wniosku
złożonego przez spółkę.
Przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

na podstawie złożonych wniosków przeprowadzili wizje lokalne
w terenie wraz z udokumentowaniem fotograficznym stanu rowów.
W dalszej kolejności wnioski, wraz z kosztorysem wykonania prac
melioracyjnych oraz dokumentacją fotograficzną, zostały złożone do
Zarządu
Powiatu
Gnieźnieńskiego.
Po
zapoznaniu
się
i przeanalizowaniu wniosku, zgodnie z warunkami zawartymi w ww.
uchwale w sprawie zasad udzielania dotacji na wykonanie prac
konserwacyjnych rowów melioracyjnych, Zarząd podjął decyzję
o wysokości dofinansowania. Następnie zostały podpisane umowy
dotacji ze spółkami, na podstawie których wykonywane zostały prace
i po ich odbiorze oraz złożeniu stosownej dokumentacji wraz
z rachunkiem wypłacono dotacje.
W roku 2018 konserwacji poddanych zostało 40 rowów melioracyjnych
na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
Gminna Spółka Wodna w Gnieźnie, Gminna Spółka Wodna w Kłecku,
Gminna Spółka Wodna w Mieleszynie, Spółka Wodna Żydowo
-Czerniejewo-Strychowo, Spółka Wodna Rybno Wielkie, Gminna Spółka
Wodna w Kiszkowie, Gminna Spółka Wodna w Niechanowie, Gminna
Spółka Wodna w Trzemesznie, Gminna Spółka Wodna w Witkowie,
Spółka Wodna Trzemżal, Gminna Spółka Wodna Czerniejewo, Spółka
Wodna w Fałkowie, Gminna Spółka Wodna Łubowo.

3. wskaźniki
wskaźniki
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 2018

km

59,6

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 2018
nazwa zadania
Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo

planowana kwota [zł]
244.377
244.377

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Działalność Centrum
Aktywności Społecznej Largo
razem

226.620,22

226.620,22

226.620,22

226.620,22

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

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo

opis zadania

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

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, Tai Chi.
 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,
 klub gier planszowych,
 pracownia rzeźby ludowej,
 warsztaty rzeźby powertex,
 zajęcia artystyczne dla dzieci z elementami krawiectwa.
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,
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, koło w Gnieźnie.
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 2018
52
119
21

os.

4.044
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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.

5

os.

318

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 2018
nazwa zadania
Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej”
razem

planowana kwota [zł]
10.000
10.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Realizacja projektu
„Poprawa dostępu do usług
wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej”
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

381.627,81

10.000,00

381.627,81

10.000,00
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFS

371.627,81
371.627,81
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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.
Złożono również zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu.
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 2018
13

szt.

10

os.

94

szt.

2

os.

55

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2018

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

23

os.

219

szt.

58

os.

55

%

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”
Konferencja nt. zjawiska przemocy w rodzinie

kierownik zadania
Dyrektor PCPR
Dyrektor PCPR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Program korekcyjno-edukacyjny „Partner”
Konferencja nt. zjawiska przemocy w rodzinie
razem
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planowana kwota [zł]
3.350
1.200
4.550
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Program korekcyjnoedukacyjny „Partner”
Konferencja nt. zjawiska
przemocy w rodzinie
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

6.870,00

3.350,00

WUW Poznań

3.520,00

1.200,00

1.200,00

-

0,00

8.070,00

4.550,00

3.520,00

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

Program korekcyjno-edukacyjny „Partner”

opis zadania

Program korekcyjno-edukacyjny „Partner” w 2018 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 28.08.2018 r. - 11.10.2018 r.
W trakcie realizacji zajęć prowadzący korzystali z następujących
sposobów pracy: mini wykłady, wykłady, prezentacje, informacje
zwrotne, dyskusja, praca indywidualna, praca w grupach, elementy
warsztatowe. W trakcie spotkań uczestnicy mieli możliwość nauczenia
się jak rozpoznawać mechanizmy stosowania zachowań przemocowych,
jak rozpoznawać mechanizmy poznawcze sprzyjające stosowaniu
przemocy, uczyli się rozpoznawania przedziałów czasowych i sytuacji,
w których łatwo podnoszą sobie napięcie, rozpoznawali również
sygnały fizyczne świadczące o fizjologicznym pobudzeniu. Do programu
skierowano 16 mężczyzn stosujących przemoc. Na spotkania
indywidualne zgłosiło się 6 mężczyzn, udział w zajęciach grupowych
rozpoczęły 2 osoby, jednak z uwagi na absencję
uczestników
przerwano realizację programu korekcyjno-edukacyjnego. W dniu
11.10.2018 r. odbyło się ostatnie spotkanie trenerów prowadzących
program z uczestnikami.
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Uczestnictwo w programie dla większości beneficjentów nie było
dobrowolne - odbywało się ono na wniosek kuratorów sądowych, stąd
liczne rezygnacje w trakcie trwania programu, a w rezultacie
przerwanie realizacji samego programu.
Zadanie zostało zlecone, zgodnie z umową zawartą w dniu 25 lipca
2018 r., Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
z siedzibą w Poznaniu.

nazwa zadania

Konferencja nt. zjawiska przemocy w rodzinie

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

opis zadania

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

W dniu 9 listopada 2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie odbyła się konferencja pn. „Motywowanie osób stosujących
przemoc do pracy nad zmianą. Manipulacje osób stosujących przemoc
i jak sobie z nimi radzić”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez
PCPR w Gnieźnie przy współpracy z Poznańskim Centrum Profilaktyki
Społecznej. Sympozjum prowadził Pan Tomasz Posłuszny - pedagog,
edukator, specjalista i superwizor w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. W konferencji uczestniczyli m. in. pracownicy
gminnych ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo
-wychowawczych z terenu powiatu, Sądu Rejonowego w Gnieźnie,
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, Caritas Archidiecezji
Gnieźnieńskiej i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu

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
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

os.

n/d

os.

6

szt.

n/d

szt.

n/d

os.

n/d

os.

2

os.

n/d

%

n/d

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2018
4. uwagi dotyczące wskaźników
Do programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy „Partner” zgłoszonych zostało 16
osób. Zakwalifikowanych zostało 6 mężczyzn, ale z uwagi na ich liczne nieobecności program
przerwano.

numer projektu
II/3/f
nazwa projektu
Monitoring zagrożeń
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
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 2018
nazwa zadania
Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców powiatu
gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację mobilną Komunikatora SISMS
Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych
razem
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planowana kwota [zł]
10.000
6.500
16.500
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
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

9.999,54

9.999,54

-

-

4.097,83

4.097,83

-

-

14.097,37

14.097,37

-

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

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

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

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Firma Samorządowy Informator SMS z siedzibą we Wrocławiu
– wykonawca zadania (umowa nr 360/W/OZK/2017 z dnia 22.12.2017 r.
oraz zamówienie nr 1 do aneksu nr 02/2018 z dnia 20.11.2018 r. do
umowy nr 360/W/OZK/2017 z dnia 22.12.2017 r.). Wybór wykonawcy
został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

nazwa zadania

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych

opis zadania

W ramach realizacji zadania opłacano comiesięczny abonament za
usługi powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych. Różnica pomiędzy
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

os.

2.636

os.

250-300
miesięcznie

szt.

b. d.

szt.

b. d.

%

b. d.

numer projektu
II/3/g
nazwa projektu
Wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wsparcie działalności powiatowych służb i podmiotów
ratowniczych
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Remont dachu budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie
Zakup wentylatora nadciśnieniowego dla KP PSP w Gnieźnie
Kurs sternika motorowodnego dla strażaków PSP
Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego
Zakup sprężarki powietrza do ładowania butli ochrony dróg oddechowych
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego

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

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Remont dachu budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie
Zakup wentylatora nadciśnieniowego dla KP PSP w Gnieźnie
Kurs sternika motorowodnego dla strażaków PSP
Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego
Zakup sprężarki powietrza do ładowania butli ochrony dróg oddechowych
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego
razem

planowana kwota [zł]
25.000
25.000
10.000
3.000
50.000
40.000
153.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Remont dachu budynku
Komisariatu Policji
w Trzemesznie
Zakup wentylatora
nadciśnieniowego dla
KP PSP w Gnieźnie
Kurs sternika
motorowodnego
dla strażaków PSP

Zakup mobilnego symulatora
zagrożeń pożarowych domu
jednorodzinnego

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

49.938,00

25.000,00

KWP Poznań

24.938,00

21.242,10

21.242,10

-

-

10.000,00

10.000,00

-

-

3.000

Miasto Gniezno
Gmina Gniezno
Gmina Mieleszyn
Gmina Łubowo
Gmina Niechanowo
Gmina Witkowo
Gmina Czerniejewo
Gmina Trzemeszno
Gmina Kłecko
Nadleśnictwo
Gniezno
WFOŚiGW
w Poznaniu

39.435,00

42.435,00
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Zakup sprężarki powietrza
do ładowania butli ochrony
dróg oddechowych
Dofinansowanie działalności
Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Gnieźnieńskiego
razem

38.622,00

-

Miasto Gniezno

38.622,00

6.873,10

6.873,10

-

-

169.110,20

66.115,20

102.995,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Projekt zakłada wsparcie działalności służb i podmiotów ratowniczych, w tym m. in. Komendy
Powiatowej Policji w Gnieźnie, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie czy Społecznej
Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego, co winno się przyczynić do poprawy warunków służby
oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Remont dachu budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie

opis zadania

W ramach realizacji zadania wykonano ocieplenie dachu poprzez
montaż styropapy, a także wykonano nowe opierzenia i rynny.

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

-

nazwa zadania

Zakup wentylatora nadciśnieniowego dla KP PSP 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

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

W ramach realizacji zadania zakupiono wentylator nadciśnieniowy
akumulatorowy do oddymiana pomieszczeń zadymionych podczas
pożarów wewnętrznych.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z Poznania
- przekazanie środków przez Fundusz Wsparcia PSP; P.P.U.H. Supron 1
sp. j. z siedzibą w Olkuszu – wykonawca zadania.
Kurs sternika motorowodnego dla strażaków PSP
W kursie sternika motorowodnego uczestniczyło 20 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.
-

70

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2018
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z Poznania
- przekazanie środków przez Fundusz Wsparcia PSP.

Zakup mobilnego
jednorodzinnego

symulatora

zagrożeń

pożarowych

domu

W ramach realizacji zadania zakupiono mobilny symulator zagrożeń
pożarowych domu jednorodzinnego. Nabyty sprzęt służy do edukacji
szerokiej grupy odbiorców z terenu powiatu gnieźnieńskiego w temacie
zagrożeń pożarowych.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Miasto Gniezno, Gmina Gniezno, Gmina Mieleszyn, Gmina Łubowo,
Gmina Niechanowo, Gmina Witkowo, Gmina Czerniejewo, Gmina
Trzemeszno, Gmina Kłecko, Nadleśnictwo Gniezno, WFOŚiGW
w Poznaniu – przekazanie środków na zakup ww. sprzętu; Komenda
Wojewódzka
Państwowej
Straży
Pożarnej
z
Poznania
- przekazanie środków przez Fundusz Wsparcia PSP.

nazwa zadania

Zakup sprężarki powietrza do ładowania butli ochrony dróg
oddechowych

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach realizacji zakupiono sprężarkę do ładowania butli ochrony
dróg oddechowych. Nabyty sprzęt w znacznym stopniu poprawi
i usprawni proces ładowania butli ochrony dróg oddechowych KP PSP
w Gnieźnie.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Miasto Gniezno - przekazanie środków na zakup ww. sprzętu; Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z Poznania - przekazanie
środków przez Fundusz Wsparcia PSP; firma ASF z siedzibą w Łodzi
– wykonawca zadania.

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
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 2018 roku:
 zakupiono części i przeprowadzono naprawy sprzętu oraz zakupiono
sprzęt użytkowany przez SSR,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

dokonano przeglądu technicznego samochodu,
zakupiono odzież ochronną dla strażników SSR,
poniesiono
opłaty
za
używanie
służbowych
telefonów
komórkowych, media (wodę, ścieki, energię elektryczną
dostarczane do lokalu użytkowanego przez strażników SSR),
ubezpieczenie (samochodu, przyczep, a także strażników SSR od
następstw nieszczęśliwych wypadków).

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
w Gnieźnie, „Hero Collection” sp. j. Poznań, Auto - Szałek – Serwis
Gniezno,
Auto-Alex Wiesław Kowalik Trzemeszno, Wajm sp. j.
Gniezno, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oddział
w Poznaniu.

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 2018
0
36

zł

105.087,32

zł

0,00

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba zakupionego sprzętu obejmuje:
 KP PSP w Gnieźnie – wentylator nadciśnieniowy – 1 szt., symulator zagrożeń domu
jednorodzinnego – 1 szt., sprężarka powietrza do ładowania butli ODO 2 – 1 szt.
 Straż Rybacka - umundurowanie – 19 szt., części do sprzętu i sprzętu użytkowanego przez SSR
– 14 szt.
Wskaźnik produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu obejmuje:
 KP PSP w Gnieźnie – wentylator nadciśnieniowy – 21.242,10 zł, symulator zagrożeń domu
jednorodzinnego – 42.435,00 zł, sprężarka powietrza do ładowania butli ODO 2 – 38.622,00 zł
 Straż Rybacka - umundurowanie – 970,54 zł; części do sprzętu i sprzętu użytkowanego przez SSR
1.817,68 zł
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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 2018 roku

kierownik zadania
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2018 roku

planowana kwota [zł]
55.500
razem

55.500

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Organizacja na terenie
powiatu gnieźnieńskiego
imprez sportowych o zasięgu
lokalnym, krajowym
i międzynarodowym
w 2018 roku
Razem

z budżetu
powiatu

ogółem

55.500,00

55.500,00

55.500,00

55.500,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane dyscypliny sportu, to doskonały sposób na
zachęcenie mieszkańców powiatu do jego czynnego uprawiania. To z kolei przyczynia się do
popularyzacji zdrowego i aktywnego stylu życia. Poza tym, wiele osób zaangażowanych
w uprawianie poszczególnych dyscyplin odnosi sukcesy sportowe na różnych szczeblach, co z kolei
może być doskonałym sposobem na promocję powiatu gnieźnieńskiego. W związku z tym, że
najefektywniej jest powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie zawodów (imprez) sportowych
organizacjom pozarządowym w drodze konkursu, podjęto działania mające na celu jego
przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
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2. opis zadań w ramach projektu
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2018 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

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

15

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 1

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

32
13
ok. 3.750
b. d.
- 34,7
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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 2018
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 2018
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

27.600,00

27.600,00

-

-

6.100,00

6.100,00

-

-

33.700,00

33.700,00

-

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

W ramach zadania została udzielona pomoc finansowa w postaci
stypendium sportowego przyznawana na okres od stycznia do grudnia
2018 roku budżetowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym.
-

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 2018

liczba przyznanych stypendiów sportowych

szt.

23

liczba klubów, w których trenują zawodnicy
otrzymujący stypendia sportowe

szt.

10

liczba przyznanych nagród

szt.

11

%

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 2018 roku
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej
w 2018 roku

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży w 2018 roku
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej
w 2018 roku
razem

planowana kwota [zł]
131.500
124.500
256.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo
w klubach
i stowarzyszeniach
sportowych biorących udział
we współzawodnictwie
sportowym dzieci
i młodzieży w 2018 roku
Przygotowanie i udział
klubów sportowych
w rozgrywkach ligi
państwowej w 2018 roku
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

131.500,00

131.500,00

-

-

124.500,00

124.500,00

-

-

256.000,00

256.000,00
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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
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i
stowarzyszeniach
sportowych
biorących
udział
we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2018 roku
Realizacja zadania obejmowała prowadzenie zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży w klubach sportowych z terenu powiatu
gnieźnieńskiego oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez
występy w rozgrywkach ligowych oraz różnego rodzaju turniejach
i zawodach.
Zadanie zostało zlecone klubom i stowarzyszeniom sportowym
prowadzącym szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi
ofertami w otwartym konkursie.
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi
państwowej w 2018 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.
Zadanie zostało zlecone klubom i stowarzyszeniom sportowym
prowadzącym szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi
ofertami w otwartym konkursie.
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3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

23

szt.

16

os.

ok. 2.400

%

- 11,1

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

IV. Załączniki
załącznik nr 2

Wykaz kubów sportowych, które otrzymały dotację

numer projektu
II/3/l
nazwa projektu
Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
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 2018
nazwa zadania
Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Pogłębianie świadomości
ekologicznej dzieci,
młodzieży i dorosłych
razem

23.362,36

11.659,35

23.362,36

11.659,35

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

WFOŚiGW
w Poznaniu

11.703,01
11.703,01

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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
W ramach projektu realizowane było przedsięwzięcie dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu pn. „Środowisko ponad wszystko - konkursy i inne
imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na
terenie
powiatu
gnieźnieńskiego”.
Zorganizowano
cykliczne,
powiatowe konkursy ekologiczne i akcje (sadzenie drzew, rajd,
sprzątanie lasu, powiatowy konkurs ekologiczny z wiedzy ekologicznej,
„Ekoludek”, „Ekolider”, festiwal „Zielone nuty”, eko-konkurs, konkurs
fotograficzny „Moc żywiołu w obiektywie”, Gnieźnieńskie Prezentacje
Ekologiczne, Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne, akcja
„Bezpiecznie nad wodą”).
[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 Handlowo-Usługowa „Piast” A. Hoffmann sp. j.
z siedzibą w Gnieźnie, Firma Handlowa K2 Ogrody z siedzibą
w Gnieźnie, Firma Karuś z siedzibą w Gnieźnie, Firma Wielobranżowa
Trans-Stach z siedzibą w Niechanowie, Sklep Rowerowo-Sportowy ATUT
z siedzibą w Gnieźnie, Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba
z siedzibą w Gnieźnie, Hurtownia Zabawek i Sprzętu Sportowego
Jumbo z siedzibą w Gnieźnie, MINI-MAX Jacek Szukalski z siedzibą
w Gnieźnie, educarium sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Księgarnia
Wolumen z siedzibą w Gnieźnie, Firma Usługowo-Produkcyjna Elpos
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z siedzibą
w
Gnieźnie,
Ranczo
w
Dolinie
z siedzibą
w Dąbrówce Kościelnej, Eltrans Sklep Wędkarsko-Zoologiczny Zbigniew
Skibiński z siedzibą w Gnieźnie (zakup nagród i poczęstunku dla
uczestników, wykonanie gadżetów, zakup art. papierniczych, wynajem
autobusu).
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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

12

os.

ok. 750

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 KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
Projekt „Błękitna krew”
razem
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2.500
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
W ramach zadania przeprowadzono: prelekcje i pogadanki dotyczące
honorowego krwiodawstwa w celu zachęcenia do honorowego
oddawania krwi oraz 17 otwartych akcji poboru krwi przez kluby
honorowych dawców krwi PCK połączonych z festynami na terenie
powiatu gnieźnieńskiego podczas których propagowano ideę
honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i społeczności lokalnej.
Przeprowadzono akcje zbiorowego oddawania krwi w sześciu
miejscowościach:
Kłecku,
Witkowie,
Mieleszynie,
Kiszkowie,
Trzemesznie i Gnieźnie. Zorganizowano również zbiórki krwi w ramach
Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych
i Szkół Wyższych ,,Młoda Krew Ratuje Życie’’. Łącznie, w 9 szkołach
540 osób oddało 243 litrów krwi. W akcjach brała udział młodzież I LO
w Gnieźnie, II LO w Gnieźnie, II LO w Gnieźnie, ZSP nr 1 w Gnieźnie,
ZSP nr 2 w Gnieźnie, ZSP nr 3 w Gnieźnie, ZSOIZ w Trzemesznie, ZSEO
w Gnieźnie oraz ZSP w Witkowie. Ponadto, odbyło się uroczyste
zebranie z okazji 60-lecia ,,Honorowego Krwiodawstwa PCK’’,
w którym uczestniczyło 75 osób. Krwiodawcy zostali uhonorowani
odznaczeniami Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu,
tytułami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia, II stopnia
i I stopnia, Medalem Milenijnym oraz Medalem Pamiątkowym z okazji
60-lecia Powstania Wielkopolskiego. W zaplanowanych 23 akcjach
poboru krwi od 1.102 dawców pobrano 495,9 litrów krwi. Z kolei
w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Gnieźnie w ramach akcji
od 36 osób pobrano 16,2 litrów krwi.
-
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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 2018
1.678
755
2
129

szt.

17

os.

b. d.

os.

540

os.

129
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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
Ochrona zdrowia psychicznego
Cykl konferencji tematycznych

kierownik zadania
Dyrektor OZ
Dyrektor OZ
Dyrektor OZ
Dyrektor OZ
Dyrektor OZ

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Profilaktyka nowotworowa
Profilaktyka powikłań cukrzycy
Współpraca dla zdrowia – Powiatowe Forum Zdrowia
Ochrona zdrowia psychicznego
Cykl konferencji tematycznych

planowana kwota [zł]
8.000
15.000
2.500
15.000
7.500
48.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

Profilaktyka nowotworowa
Profilaktyka powikłań
cukrzycy
Współpraca dla zdrowia
– Powiatowe Forum Zdrowia
Ochrona zdrowia
psychicznego
Cykl konferencji
tematycznych
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie
Amazonek

kwota

10.178,00

8.000,00

6.300,00

6.300,00

-

-

1.351,00

1.351,00

-

-

0,00

0,00

-

-

7.100,00

7.100,00

-

-

24.929,00

22.751,00
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego jak
ważna w życiu jest profilaktyka zdrowia.
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

Profilaktyka nowotworowa
W ramach projektu, na terenie gmin powiatu gnieźnieńskiego,
zorganizowane zostały spotkania tematyczne dla kobiet oraz spotkania
informacyjne dla mieszkanek powiatu, podczas których propagowano
samokontrolę piersi. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia
rehabilitacyjne, zajęcia usprawniające, wykład medyczny dla kobiet po
mastektomii.
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek - podmiot, któremu zlecono
wykonanie zadania, wyłoniony poprzez otwarty konkurs ofert

Profilaktyka powikłań cukrzycy
W ramach zadania przebadanych zostało 140 mieszkańców powiatu
gnieźnieńskiego, w tym 66 kobiet i 74 mężczyzn. W ramach programu
przeprowadzono: kampanię edukacyjną w zakresie profilaktyki zespołu
stopy cukrzycowej, badania fizykalne stóp pod kątem struktury
kostnej, krążenia obwodowego, stanu skóry oraz zwyrodnień, badanie
czucia – dotyku, temperatury, napięcia oraz wibracji, a także ocenę
ryzyka wystąpienia stopy cukrzycowej. W działaniach edukacyjnych
udział wzięło 20 osób będących członkiem rodziny badanego.
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej NURSE-MED
s.j. z Gniezna - podmiot, któremu zlecono wykonanie zadania,
wyłoniony poprzez otwarty konkurs ofert

nazwa zadania

Współpraca dla zdrowia – Powiatowe Forum Zdrowia

opis zadania

W ramach zadania, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
odbyły się cztery spotkania z udziałem przedstawicieli różnych
środowisk zajmujących się ochroną zdrowia. Pierwsze, poświęcone
tematom z dziedziny stomatologii: gwarantowanym świadczeniom
stomatologicznym finansowanym z NFZ, kryteriom oceny ofert,
realizacji umowy NFZ, odbyło się 27 marca. Kolejne miało miało
miejsce w dniu 8 czerwca, i wówczas dyskutowano o problemie
otyłości i nadwagi u dzieci oraz o zdrowym stylu życia,
a co za tym idzie o zdrowym żywieniu. Trzecie i czwarte spotkanie
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

odbyło się 25 września i 20 listopada, a w ich trakcie omawiano
problematykę uzależnień oraz profilaktykę zdrowia psychicznego
u dzieci i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, szkoły
ponadgimnazjalne, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Gnieźnie, Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„Dziekanka” w Gnieźnie.

nazwa zadania

Ochrona zdrowia psychicznego

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 zadania miała polegać na zapewnieniu osobom
z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki, adekwatnej do ich
potrzeb. Planowano: przeprowadzić kampanię, skierowaną dla
mieszkańców powiatu, promującą Centrum Zdrowia Psychicznego oraz
wydać informator o formach pomocy dostępnych na terenie powiatu
dla osób potrzebujących wsparcia psychicznego oraz ich bliskich.
Wydanie informatora i inne działania wstrzymano z powodu niejasności
związanych utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w powiecie
gnieźnieńskim (Centrum miało być filarem działań i głównym punktem
informatora).
-

Cykl konferencji tematycznych
W ramach realizacji zadania, w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie, odbyły się cztery konferencje mające na celu przybliżenie
mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego oraz instytucjom świadczącym
usługi zdrowotne na terenie powiatu wybranych problemów z zakresu
ochrony zdrowia. Konferencje przeprowadzono w tematach: Europejski
Dzień Walki z Otyłością (25 maja), Obchody Dnia Diabetyka
(16 czerwca), Konferencja „Dopalacze to Śmierć” (18 września) oraz
Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego
(10 października).
Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie, Centrum
Dietetyczne Naturhouse w Gnieźnie, Carrefour, sklep „Koszyczek”
w Gnieźnie, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, siłownia „MAGIEL”
w Gnieźnie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie,
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Koło Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Trzemesznie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie,
Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”
w Gnieźnie.
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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 2018

szt.

140

os.

140

szt.

179

os.

900

szt.

81

4. uwagi dotyczące wskaźników
Liczba stwierdzonych nowych zachorowań – z informacji uzyskanych z przeprowadzonych ankiet 81
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

Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie
Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
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
razem

planowana kwota [zł]
16.630.092

54.154

1.518.519

47.061

18.249.826

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
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)
Modernizacja i rozbudowa
SOR wraz z zakupem
wyposażenia i budową
lądowiska

z budżetu
powiatu

ogółem

17.214.927,00

10.865.069,00

82.000,00

4.060.117,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

ZOZ Gniezno

649.858,00

budżet
państwa

5.700.000,00

ZOZ Gniezno

4.535,00

dotacja OSI

65.633,00

ZOZ Gniezno

32.446,00

dotacja POIŚ

3.326.962,00

11.832,00

700.709,00
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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
razem

274.844,00

41.266,00

21.631.888,00

11.618.876,00

UMWW Poznań

233.578,00

10.013.012,00

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 2018 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 roku 2018 w ramach:
1. podzadania:
wykonanie
dokumentacji
projektowych
wraz
z nadzorem autorskim:
a) kontynuowano umowę z firmą Wiertconsulting sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
która została podpisana dnia 2 marca 2017 roku,
b) kontynuowano umowę z firmą ALSTAL Grupa Budowlana
sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: Jacewo 76, 88-100 Inowrocław na
wykonanie robót budowlanych, która została podpisania dnia
10 maja 2017 roku,
c) kontynuowano umowę z firmą: „Biuro Konsultingowe Urszula
Lisiecka” i „Kancelarią Doradcy Prawnego Magdalena
Michałowska” na obsługę prawną, która została podpisana dnia
27 września 2016 roku,
2. podzadania: tymczasowe dostosowanie obiektu wraz z zakupem
sprzętu i wyposażenia:
a) zakupiono systemów rurociągowych gazów medycznych od
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firmy Breviter z siedzibą w Poznaniu,
zakupiono monitory płodu do ciąży bliźniaczej i pojedynczej od
firmy Medicom sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu.
3. podzadania: dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac, nadzór
inwestorski prowadzono rozbudowę budynku szpitala wraz
z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (budynek D i E).
b)

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

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska sp. z o.o.
sp. k. z siedzibą w Poznaniu, Biuro Konsultingowe Urszula Lisiecka oraz
Magdalena Michałowska, Wiertconsulting sp. z o. o. z siedzibą
w Poznaniu, ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o. o. sp. k. z siedzibą
w Jacewie

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
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 2018 były świadczone usługi inżyniera kontraktu oraz obsługa
finansowa projektu nr RPWP.02.01.01-30-0017/16 według umowy
045/IT/2017 z 10.07.2017 z konsorcjum firm, gdzie liderem jest firma:
IT Tomasz Kokowski z siedzibą w Kamionkach, gm. Kórnik, a członkiem
tego konsorcjum jest firma: Zakład Informatyki Praktycznej ZIP Irena
Lisowska z siedzibą w Poznaniu.
Ponadto, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podzielonego na dwie
części:
 część I - dostawa i wdrożenie rozwiązania informatycznego
realizującego budowę usług elektronicznych oraz rozbudowę
systemów
informatycznych:
części
medycznej
(HIS)
i administracyjnej (ERP) z integracją zautomatyzowanego
rozwiązania dla logistyki gospodarki lekowej obejmującego
specjalizowany
sprzęt
i
specjalizowanie
oprogramowanie
aplikacyjne,
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część II - dostawa, rozmieszczenie i wdrożenie urządzeń
infrastruktury transmisji i przetwarzania danych.
Wyłoniono wykonawców do każdego zadania:
 w przypadku części I wykonawcą została firma Comarch Healthcare
Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, z którą zawarto, w dniu
2 października 2018 roku z czasem realizacji do 30 czerwca 2019
roku, umowę nr 12/IT/UE/VI/2018 [/CAGK/1272/U/2018], której
przedmiot obejmuje m.in.:
1) dostarczenie i udzielenie licencji,
2) przeprowadzenie wdrożenia,
3) przeprowadzenie szkolenia,
4) udzielenie gwarancji i świadczenie usług gwarancyjnych,
5) niezbędne uzupełnienie infrastruktury informatycznej.
 w przypadku części II wykonawcą została firma COMP S. A.
z siedzibą w Warszawie, z która zawarto, w dniu 6 listopada 2018
roku z czasem realizacji do 30 grudnia 2018 roku, umowę
nr 12/IT/UE/VI/2018/cz_II/COMP, której przedmiot obejmował:
1) sprzedaż i dostawę urządzeń, usług, materiałów i innych
elementów
infrastruktury
informatycznej
szczegółowo
określonych i opisanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tzw. urządzeń,
2) wdrożenie urządzeń zgodnie z warunkami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Powyższe zadanie zrealizowano w terminie.


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 2018 został zakupiony sprzęt medyczny: defibrylator X-Series, łóżko
rehabilitacyjne z wyposażeniem, łóżko do intensywnej opieki
z wyposażeniem, medyczny panel zasilający jednostanowiskowy,
medyczny panel zasilający dwustanowiskowy, kozetkę lekarską,
myjnię dezynfektor, lampę operacyjno-zabiegową, lampę zabiegową,
stół operacyjny.
Alvo sp. z o. o. sp. k. z siedziba w Śmiglu, Medilab sp. z o. o. z siedzibą
w Białymstoku, Konkret sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Chełmnie,
Paramedica Polska sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
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nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację 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
Realizacja zadania obejmuje:
1. zakup wyposażenia, w tym:
a) licencji dostępowych na urządzenia dla systemów serwerowych
(w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018-2019),
b) stacji roboczych (w roku 2018 dostarczono 50 z 80 komputerów
typu A oraz 110 z 200 komputerów typu B; realizacja w latach
2018-2019),
c) drukarek (w roku 2018 dostarczono 3 z 3),
d) przełączników rdzeniowych (w trakcie realizacji – realizacja
w latach 2018-2019),
e) szafy 42U (w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018-2019),
f) serwerów/modułów dwuprocesorowych (w trakcie realizacji),
g) macierzy (w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018-2019),
h) routera (w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018-2019),
i) firewalla (w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018-2019),
2. systemy zasilania urządzeń napięciem gwarantowanym: UPS 6 kVA
- 1 szt. (w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018-2019),
3. usługę wytwarzania z programów HIS, LIS, RIS, apteka i inne – EDM
(w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018-2019),
4. doposażenie w brakujące moduły funkcjonalne w zakresie
oprogramowania HIS, LIS, RIS oraz integracja oprogramowania
(w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018-2019),
5. przyłącza światłowodowe (zadanie zrealizowane w 2018 roku):
a) ul. św. Jana 9, 62-200 Gniezno,
b) ul. 3 Maja 37, 62-200 Gniezno,
6. usługę wirtualizacji zasobów dla potrzeb systemów aplikacyjnych
(w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018-2019),
7. usługę bezpiecznego przesyłania EDM i bezpiecznego dostępu do
zasobów (w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018-2019),
8. usługę autoryzacji, hierarchizacji i praw dostępu do zasobów
aplikacyjnych w LAN (w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018
-2019),
9. usługę dostępu użytkowników/wytwórców EDM do zasobów
informatycznych (w trakcie realizacji – realizacja w latach 2018
-2019).
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
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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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

3

zł

6.934.806,00

%

b. d.

numer projektu
II/3/r
nazwa projektu
Bezpieczny Powiat
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin
zajmujących się zarządzaniem kryzysowym
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
Organizacja konferencji pn. „Dziecko pod parasolem prawa”
Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
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kierownik zadania
Dyrektor OZK
Dyrektor OZK
Dyrektor KT
Dyrektor OZ
Komendant KPP
Komendant KPP
Komendant KPP
Komendant KPP
Komendant KP PSP
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin
zajmujących się zarządzaniem kryzysowym
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
Organizacja konferencji pn. „Dziecko pod parasolem prawa”
Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
razem

planowana kwota [zł]
6.279
1.000
0
0
5.000
5.000
2.000
1.500
2.000
22.779

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przeprowadzenie szkolenia
obronnego dla osób
z powiatu i gmin
zajmujących się
zarządzaniem kryzysowym
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”

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

4.444,12

578,72

WUW Poznań

3.865,40

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

4.923,08

4.923,08

-

-

4.997,52

4.997,52

-

-
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Promowanie służby
patrolowej
Organizacja konferencji
pn. „Dziecko pod parasolem
prawa”
Eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega
pożarom”
razem

2.000,00

2.000,00

-

-

1.500,00

1.500,00

-

-

2.000,00

2.000,00

-

-

19.864,72

15.999,32

3.865,40

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.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin
zajmujących się zarządzaniem kryzysowym

opis zadania

W roku 2018 ćwiczenie obronne odbyło się w dniach od 25-26 września
na terenie Zakładu Dużego Ryzyka Prefere Resins Poland sp. z o.o.,
Paroc Polska sp. z o.o., Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie. Głównym tematem ćwiczenia była organizacja
i funkcjonowanie organów samorządu terytorialnego na rzecz realizacji
zadań obronnych w warunkach wewnętrznego zagrożenia państwa
i w czasie wojny.
Cele i zagadnienia szkoleniowe obejmowały:
 przygotowanie
i
doskonalenie
umiejętności
zespołów
funkcjonalnych do wykonywania obowiązków w procesie
planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych ujętych
w planach operacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
poprzez działania w sytuacji wprowadzenia przedsięwzięć z tabeli
zadań operacyjnych,
 ugruntowanie wiedzy o sposobach realizacji zadań obronnych,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez pracowników JST
i współdziałaniu ze służbami ratowniczymi,
 doskonalenie systemu obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi
wykonawcami
kart
realizacji
zadań
obronnych
poprzez
uruchamianie stałych dyżurów,
 uruchamianie akcji kurierskiej bez kart powołania adresatom,
 planowanie, organizowanie zadań państwa – gospodarza (HNS)
w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

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
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Zakład Dużego Ryzyka Prefere Resins Poland sp. z o.o., Paroc Polska
sp. z o.o., Urząd Miejski w Gnieźnie, Restauracja Czeremcha
w Trzemesznie
Uhonorowanie funkcjonariuszy za zasługi dla bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu
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 2018 zadanie nie było realizowane.
-

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
W ramach zadania zrealizowano bezkosztowo działania mające na celu
zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
mieszkańców
powiatu.
Obejmowały one stworzenie możliwości kierującym pojazdami
dokonania bezpłatnej weryfikacji i oceny stanu technicznego pojazdu
w stacjach kontroli pojazdów w powiecie gnieźnieńskim w czerwcu
(25-29) i grudniu (17-21) 2018 roku.
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego, stacje kontroli pojazdów z terenu powiatu
gnieźnieńskiego
Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty dla pracowników
starostwa i mieszkańców powiatu
W ramach zadania zrealizowano bezkosztowo prezentację dotyczącą
pokazu udzielenia pierwszej pomocy. Odbyła się ona w dniu
29 czerwca 2018 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.
-
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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

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Działania
prewencyjne
w
zakresie
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

realizacji

programu

W ramach zadania zakupiono opaski odblaskowe i breloki z nadrukiem
o treściach prewencyjnych, które wręczono dzieciom i młodzieży
podczas imprez organizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego:
 dnia dziecka połączonego z akcją krwiodawstwa w Kiszkowie,
 festynu
rodzinnego
dla
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno
-Wychowawczego w Kłecku,
 pikniku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na
terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie,
 VI edycji Wzlotowiska (I urodziny Wzlotowiska-Charytatywnie dla
Kacpra Skorego) na terenie stadionu żużlowego w Gnieźnie.
Materiałami profilaktycznymi obdarowano również dzieci i młodzież
podczas spotkań w przedszkolach, m. in. nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie,
w szkołach podstawowych w ramach realizowanego projektu
pn. „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” oraz w czasie półkolonii
i wycieczek odwiedzających Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie.
-

Działania prewencyjne w zakresie realizacji programu „Razem
bezpieczniej”
W ramach programu zorganizowano spotkanie z osobami starszymi
podczas Senioraliów, które odbyły się w sali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Gnieźnie oraz spotkanie z emerytowanymi
nauczycielami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału
ZNP w Gnieźnie, na których jego uczestnikom przekazano kalendarze
zawierające poradnik o treściach prewencyjnych oraz torby z paskiem
odblaskowym i nadrukiem o treściach prewencyjnych.
-

nazwa zadania

Promowanie służby patrolowej

opis zadania

W dniu 25 maja 2018 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 23 policjantów. Komisja
konkursowa wyłoniła 5 zwycięzców, wyróżnionych nagrodami
pieniężnymi ufundowanymi ze środków Powiatu Gnieźnieńskiego.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

nazwa zadania

Organizacja konferencji pn. „Dziecko pod parasolem prawa”

opis zadania

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

-

W dniu 9 października 2018 roku, odbyła się konferencja profilaktyczna
pn. „Dziecko pod parasolem prawa - interwencja, diagnoza, terapia”
której głównymi adresatami byli dyrektorzy placówek oświatowych
i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w bezpieczeństwo dzieci
(policjanci, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy
rodzinni, psycholodzy, pedagodzy), . Z kolei celem wydarzenia było
uwrażliwienie społeczeństwa i osób będących w najbliższym otoczeniu
dziecka na pewne symptomy, które mogą być oznaką przemocy
w rodzinie, po to by jak najszybciej rozpocząć działania mające na
celu pomóc danej rodzinie.
-

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

nazwa zadania

opis zadania

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

W ramach realizacji zadania w dniu 24 marca 2018 roku w Mieleszynie
przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie,
w trzech grupach wiekowych – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, wystartowało łącznie 48 dziewcząt i chłopców
z terenu miast i gmin powiatu wyłonionych z uczestników eliminacji
szkolnych, środowiskowych i gminnych. Zwycięzcy oraz uczestnicy
otrzymali nagrody, upominki oraz dyplomy.
Urząd Gminy Mieleszyn, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Mieleszynie, OSP Mieleszyn, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Gnieźnie

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa

produktu

liczba zorganizowanych akcji bezpłatnej
diagnostyki w zakresie oceny stanu
technicznego pojazdu
liczba pojazdów zweryfikowanych przez stacje
kontroli pojazdów podczas zorganizowanych
akcji bezpłatnej diagnostyki
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

2

szt.

300
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rezultatu

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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os.

b. d.

os.

0

os.

25

szt.

1.485

szt.

b. d.
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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 2018
nazwa zadania
Gnieźnieńskie Targi Pracy
Giełdy pracy
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Gnieźnieńskie Targi Pracy
Giełdy pracy
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

3.685,39
3.685,39

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy
-

kwota
3.685,39
3.685,39

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 2018 roku odbyły się
dwukrotnie: 17 kwietnia oraz 2 października. Targi umożliwiają
spotkanie pracodawców z osobami poszukującymi pracy, jak i samymi
pracodawcami. Na targach pracy osoby poszukujące pracy mogą
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

składać bezpośrednio - u pracodawcy biorącego udział w targach,
dokumenty aplikacyjne i odbywać z nimi rozmowy, a pracodawcy mogą
uzupełniać aktualne bądź przyszłe braki kadrowe. Targi pracy to
możliwość pozyskania przez przedsiębiorców najlepszych pracowników,
którzy w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do rozwoju ich
firmy. W wiosennej i jesiennej edycjach targów pracy uczestniczyło
155 firm i instytucji, a pracodawcy dysponowali ponad 1.200 ofertami
pracy.
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 2018 roku zorganizowano 34 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 2018
2

szt.

155

os.

1.104

os.

ok. 2.500

szt.

34

os.
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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 (IV)”
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (IV)”

kierownik zadania
Dyrektor PUP
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
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 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Realizacja projektu
„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie gnieźnieńskim
(IV)”
Realizacja projektu
„Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w
powiecie gnieźnieńskim (IV)”
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

Europejski
Fundusz
Społeczny
Fundusz Pracy

3.100.834,12

2.030.807,71

-

Europejski
Fundusz
Społeczny
Fundusz Pracy

2.030.807,71

5.131.641,83

-

3.100.834,12
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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.
Ponadto, przyznano bony: stażowe, szkoleniowe i na zasiedlenie.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie gnieźnieńskim (IV)”
Projekt był realizowany w okresie: 1 stycznia 2018 roku – 31 grudnia
2018 roku i jest kontynuowany do 30 czerwca 2019 roku. W ramach
projektu objęto wsparciem osoby w wieku 18 – 29 lat pozostające bez
pracy, zarejestrowane w PUP w Gnieźnie jako bezrobotne, które
należą do I i II profilu pomocy. Na staże skierowano 250 osób (166
kobiet), na szkolenia 75 osób (32 kobiety).
W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia grupowe:
 uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV (E) (8 osób),
 operator koparkoładowarki (12 osób),
 magazynier z obsługą wózka jezdniowego (14 osób),
 pracownik obsługi klienta z obsługą komputera (12 osób),
 pracownik działu sprzedaży z obsługą komputera (14 osób),
 pracownik działu sprzedaży z obsługą wózka jezdniowego (15 osób).
W 2018 roku zrealizowano również następujące bony szkoleniowe:
 prawo jazdy kat. D i kwalifikacja wstępna przyspieszona (1 osoba),
 prawo jazdy kat. C oraz C+E (7 osób),
 prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona (1 osoba),
 operator koparkoładowarki (1 osoba),
 kurs dla elektryków na uprawnienia E (1 osoba),
 kurs dla elektryków na uprawnienia E i D (1 osoby).
Łącznie przyznano 42 bony: 12 bonów szkoleniowych (1 kobieta),
24 bony stażowe (12 kobiet) oraz 6 bonów na zasiedlenie (4 kobiety).
Z kolei 71 osobom (32 kobiety) przyznano jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej. Łącznie w projekcie udział wzięło
430 osób, w tym 246 kobiet. Ponadto, 8 osób otrzymało podwójne
wsparcie – 5 mężczyzn wzięło udział w szkoleniu i otrzymało dotację,
1 kobieta była na stażu i otrzymała dotację oraz 2 mężczyzn otrzymało
bon szkoleniowy i dotację.
W związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu: staże, na ww.
formę skierowano więcej osób niż zaplanowano pierwotnie we wniosku
o dofinansowanie. Oszczędności powstały również w związku
z przerwaniem, przez młodych uczestników projektu, udziału
w formach wsparcia. Ponadto, w 2018 roku nie zrealizowano liczby
przyznanych dotacji ponieważ 3 osoby, którym przyznano dotację, nie
podpisały one umowy.
Wielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu – ośrodek z Gniezna, Ośrodek Szkolenia Zawodowego we
Włocławku, Info - Biz Profesjonalna Edukacja M. Wiśniewska z siedzibą
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w Grudziądzu, Info-Tech z siedzibą w Gnieźnie, PC-Paul P. Szymkowiak
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Zakład Usługowy Budownictwa
Wiejskiego, Centrum Szkoleń Zawodowych, Ośrodek Szkolenia
Kierowców, Telewizja TV3 T. Wawrzyniak z siedzibą w Tuliszkowie,
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Kierowców z Gniezna, Ośrodek Szkolenia Kierowców Słowianin
J. Modrzejewski z siedzibą w Gnieźnie, M. Starczewski Ośrodek
Kształcenia Zawodowego Kursal siedzibą w Nakle nad Notecią,
R. Centka Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz Doskonalenie Techniki
Jazdy z siedzibą w Mnichowie, Ośrodek Szkolenia Kierowców Strażak
T. Dolata z siedzibą w Orzechowie, Celidox Ośrodek Szkolenia
Kierowców Prawko z siedzibą w Poznaniu - firmy, którym zlecono
przeprowadzenie szkoleń w trybie przetargu nieograniczonego lub
wybrane bezpośrednio przez osoby bezrobotne (bony szkoleniowe).
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (IV)”
Projekt był realizowany w okresie: 1 stycznia 2018 roku – 31 grudnia
2018 roku i jest kontynuowany do 30 czerwca 2019 roku W ramach
projektu wsparciem objęto osoby powyżej 29 roku życia, pozostające
bez pracy, zarejestrowane w PUP w Gnieźnie jako bezrobotne, które
należą do I i II profilu pomocy. Na staże skierowano 139 osób
(94 kobiety), na szkolenia 74 (40 kobiet).
W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia grupowe:
 obsługa urządzeń fiskalnych i komputera (24 osoby),
 obsługa wózka jezdniowego (10 osób),
 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/
i TIG/141/ (11 osób),
 pracownik obsługi klienta z obsługą komputera (12 osób),
 operator koparkoładowarki (8 osób).
Ponadto, zrealizowano następujące szkolenia indywidualne:
 prawo jazdy kat. D (5 osób),
 prawo jazdy kat. C oraz C+E (3 osoby),
 prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona (1 osoba).
Z kolei 59 osobom przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (29 kobiet). Łącznie w projekcie udział
wzięły 272 osoby (163 kobiety).
Przerywanie staży przez osoby na nie skierowane spowodowało
oszczędności na zadaniu staże i szkolenia - na staże skierowano
dodatkowo 4 uczestników.
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Kierowców z Gniezna, Info-Tech z siedzibą w Gnieźnie, Wielkopolski
Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
– ośrodek z Gniezna, PC-Paul P. Szymkowiak z siedzibą w Środzie
Wielkopolskiej, Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie, Ośrodek
Szkolenia Kierowców Słowianin J. Modrzejewski z siedzibą w Gnieźnie,
Ośrodek Szkolenia Kierowców Strażak T. Dolata z siedzibą
w Orzechowie - firmy, którym zlecono przeprowadzenie szkoleń
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub
w trybie przetargu nieograniczonego.
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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 2018

os.

702

zł

5.425.531,02

os.

519

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 2018
nazwa zadania
Staże dla bezrobotnych
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Staże dla bezrobotnych
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

453.890,85
453.890,85

-
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy

kwota
453.890,85
453.890,85
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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 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
zorganizował 89 staży w ramach środków otrzymanych z Funduszu
Pracy, w tym 47 osób odbyło staż dzięki środkom pozyskanym
z Rezerwy Ministra. Łącznie staże zakończyło 71 osób, a 62 osoby po
zakończonym stażu podjęły zatrudnienie. W roku 2019 staż kontynuuje
8 osób. Efektywność zatrudnienia uzyskana po odbyciu stażu wynosi
87,32%.
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 2018
71

os.

62
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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 2018
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 2018
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

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 promocja odnawialnych źródeł energii, w szczególności biomasy.
W ramach projektu organizowane są szkolenia, konferencje, warsztaty, konkursy i spotkania
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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
Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza,
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych
źródeł energii w szczególności biomasy jako najstarszego
i najtańszego źródła energii

nazwa zadania

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

W ramach zadania, we współpracy ze Stowarzyszeniem Zrównoważony
Rozwój Geotermia w Polsce zorganizowano konferencję „Geotermia
w Gnieźnie”, na którą nie było potrzeby wydatkowania środków
finansowych.
Stowarzyszenie Zrównoważony Rozwój Geotermia w Polsce

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

liczba zrealizowanych inwestycji w OZE
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

1

os.

50

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 zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży

kierownik zadania
Dyrektor CK eSTeDe

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży

planowana kwota [zł]
11.000
11.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Zorganizowanie zajęć
warsztatowych dla dzieci
i młodzieży
razem

z budżetu
powiatu

8.764,79

8.764,79

8.764,79

8.764,79

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.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży

opis zadania

W roku 2018 w ramach zadania zorganizowano zajęcia warsztatowe dla
dzieci i młodzieży. W związku z przebudową budynku Centrum Kultury
„Scena to dziwna” były one realizowane poza siedzibą ośrodka.
Centrum Kultury „Scena to dziwna” współorganizowało uroczystości
z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Po oficjalnych
uroczystościach w katedrze gnieźnieńskiej oraz przy pomniku króla
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Bolesława Chrobrego, odbyły się zajęcia adresowane do całych rodzin.
Centrum Kultury przygotowało warsztaty i animacje na świeżym
powietrzu, które odbywały się na ulicy Tumskiej. Dzieci i młodzież
uczestniczyli w warsztatach: tworzenia kotylionów patriotycznych,
balonowych czy świec plastycznych. Dla dzieci eSTeDe przygotowało
różnego rodzaju animacje, tworzenie wielkich baniek mydlanych,
malowanie twarzy. Chętni mogli również skorzystać z fotobudek
i magicznych luster.
W ramach zadania zorganizowano również warsztaty i animacje dla
dzieci podczas świątecznych targów wiejskich. Tradycyjnie już przed
świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia organizowany jest targ
wiejski, na którym zakupić można regionalne potrawy i rękodzieło.
Podczas
trwania
targu
Centrum
Kultury
zaprosiło
dzieci
z gnieźnieńskich szkół i przedszkoli na zajęcia, podczas których
dowiedziały się o zwyczajach i obyczajach związanych ze świętami
oraz wzięły udział w świątecznych warsztatach.
przebudowa budynku Centrum Kultury „Scena to dziwna”
-

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

numer projektu
II/6/b
nazwa projektu
Czas do przedszkola
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

6

os.

350

%

133,33

%

200,00
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu „Czas do przedszkola”

kierownik zadania
Dyrektor SOSW Kłecko

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Realizacja projektu „Czas do przedszkola”

planowana kwota [zł]
525.894,00
525.894,00

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Realizacja projektu „Czas do
przedszkola”
razem

z budżetu
powiatu

501.923,99

501.923,99

501.923,99

501.923,99

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 2018 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.
Ponadto, wykonano też wiatę, przygotowano sieć komputerową,
zamontowano panele i wymieniono czujki w monitoringu.
-
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3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

nazwa
liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną
liczba rodziców objętych wsparciem
liczba osób, które podniosą swoje kwalifikacje
w zakresie realizacji projektu

jednostka
miary
os.
os.

wartość osiągnięta
w roku 2018
16
16

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
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Wymiana młodzieży i wyjazdy do miejsc martyrologii

kierownik zadania
Dyrektor WE
Dyrektor WE
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Wymiana młodzieży i wyjazdy do miejsc martyrologii
razem
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planowana kwota [zł]
186.080
7.000
40.750
233.830
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
motywacyjnym
Obchody 100-lecia
odzyskania przez Polskę
niepodległości
Wymiana młodzieży
i wyjazdy do miejsc
martyrologii
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

183.400,00

183.400,00

-

-

0,00

0,00

-

-

21.946,76

21.946,76

-

-

205.346,76

205.346,76

-

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

opis zadania

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).
Powiat Gnieźnieński, na podstawie porozumień ze szkołami i placówki
oświatowymi powiatu gnieźnieńskiego, przekazał środki finansowe do
jednostek na wypłatę stypendiów (65 stypendiów dla uczniów
osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów ogólnokształcących,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
nazwa zadania

opis zadania

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

opis zadania

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

9 stypendiów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
21 stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, 6 stypendiów naukowo
-socjalnych).
Ponadto,
zgodnie
z
uchwałą
Rady
Powiatu
Gnieźnieńskiego nr XXXV/215/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku
przyznano 6 stypendiów za osiągnięcia artystyczne oraz 20 nagród za
wybitne osiągnięcia zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
nr XVII/104/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
Łącznie w roku 2018 przyznano 107 stypendiów i 20 nagród.
W realizację zadania były zaangażowane wszystkie szkoły
ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat
Gnieźnieński.
Po praktykę do Europy
W
ramach
zadania
zabezpieczono
wkład
własny
Powiatu
Gnieźnieńskiego pod projekty szkół ponadgimnazjalnych (I LO
w Gnieźnie, II LO w Gnieźnie, ZSE-O w Gnieźnie, ZSP nr 2 w Gnieźnie)
biorących udział w projekcie obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości realizowanym przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
Zadanie nie było realizowane - projekt konkursowy, Powiat
Gnieźnieński nie otrzymał wsparcia.
-

Wymiana młodzieży i wyjazdy do miejsc martyrologii
W ramach realizacji na zaproszenie Stowarzyszenia Włosko-Polskiego
w Padwie, delegacja Powiatu Gnieźnieńskiego wzięła udział w „Dniu
Polskim”, zorganizowanym 30 września 2018 roku w ramach
obchodzonego przez włoską polonię jubileuszu 100. lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. W skład delegacji weszli członkowie
Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie, a także przedstawiciele Klubu Nauczycieli
Polskich i Polonijnych w Gnieźnie. Wydarzenie zorganizowane zostało
przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie. W czasie
trwania projektu młodzież miała okazję do spotkania ze środowiskami
polonijnymi rówieśników mieszkających na co dzień w innych krajach
europejskich. Zlot był okazją do wymiany refleksji i doświadczeń oraz
sposobnością do zaprezentowania swoich pasji artystycznych podczas
oficjalnej części artystycznej projektu.
-
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3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

2

szt.

12

os.

400

%

- 33,33

%

17,65

numer projektu
II/6/f
nazwa projektu
Tworzenie i doposażenie laboratoriów szkolnych oraz zakup pomocy naukowych i sprzętu
specjalistycznego
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Kłecku”

kierownik zadania
Dyrektor SOSW Kłecko

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Realizacja projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Kłecku”
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Realizacja projektu
„Rozwijam siebie
-kompleksowe wsparcie dla
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
w Kłecku”

z budżetu
powiatu

78.457,72

razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFS

70.201,21

budżet państwa

8.256,51

0,00

78.457,72

0,00

78.457,72

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia standardu bazy dydaktycznej
w ogólnokształcących szkołach ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego oraz w specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych. Doposażenie istniejących laboratoriów, utworzenie nowych
oraz zakup brakujących pomocy dydaktycznych, jak również zakup sprzętu specjalistycznego,
winien doprowadzić do poprawy jakości i skuteczności działań edukacyjnych oraz powstania nowych
form zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

Realizacja projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”

opis zadania

Celem projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Kłecku” jest zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadpodstawowego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych
i pozaformalnych ścieżek kształcenia, dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi z SOSW w Kłecku. W ramach projektu
zostaną wyposażone sale do terapii specjalistycznych oraz pracownia
do przedmiotów przyrodniczych. W salach terapeutycznych oraz poza
Ośrodkiem będą prowadzone różnorodne zajęcia specjalistyczne
i zajęcia pozalekcyjne podnoszące kompetencje oraz umożliwiające
poprawę przyswajania wiedzy ogólnej uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Z kolei nauczyciele podniosą swoje
kompetencje i uzyskają kwalifikacje poprzez uczestnictwo w studiach
podyplomowych, szkoleniach, kursach.
Projekt, zaplanowany do realizacji w latach 2018-2021, przewiduje:
[1] wyposażenie pracowni przyrodniczej, sal do terapii: logopedycznej
i alternatywnych metod komunikacji AAC, integracji sensorycznej,
TOMATISA, muzykoterapii, hortiterapii, hydroterapii, bajkoterapii,
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arteterapii, [2] organizację dla uczniów: zajęć pozalekcyjnych
w ramach kółka przyrodniczego oraz zajęć specjalistycznych
w zakresie: logopedii i alternatywnych metod komunikacji AAC,
integracji sensorycznej, muzykoterapii, hydroterapii, hipoterapii,
alpakoterapii, bajkoterapii, arteterapii, TOMATISA, hortiterapii,
[3] studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli.
W roku 2018 w ramach projektu realizowano następujące działania:
 zorganizowano
zajęcia
pozalekcyjne
w
ramach
kółka
przyrodniczego, zajęcia specjalistyczne w zakresie: logopedii
i alternatywnych metod komunikacji AAC, muzykoterapii,
bajkoterapii, arteterapii,
 rozpoczęcie studiów podyplomowych przez nauczycieli.
Z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dopiero
w dniu 16 listopada 2018 roku, pierwsza transza wpłynęła w dniu
18 grudnia 2018 roku. W związku z powyższym nie były możliwe do
realizacji wszystkie zadania zaplanowane pierwotnie na rok 2018.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba nowo powstałych laboratoriów
liczba doposażonych laboratoriów
liczba zakupionych pomocy dydaktycznych
liczba nowych zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, uruchomionych w związku z
utworzeniem / doposażeniem laboratoriów oraz
zakupem pomocy dydaktycznych

jednostka
miary
szt.
szt.
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2018
0
0
0

szt.

5

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wszystkie nowe zajęcia to zajęcia specjalistyczne pozalekcyjne, które odbyły się z wykorzystaniem
aktualnego wyposażenia pracowni. Wyposażenia/doposażenie sal w ramach projektu „Rozwijam
siebie…” nastąpi w w drugiej połowie 2019 roku.
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numer projektu
II/6/g
nazwa projektu
Wsparcie dla szkolnictwa wyższego
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Edukacji
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
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 2018
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 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Stypendium dla doktoranta
IKE UAM
Stypendium socjalne dla
studentów pochodzących
z partnerskiego rejonu
humańskiego
Stypendium naukowe dla
studentów PWSZ
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

13.200,00

13.200,00

-

-

6.720,00

6.720,00

-

-

20.800,00

20.800,00

-

-

40.720,00

40.720,00

-

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.
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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

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 celu realizacji zadania Powiat Gnieźnieński zawarł z Instytutem
Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
stosowne umowy (w dniu 15 stycznia 2018 roku – nr ZG.273.20.2018.WE
w dniu 1 października 2018 roku – nr ZG.272.464.2018.WE).
-

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 akademickiego. Miesięczna kwota jednego
stypendium to 280,00 zł.
W celu realizacji zadania Powiat Gnieźnieński zawarł z Instytutem
Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
stosowne umowy (w dniu 15 stycznia 2018 roku – nr ZG.273.22.2018.WE
w dniu 1 października 2018 roku – nr ZG.272.465.2018.WE).
-

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 celu realizacji zadania Powiat Gnieźnieński zawarł z Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie stosowne umowy (w dnia
15 stycznia 2018 roku – nr ZG.273.21.2018.WE, w dniu 26 października
2018 roku – nr ZG.273.491.2018.WE).
-
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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 2018

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 2018
nazwa zadania
Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Sala sportowa przy
ul. Sobieskiego 20
w Gnieźnie
razem

z budżetu
powiatu

1.307.305,19

1.287.305,19

1.307.305,19

1.287.305,19

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

darowizna
pieniężna

20.000,00
20.000,00

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 dniu 11 sierpnia 2017 roku w wyniku nawałnicy nowo wybudowana
sala sportowa uległa poważnym uszkodzeniom w związku z czym
podjęto działania mające na celu przywrócenie obiektu do pierwotnego
kształtu. Główne roboty budowlane, w formule zaprojektuj i wybuduj,
wykonała firma: Zakład Remontowo–Budowlany P. Latała z siedzibą
w Strychowie, gm. Łubowo (umowa nr ZG.273.31.2018.ZG zawarta
w dniu 16 stycznia 2018 roku). Wykonawcę wyłoniono w trybie
przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie za wykonanie robót
wynosiło 984.000,00 zł. Roboty zakończono w dniu 4 kwietnia 2018
roku zgodnie z protokołem odbioru robót. W ramach odbudowy,
w miejsce zdemontowanej podłogi sportowej wybudowano nową
podłogę o ulepszonej powierzchni (poliuretan). Konkretne prace
w formule zaprojektuj i wybuduj wykonała firma Hemet sp. z o. o.
z siedzibą w Zielonej Górze (umowa nr ZG.273.32.2018.ZG zawarta
w dniu 16 stycznia 2018 roku). Wykonawcę wyłoniono w trybie
przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie za wykonanie robót
wynosiło 220.278,24 zł. Roboty zakończono 25 maja 2018 roku zgodnie
z protokołem odbioru.
W wyniku nawałnicy zniszczeniu uległy też elementy wyposażenia.
Zniszczona została m. in. tablica wyników niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania obiektu sportowego. W dniu 8 grudnia 2017 roku
podpisana została umowa nr 280/W/WIR/2017 z firmą: Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo „3D” sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, której
przedmiotem była naprawa tablicy wyników sportowych DTS 500. Koszt
wykonania robót wyniósł 24.600,00 zł. Naprawa tablicy była
dwuetapowa: dnia 15 grudnia 2017 roku tablica została naprawiona
i dostarczona do sali sportowej. Koszt wykonania usługi wyniósł
18.000,00 zł. Druga część zapłaty (6.600,00 zł) nastąpiła po
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zamontowaniu i uruchomieniu ww. tablicy zgodnie z właściwym
protokołem odbioru z dnia 18 czerwca 2018 roku oraz protokołem
odbioru serwisowego z dnia 22 czerwca 2018 roku. Dodatkowo
wystąpiła konieczność naprawy dwóch zalanych tablic wyników
sportowych. Do ww. umowy zawarto, w dniu 26 czerwca 2018 roku,
aneks nr 1 na kwotę 600,00 zł. Tabliczki zostały naprawione co
potwierdzono protokołem odbioru robót z dnia 13 lipca 2018 roku.
W 2018 roku wykonano również piłkochwyty, co miało na celu
uporządkowanie terenu przy sali sportowej, zabezpieczenie izolacji
cieplnej sali sportowej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas
lekcji wf (pobliski parking) oraz usunięcie śrub wystających z opaski
z pozbruku, pozostałych po słupach z namiotu. Wykonawcę
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe Mirex M. Ruta
z siedzibą w Bielicach, wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego
(umowa nr ZG.273.314.2018.ZG zawarta w dniu 13 sierpnia 2018 roku).
Wynagrodzenie za wykonanie robót wynosiło 63.000,00 zł. Roboty
zakończono 22 sierpnia 2018 roku zgodnie z protokołem odbioru robót.
W ramach umowy powstało ogrodzenie o długości 142 mb w kolorze
grafitowym RAL7060 wykonane z siatki plecionej ślimakowo o oczku
50x50mm, osadzonej na słupkach fi 60mm z zastosowaniem betonu B20
wraz z konstrukcją stalową bramy i furtki.
Ponadto, w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania sali
wykonano różnego rodzaju remonty i naprawy oraz zakupy, m. in.:
 przegląd serwisowy wyposażenia sali sportowej - 3.075,00 zł
(umowa nr ZG.273.168.2018.WIR zawarta w dniu 12 kwietnia 2018
roku z MTB Group Bargiel Szymoniak z siedzibą w Myślenicach),
 dostawę i montaż osprzętu konstrukcji i silnika do konstrukcji
podwieszanej wraz z olinowaniem konstrukcyjnym oraz rolkami
prowadzącymi i mocowaniami - 7.601,40 zł (umowa nr
ZG.273.250.2018.WIR zawarta w dniu 18 czerwca 2018 roku z MTB
Group Bargiel Szymoniak z siedzibą w Myślenicach),
 usunięcie awarii na przyłączu kanalizacji sanitarnej do sali
sportowej - 4.559,29 zł (umowa nr ZG.273.497.2018.WIR zawarta
w dniu 5 listopada 2018 roku z Zakładem Usług Melioracyjno
–Sanitarnych G. Jędroszyk z siedzibą Gniezno-Dalki),
 dostawę wykładzin materiałowych - 8.265,60 zł (umowa nr
ZG.273.306.2018.WIR zawarta w dniu 31 lipca 2018 roku z firmą
Michał Borkowicz z siedzibą w Poznaniu),
 piłki - 3.629,00 zł,
 materace - 2.900,00 zł,
 roletki materiałowe - 1.980,05 zł,
 sprzęt ogrodniczy i nasadzenia - 816,61 zł.
W roku 2018 wydatki bieżące wyniosły 1.024.026,95 zł, a wydatki
majątkowe - 283.278,24 zł.
Dodatkowo należy nadmienić że w dniu 20 kwietnia 2018 roku firma
Paroc Polska sp. z o. o. z siedzibą w Trzemesznie przekazała darowiznę
w kwocie 20.000,00 zł na remont sali sportowej.
Zakład Usług Melioracyjno–Sanitarnych G. Jędroszyk z siedzibą
w Gnieźnie, MTB-GROUP Bargiel Szymoniak Malina sp. j. z siedzibą
w Myślenicach, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” sp. z o. o.
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z siedzibą w Bydgoszczy, firma Michał Borkowicz z siedzibą w Poznaniu
(ustawy PZP nie stosowano), Zakład Remontowo – Budowlany P. Latała
z siedzibą w Strychowie, gm. Łubowo, Hemet sp. z o. o. z siedzibą
w Zielonej Górze (wykonawcy wyłonieni w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

m2

1.535,82

os.

2.102

5. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik: liczba uczniów korzystających z wybudowanej infrastruktury sportowej obejmuje
uczniów: Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych (657), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
(532), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (578) i III Liceum Ogólnokształcącego (335).
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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 Samorządowej Orkiestry Dętej, chóru mieszanego
„Metrum” i Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”

kierownik zadania
Dyrektor CK eSTeDe

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Kontynuacja działalności Samorządowej Orkiestry Dętej, chóru mieszanego
„Metrum” i Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”
razem

planowana kwota [zł]
70.000
70.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Kontynuacja działalności
Samorządowej Orkiestry
Dętej, chóru mieszanego
„Metrum” i Zespołu Tańca
Ludowego „Gniezno”
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

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 Samorządowej Orkiestry Dętej, chóru
mieszanego „Metrum” i Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”

opis zadania

Samorządowa Orkiestra Dęta wiele razy włączała się w organizację
i
uświetniała
imprezy
organizowane
na
terenie
powiatu
gnieźnieńskiego, a także poza jego granicami. W 2018 roku orkiestra
brała udział w następujących wydarzeniach:
 koncert noworoczny w hotelu Nest,
 oprawa muzyczna uroczystości odsłonięcia tablicy Pawła Cymsa
w Pawłowie,
 oprawa muzyczna spotkania noworocznego samorządowców
powiatu gnieźnieńskiego w gnieźnieńskim teatrze,
 oprawa muzyczna uroczystości ku czci pomordowanych na
wschodzie,
 oprawa muzyczna uroczystości świętego Wojciecha oraz uchwalenia
konstytucji 3. Maja w Gnieźnie,
 koncert podczas święta Straży Pożarnej,
 oprawa muzyczna procesji Bożego Ciała,
 koncert podczas festynu „Zielono mi” w Dziekanowicach oraz
oprawa muzyczna podczas odsłonięcia tablicy Wincentego Witosa,
 oprawa muzyczna dożynek powiatowo–gminnych we wsi Piekary,
 oprawa muzyczna uroczystości katyńskich,
 koncert w ramach imprezy plenerowej „Młodzież dla Niepodległej”,
 koncert podczas powiatowych obchodów Święta Niepodległości,
 koncert na gnieźnieńskim Rynku w setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Członkowie orkiestry dętej w terminie od 10 do 12 lutego uczestniczyli
również w warsztatach muzycznych w Skorzęcinie.
Również chór „Metrum” wielokrotnie włączał się w organizację różnego
rodzaju imprez i uroczystości. Koncerty kolęd w wykonaniu chóru
usłyszeć można było w kościele pw. bł. Jolenty oraz św. Wawrzyńca
w Gnieźnie, w Trzemesznie oraz Bydgoszczy. Chór wystąpił także
podczas:
 koncertu organizowanego w ramach WOŚP w Szkole Podstawowej
nr 3 w Gnieźnie,
 uroczystości z okazji uchwalenia konstytucji 3. Maja w Gnieźnie,
 parafialnego festynu rodzinnego w Trzemesznie,
 uroczystości katyńskich,
 obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 XXVI Gnieźnieńskich Spotkań Chóralnych.
W październiku 2018 roku chór Metrum koncertował również w Sovico
i w Mediolanie we Włoszech (pokryto koszty noclegów w Mediolanie dla
członków chóru Metrum).
Z kolei Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” w 2018 roku koncertował:
 w Mnichowie,
 podczas majówki w Pakszynie,
 w Pałacu w Balcerowie,
 w Hotelu Ibis,
 podczas festynu „Zielono mi” w Dziekanowicach,
 podczas dożynek powiatowo-gminnych we wsi Piekary,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

 podczas dożynek w Mielżynie,
 podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Niechanowie.
W lutym 2018 roku członkowie zespołu uczestniczyli warsztatach
w Szczytnikach Duchownych. Zespół zaprezentował się również
podczas X Międzynarodowych Spotkań z Folklorem, a we wrześniu 2018
roku, na zaproszenie Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Padwie, wziął
udział w „Dniu Polskim”, w ramach obchodzonego przez włoską polonię
jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach
wsparcia ZTL „Gniezno” opłacono wykonanie męskich i damskich
strojów szamotulskich wraz czepkami dla członków zespołu.
-

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
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

3

os.

80

szt.

30

szt.

6

szt.

0
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numer projektu
II/7/b
nazwa projektu
Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury

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

kierownik zadania
Dyrektor CK eSTeDe

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury
razem

planowana kwota [zł]
1.573.928
1.573.928

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Przebudowa oraz
doposażenie Centrum
Kultury
razem

z budżetu
powiatu

2.552.849,04

546.551,22

2.552.849,04

546.551,22

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFRR

2.006.297,82
2.006.297,82

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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury
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.
Wartość całkowita projektu, zgodnie z umową zawartą z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, planowanego do
realizacji w latach 2016-2018, wynosiła: 5.495.123,92 zł,
a dofinansowanie - 3.868.846,95 zł. Natomiast aneksem nr 1 zawartym
w dniu 3 października 2018 roku zmieniono kwotę dofinansowania na
4.437.349,76 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.
Realizacja projektu nie została zakończona w pierwotnie zakładanym
terminie - przedłużające się prace remontowe wyniknęły ze złej
organizacji pracy generalnego wykonawcy.
[1] CMX Zielniki sp. z o. o. - wykonawca wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego „Roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem
terenu, instalacjami elektrycznymi, instalacjami elektrycznymi,
instalacjami sanitarnymi i wyposażeniem sanitarnymi w Centrum
Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie”, [2] Bryła Plus Jacek Kociura
– wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup
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wyposażenia dla powierzchni przeznaczonych na nową ofertę
kulturalna w Centrum Kultury „Scena to dziwna” Roosevelta 42
w Gnieźnie”, [3] Obsługa i Wykonawstwo Inwestycji Budowlanych
Jarosław Słabuszewski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyłoniony
w drodze zapytania ofertowego.
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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

0

szt.

0

szt.

0

szt.

0

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”
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kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor CK eSTeDe
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
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]
122.000
30.000
152.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

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

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

114.532,91

114.532,91

-

-

30.000,00

30.000,00

-

-

144.532,91

144.532,91

-

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.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji

opis zadania

W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy:
 dożynki powiatowo-gminne - w dniu 2 września 2018 roku rolnicy
z terenu powiatu gnieźnieńskiego podziękowali za zebrane plony
podczas dożynek powiatowo-gminnych we wsi Piekary w gminie
Gniezno. Uroczyste obchody odbyły się na terenie świetlicy
wiejskiej. Gospodarzami wydarzenia byli: Beata Tarczyńska,
starosta gnieźnieński oraz Włodzimierz Leman, wójt gminy Gniezno.
W dożynkach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy,
przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa,
służb mundurowych, duchowieństwa oraz liczne grono okolicznych
mieszkańców naszego powiatu. Patronat nad uroczystością objął
Prezydenta RP, Andrzej Duda. Dożynki oficjalnie zainaugurowała
msza św. dziękczynna pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa
Woźniaka. Po uroczystym nabożeństwie rozpoczął się tradycyjny
130

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2018





obrzęd chleba, który poprowadził Zespół Tańca Ludowego
„Gniezno”. Starostami tegorocznych dożynek byli: Sylwia
Domagalska ze Świątnik Wielkich oraz Mariusz Staszak ze Strzyżewa
Smykowego. Funkcję asystentów przyjęli: Anna Ziółkiewicz
z Ruchocinka oraz Piotr Berlik z Napoleonowa. W okolicznościowych
przemówieniach starosta Beata Tarczyńska oraz wójt Włodzimierz
Leman podziękowali wszystkim rolnikom za trud codziennej pracy
oraz pielęgnowanie rodzinnych tradycji. Zwrócili także uwagę na
wyjątkowe okoliczności tegorocznego święta plonów, które
przypadło w roku 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dożynkowym zwyczajem wręczono również odznaki honorowe
„Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznane rolnikom z terenu powiatu na
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaczenia otrzymali:
Henryk Smelkowski (gm. Czerniejewo), Lucjan Bender (gm.
Kiszkowo), Bogumił Wasiniewski (gm. Łubowo), Marian Marciniak
(gm. Witkowo), Kazimierz Radecki (gm. Kłecko), Wojciech
Jurgoński (gm. Trzemeszno), Krzysztof Owczarek (gm. Mieleszyn)
oraz Łukasz Ciesielski (gm. Gniezno). Uroczystość uświetniły
występy Powiatowej Orkiestry Dętej oraz Zespołu Tańca Ludowego
„Gniezno”. Na najmłodszych czekały zabawy i animacje.
Gwiazdami wieczoru byli: Czadoman, Roberto Zucaro oraz zespół
Duet z Gorettą,
powiatowe dni cichociemnych - w dniach 14-16 września
w Witkowie i Mielżynie odbyły się III Powiatowe Dni Cichociemnych.
Uroczystości organizowane w roku 100. lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości zostały objęte patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Obchody
zainaugurowała, w piątek 14 września o godzinie 10.00, uroczystość
przy Tablicy Pamiątkowej Cichociemnych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie Po części oficjalnej, na
witkowskim Skwerze Stanisława Gaworzewskiego zagościły
wojskowe punkty promocyjne, wystawy statyczne, historyczni
rekonstruktorzy oraz kuchnia polowa. Głównym punktem
wydarzenia była sobotnia msza św. w kościele parafialnym
w Witkowie oraz ceremonia złożenia w grobie rodzinnym na
miejscowym cmentarzu, urny z symbolicznymi prochami
witkowianina
ppor.
Tadeusza
Jaworskiego
„GONTA”,
Cichociemnego, spadochroniarza Armii Krajowej, zamęczonego
w KL Buchenwald. Nabożeństwo z udziałem Wojskowej Asysty
Honorowej 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu
rozpoczęło się o godzinie 12.00. III Powiatowe Dni Cichociemnych
zakończyły się 16 września w Mielżynie, gdzie we wczesnych
godzinach
popołudniowych
przeprowadzono
rekonstrukcję
historyczną „Rozstrzelani Powstańcy / Ochotnicy 1939 r.”.
Uroczystości zwieńczyło dedykowane wydarzeniu widowisko,
przygotowane przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie, poprzedzone
odsłonięciem powstańczego murala na budynku szkoły.
Festiwal Akademia Gitary - XI 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
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gitarze. W roku 2018 w Gnieźnie odbyły się następujące wydarzenia
festiwalowe:
 17 sierpnia – inauguracja w Archikatedrze Gnieźnieńskiej
z udziałem Łukasza Kuropaczewskiego i kwartetu Perły Baroku
w składzie: Stefano Barneschi, Marco Frezzato, Mauro Massa,
Elżbieta Stonoga,
 31 sierpnia - koncert w Kościele Farnym w Gnieźnie
z udziałem duetu gitarowego Amadeus Guitar Duo,
plenerowe imprezy historyczno-kulturalne i widowiska historyczne

- spotkania z kulturą innych państw europejskich, prezentacje





bariery, które wystąpiły
przy realizacji 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,
koncert prymasowski - Powiat Gnieźnieński objął patronatem
i uczestniczył w organizacji VIII Koncertu Prymasowskiego, który
odbył się w dniu 1 czerwca 2018 roku w katedrze gnieźnieńskiej.
W programie koncertu znalazła się Msza Kreolska Ariela Ramireza.

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

[1] Powiat Gnieźnieński, Urząd Gminy Gniezno, Wielkopolska Izba
Rolnicza – organizacja dożynek; [2] Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie, Urząd Gminy Witkowo, Jednostka Wojskowa z Powidza,
Sołectwo Mielżyn, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
– 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, Czytelnia na Piętrze
I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie – współorganizacja spotkań ze
sztuką, spotkań autorskich, [6] Kuria Metropolitarna w Gnieźnie, Urząd
Miejski w Gnieźnie, Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Vis Artis
– organizacja koncertu prymasowskiego

nazwa zadania

Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to
dziwna”

opis zadania

W ramach projektu Centrum Kultury „Scena to dziwna” zrealizowało
następujące imprezy:
 obchody uchwalenie konstytucji 3. Maja - podczas obchodów święta
uchwalenia konstytucji 3. Maja, Centrum Kultury przygotowało dla
mieszkańców miasta i powiatu gry i zabawy. Propozycją dla całych
rodzin były towarzyszące oficjalnym obchodom warsztaty
i animacje na świeżym powietrzu, które odbyły się na ulicy
Tumskiej. Zarówno dzieci, jak i dorośli wzięli udział w warsztatach,
m. in.: tworzenia kotylionów patriotycznych, balonowych czy
świec plastycznych. Atrakcją były również: tworzenie wielkich
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baniek mydlanych, malowanie twarzy, fotobudki i magiczne lustra,
koncerty w ramach Akademii Gitary - w 2018 roku Centrum Kultury
było współorganizatorem dwóch koncertów odbywających się
w ramach Akademii Gitary: w dniu 17 sierpnia - inauguracyjnego
w Archikatedrze Gnieźnieńskiej, podczas którego artyści wystąpili
z programem zatytułowanym „Perły Baroku” prezentując utwory
m. in. Antonio Vivaldiego oraz w dniu 31 sierpnia w Gnieźnieńskiej
Farze, podczas którego wystąpił zespół Amadeus Guitar Duo.
 dożynki powiatowo – gminne - Centrum Kultury współorganizowało,
odbywające się w dniu 2 września we wsi Piekary, dożynki
powiatowo – gminne - wspierało logistycznie organizację
uroczystości, a podczas święta plonów wystąpiły zespoły eSTeDe:
Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” oraz Samorządowa Orkiestra
Dęta,
 Młodzież dla Niepodległej - w 2018 roku eSTeDe współorganizowało
imprezy odbywające się z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Jedną z nich była impreza plenerowa „Młodzież dla
Niepodległej”, odbywająca się w dniu 19 października, podczas
której uczniowie z dwóch gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych
zaprezentowali widowisko historyczne
 Święto Przyjaciół - każdego roku eSTeDe organizuje imprezę,
podczas której wspomina zmarłych ludzi kultury z Gniezna
i powiatu. W 2018 roku, dziesiąta, jubileuszowa edycja Święta
Przyjaciół poświęcona była Romanowi Nowakowi (pedagogowi
i dyrygentowi Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon”, Kameralnego
Zespołu Męskiego „Szpaki”). Wspomnieniom o Romanie Nowaku
towarzyszyły występy jego przyjaciół oraz Przemysława Lembicza
i Marcina Żmudy (Kwartet Proforma). Wydarzenie odbyło się
3 listopada w lokalu Misz-Masz (Gniezno, ul. Rynek 5)
 koncert kolęd – w gnieźnieńskiej Farze, w dniu 27 grudnia, odbył się
koncert zatytułowany „Kolędy w jazzowej odsłonie”, w wykonaniu
zespołu „Swing & Classic Quartet”. Muzycy połączyli tematy
tradycyjnych kolęd ze współczesnymi rytmami i subtelną
improwizacją. Wszystko to sprawiło, że koncert organizowany przez
eSTeDe skierowany do szerokiego grona odbiorców, stanowił
jednocześnie wartościowe przedsięwzięcie artystyczne.
Wszystkie imprezy realizowane w ramach projektu odbywały się poza
budynkiem Centrum Kultury „Scena to dziwna”, w którym od marca
2018 roku realizowany jest projekt pod nazwą „Zwiększenie
atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum
Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie”.
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, szkoły ponadgimnazjalne powiatu
gnieźnieńskiego


bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania
3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

nazwa
liczba organizowanych imprez kulturalnych
liczba osób biorących udział w imprezach
kulturalnych
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jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2018
26

os.

5.120
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rezultatu

przyrost liczby osób biorących udział
w imprezach kulturalnych w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

%

- 46,7

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
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 2018
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]
21.500
61.000
82.500

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Organizacja wydarzeń
kulturalnych na terenie
powiatu gnieźnieńskiego
o zasięgu lokalnym,
krajowym
i międzynarodowym
– otwarty konkurs ofert

ogółem

17.500,00

z budżetu
powiatu

17.500,00
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-
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Pozostałe zadania w zakresie
kultury i dziedzictwa
narodowego
razem

51.379,77

51.379,77

68.879,77

68.879,77

-

-

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 KSTP.

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 22 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął
uchwałę nr 1251/2018 w sprawie ogłoszenia, z dniem 2 lutego 2018 r.,
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu
Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w roku 2018. We wspomnianej uchwale, dla zadania pn.: „Organizacja
wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego o zasięgu
lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2018 roku” wskazano:
 termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2018 r.,
 kwotę dotacji: 25.000,00 zł,
 minimalny wkład własny: 10% kosztów realizacji zadania,
W dniu 28 marca 2018 r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, po
zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej oceniającej
i kwalifikującej oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie
kultury w roku 2018, podjął uchwałę nr 1340/2018 w sprawie:
zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów do realizacji zadań
publicznych w zakresie kultury w roku 2018. Zgodnie z nią środki
w łącznej wysokości 21.500 zł (od 1.000 zł do 4.500 zł) przyznano
9 stowarzyszeniom.
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym:
 „Sprawny przez ruch i twórcze działanie”- plener plastyczny i VIII
Mini Turniej Boccia (środki przyznane/wydatkowane: 1.500 zł/1.500
zł),
 „Kultywowanie tradycji lotniczych wśród mieszkańców powiatu
gnieźnieńskiego” (środki przyznane/wydatkowane: 2.500 zł/2.500
zł),
 Radość Niepodległej młodością wytańczona – warsztaty taneczne
i wycieczka do Warszawy (środki przyznane/wydatkowane: 2.500
zł/2.500 zł),
 Warsztaty artystyczne połączone z koncertem „Artyści dla
Niepodległej” (środki przyznane/wydatkowane: 4.000 zł/0 zł
– rezygnacja z zadania, zwrot dotacji),
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Kulinaria Niechanowa (środki przyznane/wydatkowane: 1.500
zł/1.500 zł),
IV
Festiwal
Kwiatów
i
Ziół
„Floralia”
(środki
przyznane/wydatkowane: 2.500 zł/2.500 zł),
Dni Pary (środki przyznane/wydatkowane: 4.500 zł/4.500 zł),
Zorganizowanie warsztatów rękodzieła artystycznego i pleneru
fotograficznego w nawiązaniu do 100-nej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę (środki przyznane/wydatkowane: 1.500
zł/1.500 zł),
XXIV Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
(środki przyznane/wydatkowane: 1.000 zł/1.000 zł).

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej, Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych
im.
Ludwika
Szajdy,
Stowarzyszenie
Ziemia
Gnieźnieńska,
Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Razem, Fundacja
„Nasza Wieś”, Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania
Ostrowska”,
Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie
Miłośników
Kolei,
Stowarzyszenie Artystyczno – Rehabilitacyjno - Terapetyczne „Promyk”
Dębnica, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – stowarzyszenia
dotowane przez powiat

nazwa zadania

Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

opis zadania

W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy – przedsięwzięcia
kulturalne:
 koncert - spotkania chóralne (koncert z udziałem amatorskich
chórów mieszanych i męskich z całej Polski w katedrze
gnieźnieńskiej),
 spotkanie noworoczne: w ramach spotkania zorganizowano występ
artystyczny grupy artystów w Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz
oprawa uroczystości (z wykorzystaniem grup rekonstrukcyjnych),
 konkurs „Ruszaj z głową” – konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w którym główną nagrodę
– prawo jazdy kat. B funduje Starosta Gnieźnieński; konkurs
w całości realizowany przez Powiat (poza etapami szkolnymi),
 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 Liceum Ogólnokształcącego
w Gnieźnie,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania


-

festiwal piosenki niemieckiej,
supermatematyk - konkurs wiedzy matematycznej i logicznej dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
Polski - mój język, moja kultura - konkurs literackich 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,
pozostałe otwarte imprezy kulturalne dla mieszkańców powiatu
(m. in. Lednicka Wiosna Poetycka - XX jubileuszowa edycja
renomowanego konkursu i salonu poezji w zabytkowych wnętrzach
dworku na terenie parku etnograficznego w Dziekanowicach; środki
wydatkowano na usługi i zakupy związane z realizacją mniejszych
wydarzeń dla mieszkańców powiatu oraz na wynagrodzenia dla
artystów i prowadzących spotkania),
Dni Praw Rodziny.

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
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

14

szt.

30

os.

4.100

%

- 4,7
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numer projektu
III/1/b
nazwa projektu
Organizacja i promocja ważnych dla powiatu wydarzeń historycznych, jubileuszowych,
promocyjnych oraz wizerunkowych
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Wsparcie plenerowego projektu artystycznego odbywającego się na terenie
WPE w Dziekanowicach
Działania o charakterze kulturalnym i promocyjnym związane
z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Wsparcie organizacji XI Zjazdu Gnieźnieńskiego

kierownik zadania
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Wsparcie plenerowego projektu artystycznego odbywającego się na terenie
WPE w Dziekanowicach
Działania o charakterze kulturalnym i promocyjnym związane
z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Wsparcie organizacji XI Zjazdu Gnieźnieńskiego
razem

planowana kwota [zł]
25.000
85.000
40.000
150.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Wsparcie plenerowego
projektu artystycznego
odbywającego się na terenie
WPE w Dziekanowicach
Działania o charakterze
kulturalnym i promocyjnym
związane z 100. rocznicą
wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919
Wsparcie organizacji
XI Zjazdu Gnieźnieńskiego
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

24.992,64

24.992,64

-

-

69.141,98

69.141,98

-

-

33.976,00

33.976-,00

-

-

128.110,62

128.110,62
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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).
Z kolei w roku 2018 uczczono jubileusz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
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

Powiat Gnieźnieński, we współpracy z: Gminą Łubowo, Lokalną Grupą
Działania Trakt Piastów i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
podjął się po raz kolejny organizacji dużej imprezy plenerowej
– w dniu 23 czerwca 2018 roku odbyły się, po raz drugi wspólnie, Wielki
Zlot Słowian i Noc Kupały. W ramach wydarzenia powiat sfinansował
koncert grupy „Czeremszyna”, noclegi i wyżywienie dla artystów oraz
stoiska grup rekonstrukcyjnych związanych tematycznie ze Zlotem
Słowian (wczesnosłowiańska osada rzemieślnicza, średniowieczna
osada rybacka, kuchnia wczesnośredniowieczna,). Ponadto, poniósł
koszty węzłów sanitarnych i ochrony oraz wydruku materiałów
promocyjnych i transportu wolontariuszy (harcerzy) pełniących funkcje
porządkowe i ratownictwa medycznego. Impreza została zwieńczona
występem grupy „Łany” i tradycyjnym puszczaniem wianków na
jeziorze lednickim. Impreza wpisała się w cykl wydarzeń
organizowanych w ramach tzw. „Weekendu na Szlaku Piastowskim”,
dzięki czemu możliwy był bezpłatny przejazd autobusami komunikacji
miejskiej z Gniezna do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Motywem przewodnim Zlotu Słowian w roku 2018 była ludowość
i tradycyjne obrzędy ludowe, stąd obecność licznych rekonstruktorów
historycznych i zespołów takich jak wspomniana „Czeremszyna”.
Szacowana liczba uczestników imprezy - ok. 400 osób.

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

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Gmina Łubowo, Lokalna Grupa
Działania Trakt Piastów – współorganizatorzy realizacji zadania
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nazwa zadania

Działania o charakterze kulturalnym i promocyjnym związane
z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

opis zadania

Działania o charakterze kulturalnym i promocyjnym związane z 100.
rocznicą wybuchu Powstawania Wielkopolskiego 1918/1919 objęły:
 organizację IV ogólnopolskiego konkursu pn. „Tu powstała Polska”
adresowanego do uczniów szkół podstawowych (V-VII klasa),
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 100-sekundowego
spotu promocyjnego dotyczącego Powstania Wielkopolskiego,
a termin nadsyłania prac został wyznaczony na 30 kwietnia 2018
roku. Nagrodą, tradycyjnie już, była 3 – dniowa wycieczka do
Gniezna. Do decydującego etapu zakwalifikowało się 21 drużyn.
Głosowanie internautów zostało przeprowadzone na stronie
www.kulturapiastowdladzieci.pl w terminie: 11 maja – 4 czerwca.
W sumie na wszystkie prace oddano ponad 12.000 głosów.
Ostatecznie finalistami konkursu zostały reprezentacje: szkół
podstawowych w Babach (woj. łódzkie, powiat piotrkowski), Ełku
(woj. warmińsko-mazurskie, powiat ełcki), Pile (woj. wielkopolskie,
powiat pilski) i Szczecinka (woj. zachodniopomorskie, powiat
szczecinecki) oraz ze stowarzyszenia Aktywni na Targowej
w Skaryszewie (woj. mazowieckie, powiat radomski).
Reprezentacje zwycięskich szkół – grupa 33 dzieci wraz
z opiekunami, przebywały w Gnieźnie w dniach 12–15 września 2018
roku. Program pobytu został dostosowany do tematyki konkursu.
Dzieci uczestniczyły w żywej lekcji historii przeprowadzonej przez
GRH Garnizon Gniezno na terenie wiaty edukacyjnej „Gajówka”,
odwiedziły 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz
odkrywały historię powstańczego Gniezna i początków państwa
polskiego. Duże zainteresowanie wzbudziła również wizyta
w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. W programie
wycieczki znalazły się również, zorganizowane w ramach projektu
„Herosi Wolności”, warsztaty LEGO. Uczestnicy konkursu spotkali
się również z Beatą Tarczyńską, starostą gnieźnieńskim, od której
otrzymali między innymi pamiątkowy medal, wydany na okoliczność
100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Konkurs był
objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
 wydanie drukiem pozycji książkowej pt. „Ziemia Gnieźnieńska
w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wybrane aspekty
z perspektywy 100 lat” pod redakcją prof. Janusza Karwata (liczba
stron 373, twarda oprawa, kolorowe fotografie/ilustracje/mapy)
w nakładzie 500 szt.,
 wydanie drukiem publikacji – książki dla dla dzieci pt. „Jak
Wielkopolanie wywalczyli niepodległość?” w nakładzie 1.200 szt.,
w której przedstawione zostały, poprzez specjalnie opracowane
teksty i ok. 60 ilustracji, przyczyny powstania, jego przebieg,
ważne bitwy i postacie związane z powstaniem oraz jego skutki,
 wykonanie murali przypominających o wkładzie mieszkańców ziemi
gnieźnieńskiej w zwycięskie Powstanie Wielkopolskie - murale
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wykonane zostały, zgodnie z przygotowanym projektem graficznym,
na nasypach przy drodze ekspresowej S5 na odcinku Gniezno-Mielno
oraz Mielno-Gniezno. Ich wymiary to ok. 7 m wysokości, szerokość
- u podstawy ok. 15 m, a u nasady ok. 2 m. Nasypy mają wygląd
wypukłych stożków. Wszystkie cztery murale mają wspólne
elementy graficznie, tj. napis „100 - lecie Powstania
Wielkopolskiego”, a dodatkowo w każdym miejscu zostały
zaznaczone cztery różne miejsca związane w wydarzeniami
z okresu powstania, tj. Zdziechowa, Gniezno, Kłecko i Łopienno.
Każdy mural ma także wspólny element graficzny - postaci
Powstańców Wielkopolskich z elementami biało-czerwonymi. Całość
została pokryta specjalną powłoką antygraffiti, w celu
zabezpieczenia
przed
ewentualnymi
aktami
wandalizmu.
Do wykonania murali zostały użyte farby przeznaczone do
malowania dróg, a więc o bardzo wysokim poziomie nieścieralności.
Wszystkie szczegóły techniczne dotyczące wykonania murali, ilości
zawartych treści oraz kolorystyki uzgadniane były z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Poznaniu.
Przedsięwzięcie, dofinansowane przez samorząd Województwa
Wielkopolskiego, realizowane było przez Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19 wspólnie z samorządem
Powiatu Gnieźnieńskiego. W jego wykonanie włączyły się również
Miasto i Gmina Kłecko oraz Gmina Gniezno,
 opracowanie projektu graficznego, wykonanie (wydruk na siatce
mesh), montaż oraz demontaż na słupach elewacji budynku
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie baneru o wymiarach 8,6x4,0 m,
z elementami graficznymi: (1) napisy „Tu powstała Polska – Tu
wygrała Polska” i „100 - lecie Powstania Wielkopolskiego”,
(2) postaci Powstańców Wielkopolskich z elementami białoczerwonymi, (3) logo powiatu,
 zakup 3 flag powstańczych w rozmiarze 300x150 cm dla I Liceum
Ogólnokształcącego w Gnieźnie.
[1] Hotel Lech w Gnieźnie – nocleg laureatów konkursu Tu Powstała
Polska (TPP); [2] Firma Karuś T. Karski z siedzibą w Gnieźnie – catering
dla laureatów konkursu TPP; [3] Elwoj - transport laureatów TPP;
[4] Media–Rec z siedzibą w Gnieźnie – reportaż z pobytu laureatów
konkursu TPP; [5] T. Kostrzyński Photography z siedziba w Gnieźnie,
Polonia Romanica R. Temczuk z siedziba w Gnieźnie – przeprowadzenie
warsztatów dla laureatów konkursu TPP; [6] Yak Yak Studio
Interaktywne S. Małachowska z siedzibą w Białymstoku – promocja
konkursu na Facebooku; [7] ABC Władysław Kondej – wydanie pozycji
książkowej pt. „Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim
1918/1919. Wybrane aspekty z perspektywy 100 lat”; [8] Wydawnictwo
Plinta z siedziba w Gnieźnie – wydanie książki dla dzieci, wykonanie
projektów graficznych murali i baneru; [9] Tecumseh sp. z o. o.
z siedzibą w Swarzędzu – wykonanie murali; [10] Infinity z siedzibą we
Wrześni; [11] Nadruk na Tkaninach R. Lampa z siedzibą w Janowie
- zakup flag – wykonawcy, których wybór został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.
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Zadanie zostało zlecone Fundacji św. Wojciecha-Adalberta, której
oferta została wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadań publicznych
w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, zadanie
pn. „Organizacja XI Zjazdu Gnieźnieńskiego”. Umowa pomiędzy
Fundacją a Powiatem Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 29
czerwca 2018 roku i określała termin realizacji zadania: od 21 września
2018 r. do 23 września 2018 r. oraz kwotę dotacji: 40.000 zł.
Międzynarodowe spotkanie z udziałem duchownych różnych wyznań,
przedstawicieli władz, ludzi nauki i kultury odbywało się pod hasłem
„Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. Zjazd odbył
się pod patronatem i z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy.
Trzydniowy kongres tradycyjnie odbywał się w trzech sąsiadujących ze
sobą gmachach: I Liceum Ogólnokształcącego, Muzeum Początków
Państwa Polskiego i Kolegium Europejskiego. W ramach Zjazdu,
w którym uczestniczyło ok. 1.500 osób, obyło się 7 paneli, 4 wykłady
i 22 warsztaty, które zostały poprowadzone przez 40 prelegentów
i 22 trenerów. Odbyły się również wernisaże 2 wystaw: „Marzenia
o wolności. W setną rocznicę niepodległości” w MPPP oraz
„Świadectwo” w IKE, a głównym wydarzeniem artystycznym był
koncert Stanisławy Celińskiej, z zespołem pod dyrekcją Michała
Muraszki, który zgromadził ok. 450 uczestników. Ponadto, odbywały się
nabożeństwa ekumeniczne, m. in. „Ekumeniczna droga wolności”
(gnieźnieński rynek i katedra), „Ludzie wolni, ludzie błogosławieństw”
(kościoły parafialne w Modliszewie, Gnieźnie, Trzemesznie),
a zwieńczeniem wydarzenia była msza św. w katedrze gnieźnieńskiej,
w trakcie której przedstawione zostało przesłanie XI Zjazdu
Gnieźnieńskiego do Kościoła i Europy będące podsumowaniem
wypracowanych dróg pojednania w coraz bardziej podzielonym
społeczeństwie.
Problemy ze złożeniem prawidłowo wypełnionego sprawozdania przez
Fundację – ostateczną wersję złożono 26 marca 2019 roku.
Fundacja św. Wojciecha-Adalberta z siedzibą w Gnieźnie – podmiot,
z którym w dniu 29 czerwca 2018 roku zawarto umowę nr
ZG.273.267.2018.KSTP o wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, zadanie
pn. „Organizacja XI Zjazdu Gnieźnieńskiego”, wyłoniony na podstawie
otwartego konkursu ofert.

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

nazwa
liczba obchodzonych jubileuszy
liczba zorganizowanych ważnych wydarzeń
o charakterze promocyjnym i wizerunkowym
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rezultatu

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

os.

90.000

os.

b. d.

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik: liczba obchodzonych jubileuszy obejmuje 100. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919.
Wskaźnik: liczba zorganizowanych ważnych wydarzeń o charakterze promocyjnym i wizerunkowym
obejmuje: (1) wsparcie organizacji III Wielkiego Zlotu Słowian, (2) organizację IV ogólnopolskiego
konkursu pn. „Tu powstała Polska”, (3) wydanie drukiem pozycji książkowej pt. „Ziemia
Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wybrane aspekty z perspektywy 100 lat”,
(4) wydanie drukiem publikacji – książki dla dla dzieci pt. „Jak Wielkopolanie wywalczyli
niepodległość?”, (5) wykonanie murali powstańczych, (6) wykonanie baneru powstańczego,
(7) wsparcie organizacji XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.
Wskaźnik: liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych i wizerunkowych
organizowanych w związku z obchodzonymi jubileuszami obejmuje: (1) 400 uczestników
Wielkiego Zlotu Słowian i Nocy Kupały, (2) 130 uczestników konkursu „Tu powstała Polska”, w tym
38 uczestników wielkiego finału, (3) 85.170 odbiorców wykonanych murali powstańczych, (4) 2.350
odbiorców baneru powstańczego, (5) 1.500 uczestników Zjazdu Gnieźnieńskiego, (6) 450
uczestników koncertu Stanisławy Celińskiej.

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

143

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2018
II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Przedsięwzięcia typu ATL i BTL
Składka członkowska do WOT

planowana kwota [zł]
176.155
13.099
189.254

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Przedsięwzięcia typu ATL
i BTL
Składka członkowska do WOT
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

172.182,23

172.182,23

-

-

13.099,00
185.281,23

13.099,00
185.281,23

-

-

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

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL

opis zadania

W związku z realizacją projektu, w roku 2018 zlecono m. in.:
wykonanie aplikacji mobilnej pn. „13 pomysłów na Gniezno
i okolice” w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z jej promocją
na Facebooku, dodruk wybranych tytułów folderów z serii „Tu powstała
Polska”, przygotowanie trzech kilkuminutowych filmów promocyjnych
(o laureatach nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, o aplikacji
mobilnej i o przedsięwzięciach realizowanych przez powiat w roku
2017), opracowanie projektu wraz z wydrukiem i dystrybucją
informatora powiatowego, wykonanie okolicznościowego medalu wraz
z opakowaniem i ulotką w związku z 100. rocznicą wybuchu Powstania
Wielkopolskiego i 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
wykonanie statuetek i dyplomów dla laureatów nagrody Gnieźnieńskiej
Kapituły Orła Białego, wykonanie roll’upów i winderów z logo powiatu,
promocję powiatu na blogu www.ruszajwdroge.pl czy wykonanie
niezbędnych prac graficznych i projektów oraz zamówiono gadżety
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promocyjne (m. in. rowerowe zestawy naprawcze, torby rowerowe,
buffy, ściereczki do okularów, kubki, długopisy, magnesy
z notatnikiem, torby papierowe, pinsy). Ponadto, wspólnie
z Wielkopolską Organizacją Turystyczną uczestniczono w targach
turystycznych w Poznaniu (9-11.02.2018 r.).
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

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,
jeszczeinaczej.pl T. Góralczyk z siedzibą w Gnieźnie, MediaRec
M. Adamczyk z siedzibą w Gnieźnie, Elpos S. Pokładecki z siedzibą
w Gnieźnie, Drukarnia Majorczyk sp. j. z siedzibą w Gnieźnie, Alfa
Logistics sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, Artal z siedzibą w Łodzi,
Balkart z siedzibą w Częstochowie, Basco z siedzibą w Łodzi, O2-Group
Agencja Reklamowa M. Frąckowiak z siedzibą w Łodzi, Wydawnictwo
Labor z siedzibą w Poznaniu, Yak Yak Studio Interaktywne
S. Małachowska z siedzibą w Białymstoku, Światowid z siedzibą
w Małachowie Szemborowicach, Wydawnictwo Plinta z siedzibą
w Gnieźnie, Wydawnictwo Wagros z siedzibą w Poznaniu, Hotel Nest
z siedzibą w Gnieźnie, Fundacja Ruszaj w Drogę z siedzibą w Pępowie,
Monika M. Fischer z siedzibą w Gnieźnie, Wydawnictwo AGA z siedzibą
w Gnieźnie, Freelance M. Szymański z siedzibą w Gnieźnie, Eurozet
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska Press sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Freemedia J. Maciejewska z siedzibą w Gnieźnie, Nasze
Wesele z siedzibą w Gnieźnie, Agencja Wydawniczo-Fotograficzna
SportGniezno.pl R. Strugalski z siedzibą w Gnieźnie, Księgarnia
Archidiecezjalna w Gnieźnie, Domres T. Słomiański z siedzibą
w Gnieźnie, Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, Jarosław
Gryguć, Grzegorz Godawa, Wielkopolska Organizacja Turystyczna
z siedzibą w Poznaniu, Lingbart CJO 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
2005 r.) 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
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regionalnym i krajowym. Od maja 2011 r. przedstawiciel Powiatu
Gnieźnieńskiego jest członkiem zarządu WOT.
W roku 2018 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, (b) realizację projektu pn. „Rozwój kluczowego szlaku
dziedzictwa 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,
(c) przygotowanie kompleksowej koncepcji serii wydawnictw
promujących Szlak Piastowski; [2] przeprowadzenie kampanii
promocyjnej na rynek ukraiński województwa wielkopolskiego przy
wykorzystaniu działalności Polskich Linii Lotniczych LOT; [3] promocję
turystyczną Wielkopolski w internecie poprzez: (a) portal turystyczny
Wielkopolski www.wielkopolska.travel (b) aktualizację strony
www.wot.org.pl,
(c)
działania
promocyjne
w
mediach
społecznościowych, (d) współpracę z blogerami, (e) nawiązanie
współpracy z PLOT w zakresie udostępniania treści na obsługiwanych
przez PLOT kanałach internetowych; [4] promocję Wielkiej Pętli
Wielkopolski (WPW) poprzez: udział w Targach Wiatr i Woda
w Warszawie, Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu i XXXIX
Rodzinnym Rejsie Żeglarsko – Motorowodnym PTTK „Szlakami Pamięci
1918 – 2018 – Pętla Wielkopolska”, otwarcie sezonu na WPW w Śremie,
działania PR (internet, w tym media społecznościowe), dodruk
wydawnictw, gadżety; [5] działalność promocyjną: (a) zorganizowano
promocję na następujących krajowych i zagranicznych targach
turystycznych: Targi Tour Salon w Poznaniu, Międzynarodowe Targi
Turystyki GLOBalnie w Katowicach, Targi ITB w Berlinie, Targi „Na
styku kultur” w Łodzi, Targi FITUR w Madrycie, (b) zorganizowano
promocję na imprezach o charakterze turystycznym: festyn „Pieszo,
konno, kajakiem i na rowerze” w Połajewie, III Targi Produktu
Lokalnego Miasto i Mina Wieleń – Z natury najlepsze, XX Wojewódzko
– Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Poznaniu, Festiwal Smaku
w Siedlcu, Piknik Powstańczy w Poznaniu, Blues Express Festival,
Wielkopolski pociąg do Niepodległości w Poznaniu, Targi VIVA Seniorzy
w Poznaniu, Boot&Fun w Berlinie; [6] organizację szkoleń w zakresie
marketingu treści, marketingu wpływów oraz szkoleń pt. „Podróż poza
granice… - regionalny wymiar wielkopolskiej informacji turystycznej”;
[7] informację turystyczną poprzez stałą współpracę z punktami IT
w Poznaniu i regionie w zakresie świadczenia usług informacji
turystycznej o Wielkopolsce; [8] współpracę z Polską Organizacją
Turystyczną; [9] konferencje prasowe i działalność public relations:
(a) zorganizowano etap regionalny Konkursu na Najlepszy Produkt
Turystyczny Certyfikat POT 2018 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: aktualizacja i druk
wydawnictw wybranych tytułów w wersji polskiej, w tym:
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

„Wielkopolska
- 100 największych atrakcji turystycznych”,
„Wypoczynek na wsi”, „Zamki i pałace w Wielkopolsce”, „Miasta
i miasteczka”, „Kościoły drewniane” oraz w wersji niemieckiej
„Największe atrakcje regionu”; [11] współpracę z Kolejami
Wielkopolskimi.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu
– stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest członkiem.

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 2018

szt.

4

os.

2.483.951

szt.

39.592

szt.

1

os.

b. d.

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno o charakterze ATL, jak i BTL
obejmuje: (1) utworzenie aplikacji mobilnej pn. „13 pomysłów na Gniezno i okolice” w wersji
polskiej i angielskiej, (2) wizytę blogerów z portalu ruszajwdroge.pl, (3) wydruk publikacji
promocyjnych, (4) 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
(2.422.417), www.tupowstalapolska.pl (60.290), fanpage powiatu na Facebooku (1.244).
Wskaźniki produktu: liczba imprez o charakterze targowym i wystawienniczym, w których
uczestniczył powiat, poprzez swoich przedstawicieli, obejmuje targi w Poznaniu.
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numer projektu
III/2/b
nazwa projektu
Rozwój i promocja innych ponadregionalnych szlaków turystycznych przebiegających przez
teren powiatu oraz szlaków powiatowych

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

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

kierownik zadania
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych

planowana kwota [zł]
41.808
41.808

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja
szlaków powiatowych
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

41.807,70

41.807,70

41.807,70

41.807,70

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.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych

opis zadania

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

W 2018 roku w ramach zadania naprawiono elementy architektury
drewnianej:
 na Szlaku św. Jakuba: dwie ławki i stół w Goczałkowie, ławka
w Rzegnowie, stół w Turostowie, stół, ławka i podłoga oraz wiata
w Nowej Wsi Niechanowskiej, podłoga oraz wiata w Niewolnie,
 na Szlaku Mitów i Legend: kosz na śmieci, stół, ławka i podłoga oraz
wiata w Modliszewie, podłoga wiaty w Małachowie Złych Miejsc,
stół w Waliszewie, stół, ławki i podłoga oraz wiata w Drachowie.
Wykonano również prace remontowe dwóch tablic informacyjnych:
w Kłecku i w Modliszewku.
[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 2018

szt.

4

km

513

szt.

2

szt.

11

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.
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numer projektu
III/2/c
nazwa projektu
Rozwój i promocja turystyki aktywnej na terenie powiatu

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
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 2018
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja szlaków rowerowych powiatu gnieźnieńskiego
razem

planowana kwota [zł]
3.075
3.075

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja
szlaków rowerowych powiatu
gnieźnieńskiego
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

3.075,00

3.075,00

3.075,00

3.075,00

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.
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2. opis zadań w ramach projektu
Monitoring
i
konserwacja
gnieźnieńskiego

nazwa zadania

opis zadania

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

szlaków

rowerowych

powiatu

W 2018 roku zlecono przygotowanie uproszczonego projektu
organizacji ruchu dla nowo projektowanego szlaku rowerowego
powiatu gnieźnieńskiego (przebieg: Gniezno – Cielimowo – Potrzymowo
- Drachowo – Arcugowo - Małachowo Złych Miejsc – Witkowo
- Kołaczkowo – Wierzchowiska – Trzuskołoń - Nowa Wieś Niechanowska
– Niechanowo – Goczałkowo – Gniezno, długość: 53 km) wraz
z uzyskaniem od odpowiednich zarządców dróg pisemnych uzgodnień
projektowych.
Login A. Goździcki z siedzibą w Mogilnie – wykonawca, którego wybór
został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2018

szt.

5

km

290

szt.

0

szt.

0

szt.

0

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego objętych
działaniami naprawczymi wynosi 0 - w 2017 roku odnowiono szlak niebieski i czerwony, a pozostałe
szlaki: żółty, szary i zielony są zlokalizowane częściowo na terenach lasów, na których nadal trwają
prace porządkowe po nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku. Zakaz wstępu do lasu ma być
zniesiony wiosną 2019 roku – wówczas planowane są prace naprawcze dla tych szlaków.
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numer projektu
III/2/d
nazwa projektu
Rozwój i promocja turystyki kolejowej w Powiecie Gnieźnieńskim

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW
Funkcjonowanie GKW
Przebudowa i rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej na odcinku
Gniezno – Jelonek
Rewitalizacja Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej
Przygotowanie do remontu Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej
Reaktywacja kolei wąskotorowej

kierownik zadania
Dyrektor PZGKKiN
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW
Funkcjonowanie GKW
Przebudowa i rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej na odcinku
Gniezno - Jelonek
Rewitalizacja Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej
Przygotowanie do remontu Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej
Reaktywacja kolei wąskotorowej

planowana kwota [zł]
60.489
180.830
280.000
20.000
25.000
10.000
576.319

razem

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Bieżące utrzymanie
nieruchomości GKW
Funkcjonowanie GKW
Przebudowa i rewitalizacja
wąskotorowej linii kolejowej
na odcinku Gniezno - Jelonek
Rewitalizacja Gnieźnieńskiej
Kolei Wąskotorowej

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

30.294,93

30.294,93

-

-

150.965,95

100.965,95

UMWW Poznań

50.000,00

279.999,96

279.999,96

-

-

19.964,35

0,00

Gmina Powidz

19.964,35
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Przygotowanie do remontu
Gnieźnieńskiej Kolei
Wąskotorowej
Reaktywacja kolei
wąskotorowej
razem

25.000,00

0,00

Gmina Witkowo

25.000,00

9.981,12

0,00

Gmina
Niechanowo

9.981,12

516.206,31

411.260,84

104.945,47

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

Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW

opis zadania

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.

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

-

nazwa zadania

Funkcjonowanie GKW

opis zadania

W





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

Część zadania związana z remontami linii kolejowej nie została w pełni
zrealizowana ze względu na warunki atmosferyczne (mrozy).
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Towarzystwo Przyjaciół Kolei Średzkiej Bana z siedzibą w Środzie
Wielkopolskiej

-

ramach realizacji zadania:
prowadzono prace porządkowe na terenie kolejowym,
prowadzono remonty linii kolejowej i naprawy taboru kolejowego,
zakupiono niezbędne sprzęty i materiały,
kontynuowano zlecanie na zewnątrz funkcji przewoźnika
kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej,
 prowadzono wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na jak
najszybsze uruchomienie GKW w ruchu pasażerskim.
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Przebudowa i rewitalizacja wąskotorowej linii kolejowej na odcinku
Gniezno - Jelonek

nazwa zadania

W ramach realizacji zadania wybudowano stację kolejową Jelonek,
prowadzono nadzór inwestorski oraz odebrano obiekt.

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

-

nazwa zadania

Rewitalizacja Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej

opis zadania

W ramach realizacji zadania zakupiono zestaw podkładów kolejowych
do remontu linii kolejowej.

-

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

-

nazwa zadania

Przygotowanie do remontu Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej

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

Gmina Powidz

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały niezbędne do
remontów GKW, w tym elementy przytwierdzeniowe (płytki P1S), jak
również elementy przyłączeniowe do styków szyn.
Gmina Witkowo

nazwa zadania

Reaktywacja kolei wąskotorowej

opis zadania

W ramach realizacji zadania zakupiono tablice informacyjne na stacje
GKW oraz zestaw barier zabezpieczających teren kolejowy

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

Gmina Niechanowo

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

nazwa
długość wyremontowanego torowiska GKW
liczba dokonanych napraw, remontów taboru
GKW
154

jednostka
miary
km

wartość osiągnięta
w roku 2018
1

szt.

2
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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

105.000

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Przeprowadzono remonty i naprawy na około 1 km toru kolejowego, przejezdne – ok. 7 km,
przygotowywane do uruchomienia ruchu pasażerskiego – ok. 4 km.

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. szkolenie dla przewodników turystycznych
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej
Realizacja projektu pn. szkolenie dla przewodników turystycznych

planowana kwota [zł]
50.000
3.000
53.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Dofinansowanie prowadzenia
Powiatowego Centrum
Informacji Turystycznej
Realizacja projektu
pn. szkolenie dla
przewodników turystycznych
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

50.000,00

50.000,00

-

-

3.000,00

3.000,00

-

-

53.000,00

53.000,00

-

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

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej

opis zadania

Zadanie zostało zlecone Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski,
której oferta została wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadań publicznych
w roku 2018 z zakresu turystyki, zadanie pn. „Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski
a Powiatem Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 2 stycznia 2018 roku
i określała termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2018 r. do 31
grudnia 2018 r. 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
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

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
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 02.01.2018r. zawarto umowę
nr ZG.273.1.2018.KSTP, na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2018 z zakresu turystyki, zadanie pn. „Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej”, wyłoniony na podstawie otwartego konkursu
ofert.

nazwa zadania

Realizacja projektu pn. szkolenie dla przewodników turystycznych

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 realizację zadań publicznych
w roku 2018 z zakresu turystyki, zadanie pn. „Przewodnik dla grupy
wycieczkowej za darmo”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski
a Powiatem Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 2 stycznia 2018 roku
i określała termin realizacji zadania: od 01 lutego 2018 r. do 30
kwietnia 2018 r.. Projekt miał na celu przygotowanie kandydatów do
pełnienia funkcji przewodnika turystycznego po Szlaku Piastowskim.
Jego realizacja obejmowała zorganizowanie kursu, obejmującego
zajęcia teoretyczne i praktyczne, dla osób chcących zdobyć wiedzę
i umiejętności niezbędne w pracy w charakterze przewodnika
turystycznego. Przeszkolono 18 osób do pełnienia funkcji przewodnika
turystycznego po Szlaku Piastowskim.
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie
– podmiot, z którym w dniu 02.01.2018 r. zawarto umowę
nr ZG.273.2.2018.KSTP, na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2018 z zakresu turystyki, zadanie pn. „Szkolenie dla
przewodników turystycznych”, 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 2018

os.

9.260

szt.

428

szt.

10

szt.

0

szt.

9.600

%

- 1,61

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba krajów pochodzenia turystów obsłużonych w Powiatowym Centrum
Informacji Turystycznej obejmuje następujące kraje: USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja,
Czechy, Hiszpania, Włochy, Rosja, Ukraina, Bułgaria.
Wskaźnik liczba wydanych broszur i informatorów turystycznych obejmuje informatory przekazane
do biura PCIT przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
Wskaźnik rezultatu: przyrost liczby turystów w stosunku do roku poprzedniego obejmuje: ilość grup
zorganizowanych, gdzie założono, że każda grupa liczy około 50 osób, co daje liczbę 21.400 osób,
plus turyści indywidualni 9.260, co daje sumę 30.666 (rok 2018 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”

kierownik zadania
Dyrektor KSTP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2018
nazwa zadania
Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”

planowana kwota [zł]
13.832
razem

13.832

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2018
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Członkostwo
w stowarzyszeniu Klaster
Turystyczny „Szlak
Piastowski w Wielkopolsce”
razem

z budżetu
powiatu

13.831,10

13.831,10

13.831,10

13.831,10

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

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

Członkostwo w stowarzyszeniu
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
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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
2018 działalność Klastra objęła m.in.: [1] organizację, w dniach 22-24
czerwca, trzeciej edycji Weekendu na Szlaku Piastowskim
pn. Słowiańskie obrzędy i legendy. Przedsięwzięcie było realizowane
jako zadanie publiczne w ramach otwartego konkursu ofert,
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, na wsparcie zadania w dziedzinie turystyki
i krajoznawstwa. Weekend na Szlaku Piastowski to 3 dni atrakcji na
obszarze dwóch województw (dotyczył całego szlaku) i niespełna
70 realizacji, w tym II Piastowski Rajd Motocyklowy), w które
zaangażowane były 22 obiekty. Większość oferowanych atrakcji była
bezpłatna, a szacunkowa liczba odbiorców wyniosła 8.500 osób
(ok. 7.000 na terenie województwa wielkopolskiego i 1.500 na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego); [2] organizację, w dniach 22-24
czerwca, drugiej edycji Piastowskiego Tryptyku Organowego.
Piastowski Tryptyk Organowy był realizowany jako zadanie publiczne
w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na wsparcie
zadania w dziedzinie kultury. Koncerty odbyły się w Koninie w kościele
pw. św. Bartłomieja, w Tarnowie Pałuckim w kościele pw. św. Mikołaja
i w Gnieźnie w kościele oo. Franciszkanów. W sumie we wszystkich
koncertach wzięło udział ok. 300 słuchaczy; [3] organizację szkoleń
z zakresu mediów społecznościowych pn. Media społecznościowe
i technologie informacyjno–komunikacyjne na Szlaku Piastowskim.
Szkolenia te były realizowane jako zadania publiczne w ramach
otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na wsparcie zadania
w dziedzinie turystyki. Zorganizowano dwa szkolenia: pierwsze
w Wągrowcu w dniu 18 października 2018 r. w Urzędzie Gminy przy
ulicy Cysterskiej 22, w godzinach od 10:00 do 16:00, w którym
uczestniczyło 14 osób, drugie - we Wrześni w dniu 26 października
2018 r. w Starostwo Powiatowym przy ulicy Chopina 10, w godzinach
od 10:00 do 16:00, w którym uczestniczyło 25 osób. W sumie oba
szkolenia zgromadziły 39 osób; [4] działalność promocyjną w internecie
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

poprzez:
stronę
www.szlakpiastowski.pl,
facebook,
#zwiedzajszlakpiastowski;
[5]
współpracę
z
koordynatorem
województwa kujawsko – pomorskiego, z Wielkopolską Organizacją
Turystyczną
oraz
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
Wielkopolskiego; [6] organizację wyjazdów na Szlak Piastowski;
[7] wydanie wspólnego kalendarium wydarzeń na szlaku w nakładzie
15.000 sztuk; [8] wydanie broszur dotyczących wycieczek na Szlaku
Piastowskim w nakładzie 15.000 sztuk.
W październiku zakończono współpracę
z dotychczasowym
koordynatorem Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce. W związku
z potrzebą przeprowadzenia konkursu na pracownika stowarzyszenia
przez ostatnie dwa miesiące roku Klaster Turystyczny Szlak Piastowski
w Wielkopolsce funkcjonował bez koordynatora, a to przyczyniło się do
zminimalizowania realizowanych działań.
Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” z siedzibą
w Gnieźnie – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest
członkiem.

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 2018

szt.

1

zł

13.831,10

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.
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Załącznik nr 1
II/3/i - Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny sportowe
Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację
lp.

nazwa klubu

przyznana kwota
dotacji [zł]

nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan

XXVIII Ogólnopolski Bieg Niechana

1.000,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy
Tuzinek

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
Tuzinek Cup 2018

1.500,00

3.

Towarzystwo Sportowe
Basket Gniezno

16. Międzynarodowy Turniej Koszykówki
Gniezno 2018

4.000,00

4.

Klub Sportowy
„Stella” Gniezno

VII Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława
Maćkowiaka w Tenisie Stołowym

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Wędkarskie
Złoty Lin

Rodzinne Wędkowanie
„Dzieci i młodzież z wędką na ryby”

2.000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy
Smecz

Festyn sportowo-rodzinny
„Bawmy się i grajmy razem”

1.500,00

7.

Uczniowski Klub Sportowy
„Sokół” Gniezno

IX Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Gnieźnieńskiego w Badmintonie

1.000,00

8.

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie
Sportów Lotniczych
im. Ludwika Szajdy

Zawody motoparalotniowe, zawody
zdalnie sterowanych modeli latających
oraz zawody latawcowe

1.000,00

9.

Miejski Klub Sportowy
Piłki Ręcznej

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
Gniezno Cup 2018

5.000,00

10.

Ludowy Klub Sportowy
Chrobry Gniezno

Ogólnopolski Turniej Szachowy
„Tu powstała Polska” - Mistrzostwa
Powiatu Gnieźnieńskiego w Szachach

3.500,00

11.

Akademia Karate
Tradycyjnego Samuraj

Puchar Wielkopolski w Karate
Tradycyjnym Gniezno 2018

1.000,00

12.

Klub Sportowy
Szczypiorniak Gniezno

IV Turniej Piłki Ręcznej
Szczypiorniak w Pierwszej Stolicy

1.500,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy
Tuzinek

14.

Gnieźnieńskie Towarzystwo
Motorowe Start

15.

Fundacja Lech Poznań
Football Academy

Świąteczny turniej piłki nożnej dla dzieci
XMASS CUP Gniezno 2018

1.500,00

Stowarzyszenie Szkolny
Związek Sportowy Ziemi
Gnieźnieńskiej

Organizacja rywalizacji sportowej
w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży
Szkolnej, zgodnie z kalendarzem imprez
sportowych SZS Wielkopolska w 2018 r.
(cykl imprez sportowych w różnych
dyscyplinach)

5.000,00

16.

Ogólnopolski Turniej Dzieci
w Piłce Ręcznej
Gniezno Cup 2018
X Międzynarodowy Turniej
o Koronę Bolesława Chrobrego
Pierwszego Króla Polski

razem
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3.500,00
21.500,00

55.500,00
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Załącznik nr 2
II/3/k - Wsparcie działalności klubów sportowych
Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację
lp.

przyznana kwota
dotacji [zł]
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych
biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2018 roku
nazwa klubu

1.

Gnieźnieńskie Towarzystwo
Motorowe Start

2.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

3.

Towarzystwo Sportowe
Basket Gniezno
Uczniowski Klub Sportowy
Tuzinek

4.
5.

Międzyszkolny Klub Sportowy

6.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

7.

Uczniowski Klub Hokeistów
„Start 1954” Gniezno
Miejski Klub Sportowy
Mieszko Gniezno
Miejski Klub Sportowy
Piłki Ręcznej

8.
9.

10. Uczniowski Klub Sportowy Delfin
Uczniowski Klub Sportowy
„Niechan” Niechanowo
12. Uczniowski Klub Sportowy
„Lokator”
11.

13. Klub Karate INOCHI Gniezno
14. Gnieźnieńskie Towarzystwo
Triathlonowe Diament
15. Uczniowski Klub Sportowy Master
16. Ludowy Klub Sportowy
Chrobry Gniezno
17. Klub Sportowy Husarz
18. Uczniowski Klub Sportowy
„Sokół” Gniezno
19. Akademia Karate Tradycyjnego
Samuraj
20. Miejski Klub Koszykówki
21. Fundacja Bulls Academy
22. Klub Sportowy Szczypiorniak
Gniezno

nazwa zadania

Szkolenie dzieci i młodzieży
w szkółce żużlowej
Szkolenie dzieci i młodzieży
w hokeju na trawie
Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce koszykowej dziewcząt
Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce ręcznej dziewcząt
Szkolenie dzieci i młodzieży
w lekkoatletyce
Szkolenie dzieci i młodzieży
w tenisie stołowym
Szkolenie dzieci i młodzieży
w hokeju na trawie
Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce nożnej
Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce ręcznej
Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce koszykowej dziewcząt
Szkolenie dzieci i młodzieży
w tenisie stołowym
Szkolenie dzieci i młodzieży
w warcabach
Szkolenie dzieci i młodzieży
w karate shotokan
Szkolenie dzieci i młodzieży
w pływaniu i triathlonie
Szkolenie dzieci i młodzieży
w jeździectwie
Szkolenie dzieci i młodzieży
w szachach
Szkolenie dzieci i młodzieży
w zapasach
Szkolenie dzieci i młodzieży
w badmintonie
Szkolenie dzieci i młodzieży
w karate tradycyjnym
Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce koszykowej chłopców
Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce koszykowej i siatkowej
podczas letniego obozu sportowego
Olecko 2018
Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce ręcznej chłopców
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21.000,00
4.000,00
2.000,00
6.500,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
30.000,00
12.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
10.000,00

1.500,00

2.000,00
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23.

Gminny Ludowy Klub Sportowy
Pelikan Niechanowo

24.

Miejski Klub Sportowy
Mieszko Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce nożnej
Szkolenie w Akademii „Mieszko” Turnieje piłki nożnej dla dzieci
„Piłkarskie diamenty dla Mieszka”
razem

3.000,00
7.000,00
131.500

Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej w 2018 roku
1.

Gnieźnieńskie Towarzystwo
Motorowe Start

2.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

3.

Miejski Klub Sportowy
Piłki Ręcznej

4.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

5.

Uczniowski Klub Hokeistów
„Start 1954” Gniezno
Miejski Klub Sportowy
Mieszko Gniezno
Ludowy Klub Sportowy
Chrobry Gniezno

6.
7.
8.

Miejski Klub Koszykówki

9.

Klub Sportowy
Szczypiorniak Gniezno

Udział w rozgrywkach
polskiej ligi żużlowej
Udział w rozgrywkach ligowych
w hokeju na trawie
Udział w rozgrywkach ligowych
w piłce ręcznej kobiet
Udział w rozgrywkach ligowych
w tenisie stołowym
Udział w rozgrywkach ligowych
w hokeju na trawie
Udział w rozgrywkach ligowych
w piłce nożnej
Udział w rozgrywkach ligowych
w szachach
Udział w rozgrywkach ligowych
w koszykówce mężczyzn
Udział w rozgrywkach ligowych
w piłce ręcznej mężczyzn
razem
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40.000,00
6.500,00
21.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
2.000,00
17.000,00
3.000,00
124.500

