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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 3 razy:


uchwałą nr LI/351/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 czerwca 2014r.
zaktualizowano zapisy odnoszące się do projektu nr II/1/a – Budowa i zakup nowoczesnej
infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie administracji powiatowej,



uchwałami nr XIII/78/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015r. oraz
XVIII/84/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 października 2019r. kompleksowo
zaktualizowano dokument, w szczególności karty projektów.

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 2019

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
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
-

II/3/e

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

tak

II/3/f

Monitoring zagrożeń

tak

II/3/g

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

tak

II/3/h

Innowacyjna służba zdrowia

II/3/i

Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny
sportowe

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

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

II/3/p

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług
medycznych

tak

II/3/r

Bezpieczny Powiat

tak

cel operacyjny

tak
tak
tak
tak
tak
tak
-

4. Pomoc mieszkańcom w odnalezieniu się na rynku pracy

II/4/a

Aktywni, odpowiedzialni obywatele – Powiat Gnieźnieński wspiera rozwój
ekonomii społecznej

II/4/b

Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy

tak

II/4/c

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez realizację projektów
z udziałem środków unijnych

tak

II/4/d

Staże dla bezrobotnych

tak

cel operacyjny

II/5/a

-

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

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

4

tak

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2019
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
-

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

tak

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 Promocji i Turystyki
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Organizacja X edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”

kierownik zadania
Dyrektor WPT

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Organizacja X edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”

planowana kwota [zł]
2.585
razem

2.585

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja X edycji
konkursu „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”

razem

65.435,00

2.585,00

65.435,00

2.585,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

wpłaty
uczestników
konkursu oraz
sprzedaż
zaproszeń na
galę finałową
konkursu

52.850,00

środki PKO
Banku Polskiego

10.000,00
62.850,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
W ramach projektu organizowany jest, co dwa lata, konkurs "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości". Do 2018 roku odbyło się dziewięć edycji konkursu. Jego celem jest promocja
firm zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, upowszechnianie pozytywnych wzorców,
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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.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Organizacja X edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości”

opis zadania

W roku 2019 przeprowadzona została X edycja konkursu promującego
najlepsze podmioty gospodarcze z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
Przedsięwzięcie, od 2005 roku, jest organizowane wspólnie z Cechem
Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Ponadto, po raz
czwarty w historii, sponsorem generalnym konkursu był PKO Bank
Polski. Realizacja zadania obejmowała organizację prac kapituły
konkursowej oraz organizację gali finałowej połączonej z balem.
Zgodnie z regulaminem konkursu, podmioty do konkursu mogli
zgłaszać: wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz
Prezydent Miasta Gniezna, przedsiębiorstwa sektora MSP mające swoją
siedzibę na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz członkowie kapituły,
którą tworzyli przedstawiciele organizatorów, banków, lokalnych
instytucji okołobiznesowych oraz firm – zdobywców tytułu „Złoty Orzeł
Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”. Nominowani mogli
być klasyfikowani w ośmiu kategoriach: [1] debiut gospodarczy, [2]
lider ekologii, [3] mikroprzedsiębiorstwo, [4] małe przedsiębiorstwo,
[5] średnie-przedsiębiorstwo, [6] eksporter, [7] inwestor, [8]
innowator, a laureatom można było przyznać nagrody: [1] nominację
do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2017
-2019” oraz [2] tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości 2017-2019”.
Pierwsze posiedzenie kapituły miało charakter organizacyjny, podczas
kolejnych dwóch oraz w okresie między posiedzeniami, członkowie
kapituły wskazywali przedsiębiorstwa, które mogłyby być nominowane
do nagród regulaminowych oraz dokonywali weryfikacji i kategoryzacji
wszystkich otrzymanych zgłoszeń. W okresie między III i IV
posiedzeniem zwizytowali w terenie firmy zakwalifikowane do
finałowej fazy konkursu, a na ostatnim posiedzeniu, w dniu 26 kwietnia
2019 roku, uwzględniając dokumenty złożone przez kandydatów
i wyniki ich weryfikacji w terenie, poprzez głosowanie, podjęli
ostateczne decyzje dotyczące przyznania nagród.
Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia była gala finałowa konkursu.
Działania dotyczące jej organizacji były prowadzone równolegle
z pracami kapituły (działania przygotowawcze niezbędne do
zapewnienia szczególnej oprawy jubileuszowej odsłony wydarzenia
- wykonanie akcydensów z logo konkursu oraz okolicznościowego filmu
promocyjnego, który zaprezentowano na gali - podjęto już w 2018
roku). Ostatecznie uroczystość, którą prowadził Radosław Gaca i Rafał
Muniak, odbyła się 8 czerwca 2019 roku w auli I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, a udział
w niej wzięli m. in.: patroni (Starosta Gnieźnieński i Starszy Cechu),
8
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

przedstawiciele organizatorów oraz członkowie kapituły, a także
przedstawiciele 25 firm wyróżnionych w X edycji konkursu. Głównym
punktem gali było zaprezentowanie laureatów, ogłoszenie wyników
oraz wręczenie nagród wyróżnionym przedsiębiorcom. Dwudziestu
dwóch z nich otrzymało najwyższe wyróżnienie – statuetkę, a trzem
przyznano nominacje do tytułu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości 2017-2019”. Ponadto, po raz piąty w historii
konkursu, trzykrotnemu zdobywcy najwyższych laurów przyznany
został
tytuł:
„Złoty
Orzeł
Powiatu
Gnieźnieńskiego
dla
Przedsiębiorczości”. Tym razem zaszczytne wyróżnienie otrzymała
firma Cfactory sp. z o. o. z Gniezna prowadząca Językową Szkołę
Podstawową Prymus, która tym samym została zaproszona do udziału
w pracach kapituły przy kolejnych edycjach konkursu, natomiast
zwieńczeniem wieczoru był bal laureatów.
[1] Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie
– współrealizacja przedsięwzięcia; [2] PKO Bank Polski – sponsor
generalny konkursu; [3] I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego
w Gnieźnie – nieodpłatne użyczenie auli; [4] Zespół Coolik – oprawa
muzyczna gali i balu laureatów; [5] Audio Serwis Janusz Jóżwiak
z siedzibą w Gnieźnie - obsługa techniczna gali i balu laureatów
(nagłośnienie, oświetlenie, obsługa projekcji); [6] Telewizja Gniezno
- usługa wideofilmowania (wykonanie 25 materiałów filmowych
o laureatach X edycji, rejestracja gali); [7] Champion Show E. Dytko
z siedzibą w Pile – artystyczny występ autorski; [8] Firma Elpos
z siedzibą w Gnieźnie – wykonanie statuetek i grawertonów; [9] Leo
Libra z siedzibą w Gnieźnie, Manufaktura tortów i ciast z siedzibą
w Małachowie Wierzbiczanach – catering podczas balu; [10] Pracownia
Fotograficzna F.H.U. CARO z siedzibą w Gnieźnie – fotoreportaż z gali
i balu; wybór wykonawców został dokonany zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa

produktu

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

jednostka
miary
szt.
szt.
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2019
1
128
25

szt.

22

szt.

1

IV. Załączniki
załącznik nr 1

Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2017
- 2019”
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numer projektu
I/1/d
nazwa projektu
Promocja gospodarcza powiatu
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu
Aktualizacja folderu gospodarczego Powiat Gniezno – dla biznesu

kierownik zadania
Dyrektor WPT
Dyrektor WPT

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu
Aktualizacja folderu gospodarczego Powiat Gniezno – dla biznesu

planowana kwota [zł]
2.387
550
2.937

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Prowadzenie Punktu
Wspierania Biznesu
Aktualizacja folderu
gospodarczego Powiat
Gniezno – dla biznesu
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

1.575,00

1.575,00

-

-

550,00

550,00

-

-

2.125,00

2.125,00

-

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

opis zadania

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

Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu
Z początkiem roku 2017, w strukturach Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie rozpoczął działalność Punktu Wspierania Biznesu. Jego
zadania obejmują szeroko rozumiane kreowanie i koordynowanie
działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości w regionie.
W ramach projektu w 2019 roku realizowane były następujące zadania:
 w zakresie bieżącej pracy przeprowadzono 280 konsultacji, w tym:
90 telefonicznych, 8 e-mailowych i 182 bezpośrednie.
 zorganizowano 2 spotkania informacyjne oraz 2 szkolenia:
 w dniu 12 lutego, razem z Polską Fundacją Przedsiębiorczości,
szkolenie
„Przygotowanie
biznesplanu”,
w
którym
uczestniczyło 21 osób,
 w dniu 3 października spotkanie informacyjne „Pierwszy
biznes-dofinansowanie na start firmy”, w którym uczestniczyło
12 osób,
 w dniu 22 listopada, razem
z Polską Fundacją
Przedsiębiorczości, szkolenie „Pracownicze plany kapitałowe
– poznaj nowe obowiązki pracodawców”, w którym
uczestniczyło 28 osób,
 w dniu 13 grudnia spotkanie informacyjne „Jak pozyskać środki
finansowe na otwarcie i rozwój firmy w 2020 roku”, w którym
uczestniczyło 20 osób.
 inne:
 współpraca z Głównym Punktem Informacji Funduszy
Europejskich działającym przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego. W ramach współpracy
specjalista z GPIFE dwukrotnie przyjeżdżał do siedziby PWB na
całodzienne dyżury, podczas których zainteresowane osoby
mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji. W roku 2019
dyżury odbywały się w dniach: 5 marca i 17 września,
 udział w powiatowych targach pracy - 22. edycji w dniu
19 kwietnia organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Gnieźnie. Na 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 Inspektoratem ZUS w Gnieźnie. W ramach
tygodnia przedsiębiorczości, w dniu 25 września, pracownik
ZUS udzielał konsultacji w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej zainteresowanym przedsiębiorcom,
 prowadzenie fanpage PWB na profilu społecznościowym
Facebook.
[1] Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, Główny
Punkt Informacji Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego z siedziba w Poznaniu, Inspektorat ZUS
w Gnieźnie – współorganizacja szkoleń, spotkań informacyjnych;
11
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[2] Leo Libra Barbara Kędzierska z siedzibą w Gnieźnie - catering na
szkolenia, spotkania; wybór wykonawców został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.
nazwa zadania

Aktualizacja folderu gospodarczego Powiat Gniezno – dla biznesu

opis zadania

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

W roku 2019 został zaktualizowany folder gospodarczy Powiatu Gniezno
dla biznesu, który jest spójny z aktualną identyfikacją wizualną
powiatu, i który jest dostępny na stronie internetowej:
www.gospodarka.powiat-gniezno.pl. Materiał stanowi kompendium
wiedzy o powiecie gnieźnieńskim w następujących obszarach:
potencjał intelektualny, rynek pracy, podmioty gospodarcze, lokalne
instytucje otoczenia biznesu, oferty inwestycyjne.
Jarosław Gryguć – wykonawca, którego wybór 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 2019

szt.

5

szt.

1

os./szt.

450 / 700

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 2019
nazwa zadania
Spotkania z pracodawcami
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Spotkania z pracodawcami
razem

-

-

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 dniach od 10 do 11 maja 2019 roku, w ramach tzw. „Dni
Otwartych Funduszy Europejskich” możliwość spotkania, która
stanowiła okazję dla przedsiębiorców - pracodawców do skorzystania
z pomocy pracowników urzędu w dniu wolnym od pracy (11 maja
–sobota). Ponadto, realizowano także bezpośrednie spotkania
doradców klienta - pośredników pracy doradców zawodowych
u pracodawców. Ich celem było nie tylko poznanie jak największej
ilości pracodawców z terenu powiatu gnieźnieńskiego czy zdobycie
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

informacji dotyczących rozwoju poszczególnych zakładów pracy, ale
również pozyskanie większej ilości ofert pracy. Łączna liczba
kontaktów pośredników pracy i doradców zawodowych z pracodawcami
wyniosła 2.909.
W ramach zadania założono także pomoc zespołu doradczego
pracownikom i pracodawcom w sytuacji planowanych zwolnień
grupowych. W roku 2019 nie odbywały się spotkania ponieważ nie było
zgłoszeń na lokalnym rynku pracy.
W trakcie 2019 roku odbyły się dwa cykliczne szkolenia pn. „Praca na
własny rachunek” organizowane przez PUP przy współudziale
gnieźnieńskiego inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i Urzędu Skarbowego w Gnieźnie, które adresowane były do osób
rozpoczynających działalność gospodarczą.
Dodatkowo PUP współpracował w ramach punktu konsultacyjnego
z WKU z Konina, a na spotkaniach prelegenci przedstawiali, możliwości
wstąpienia do ochotniczych form służby wojskowej, w tym:
zawodowej, terytorialnej, przygotowawczej NSR oraz ćwiczeń
wojskowych.
W dniach 14 do 25 października 2019 roku urząd uczestniczył
w ogólnopolskiej akcji Sieci Europejskich Służb Zatrudnienia w ramach
„Europejskich Dni Pracodawców 2019”. W dniu 23 października 2019
roku zorganizowano spotkanie dla pracodawców z terenu powiatu
gnieźnieńskiego,
którzy
byli
zainteresowani
zatrudnianiem
cudzoziemców z obszaru UE i spoza UE. Dodatkowo w punkcie
konsultacyjnym
zorganizowaliśmy
konsultacje-spotkania
dla
pracodawców z powiatu gnieźnieńskiego przy współudziale ZUS i US.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie, Urząd Skarbowy
w Gnieźnie, Wojskowa Komenda Uzupełnień z Konina, Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

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 2019

os.

200

szt.

4

szt.

1.000

szt.

1

szt.

1.484

os.

698
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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 drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa Kiszkowo
- Sroczyn
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - Malenin
Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu – Kowalewo
– Popowo Podleśne
Przebudowa drogi powiatowej nr 2193P Kamieniec – Łagiewniki Kościelne
– Ujazd
Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P Osiniec – Szczytniki Duchowne
i Wola Skorzęcka - Lubochnia
Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo – Gurowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2156P m. Fałkowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P Szczytniki Czerniejewskie
– Czeluścin
Przebudowa drogi powiatowej nr 2191P m. Świniary Dolne

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 2019
nazwa zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa Kiszkowo
- Sroczyn
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - Malenin
Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu – Kowalewo
– Popowo Podleśne
Przebudowa drogi powiatowej nr 2193P Kamieniec – Łagiewniki Kościelne
– Ujazd
Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P Osiniec – Szczytniki Duchowne
i Wola Skorzęcka - Lubochnia
Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo – Gurowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2156P m. Fałkowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P Szczytniki Czerniejewskie
– Czeluścin
Przebudowa drogi powiatowej nr 2191P m. Świniary Dolne
razem
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planowana kwota [zł]
509.988
14.000
1.161.213
40.000
30.000
5.500
217.611
437.615
121.493
2.537.420
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2147P
– ścieżka rowerowa Kiszkowo
- Sroczyn
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2162P
Witkowo - Malenin
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2181P granica
powiatu – Kowalewo
– Popowo Podleśne
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2193P
Kamieniec – Łagiewniki
Kościelne – Ujazd
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2214P Osiniec
– Szczytniki Duchowne
i Wola Skorzęcka - Lubochnia
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2225P
Żelazkowo – Gurowo
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2156P
m. Fałkowo
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2221P
Szczytniki Czerniejewskie
– Czeluścin
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2191P
m. Świniary Dolne
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

509.987,95

299.987,95

Gmina Kiszkowo

210.000,00

14.000,00

14.000,00

-

-

890.975,94

820.753,94

Fundusz Dróg
Samorządowych

70.222,00

39.963,00

39.963,00

-

-

30.000,00

30.000,00

-

-

5.500,00

5.500,00

-

-

217.610,15

108.805,15

Gmina Łubowo

108.805,00

437.614,99

136.615,00

Fundusz Dróg
Samorządowych

300.999,99

121.492,35

71.492,35

Gmina Kłecko

50.000,00

2.267.144,38

1.527.117,39

740.026,99

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).

16

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2019
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa
Kiszkowo - Sroczyn
W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni
asfaltowej i długości 891 mb.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 9/19 zawarto w dniu 5.04.2019r. zawarto z Zakładem Robót
Drogowych i Melioracyjnych Drogmel Jerzy Cegłowski z siedzibą
w m. Borowo Młyn (gm. Pobiedziska). Nadzór nad realizacją robót
sprawowała, zgodnie z umową nr 29/W/19 zawartą w dniu 5.04.2019r.,
firma Mat-Projekt Agnieszka Trajgis – Marek Nowakowski.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - Malenin

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

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania przygotowana została dokumentacja projektowo
– kosztorysowa. W sierpniu 2019 r. został złożony wniosek
o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek
został zakwalifikowany i skierowany do dalszej oceny.
Dokumentację opracowała, zgodnie z umową nr 49/W/18 zawartą
w dniu 1.10.2018 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 20.12.2018 r., firma MatProjekt Agnieszka Trajgis z siedzibą w Promienku (gm. Pobiedziska).
Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu – Kowalewo
– Popowo Podleśne
W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew
i krzewów (poprawę widoczności) oraz częściowe poszerzenie jezdni
(inwestycja realizowana w latach 2019-2020).
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 17/19 zawarto w dniu 21.10.2019 r. z firmą Kowalski
Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Nadzór nad realizacją
robót sprawowała, zgodnie z umową nr 51/W/19 zawartą w dniu
21.10.2019 r., firma Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie Budowy
Dróg i Ulic Maciej Trajgis z siedzibą w Promienku (gm. Pobiedziska).

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2193P Kamieniec – Łagiewniki
Kościelne – Ujazd

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania przygotowano mapy do celów projektowych oraz
dokumentację projektowo – kosztorysowa do złożenia wniosku
o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Dokumentację opracowała, zgodnie z umową nr 10/W/19 zawartą
w dniu 17.01.2019 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 29.11.2019 r., firma
Mat-Projekt
Agnieszka
Trajgis
z
siedziba
w
Promienku
(gm. Pobiedziska). Mapy wykonała, zgodnie z zamówieniem nr 2/19
z dnia 07.01.2019 r., firma Geodeta Szymański Piotr Szymański
z siedzibą w Gnieźnie.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P Osiniec – Szczytniki
Duchowne i Wola Skorzęcka - Lubochnia

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania przygotowana została dokumentacja projektowo
– kosztorysowa do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych w 2020 roku.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Dokumentację przygotowało, zgodnie z umową nr 12/W/19 zawartą
w dniu 22.01.2019 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 21.10.2019 r., Biuro
Inżynieryjno-Techniczne Kier Mieczysław Łebedyński z siedzibą
w Gnieźnie.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo – Gurowo

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania przygotowana została dokumentacja projektowo
– kosztorysowa. W sierpniu 2019 r. został złożony wniosek
o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek
został zakwalifikowany i skierowany do dalszej oceny.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Dokumentację przygotowała, zgodnie z umową nr 42/W/19 zawartą
w dniu 23.05.2019 r., firma Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie
Budowy Dróg i Ulic Maciej Trajgis z siedzibą w Promienku
(gm. Pobiedziska).

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2156P m. Fałkowo

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania wykonano 990 mb nowej nawierzchni asfaltowej
wraz z uzupełnieniem i wyprofilowaniem poboczy oraz wykonano
oznakowanie poziome – przejście dla pieszych.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 16/19 zawarto w dniu 14.10.2019 r. z Przedsiębiorstwem
El-Kajo sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzór nad realizacją robót
sprawował, zgodnie z umową nr 2/Z/19 zawartą w dniu 14.10.2019 r.,
Wojciech Dams.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P Szczytniki Czerniejewskie
– Czeluścin

opis zadania

W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 727 mb: wykonano
nawierzchnię z mieszanek mineralno–bitumicznych, ustawiono poręcze
sprężyste oraz pogłębiono i wyprofilowano rowy.
18

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2019
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 15/19 zawarto w dniu 8.10.2019 r. z Zakładem Drogowo
– Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad
realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 1/S/19 zawartą
w dniu 8.10.2019 r., Wojciech Dams.

nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2191P m. Świniary Dolne

opis zadania

W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 615 mb: wykonano
nawierzchnię z mieszanki grysowo – żwirowo – asfaltowej.

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

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 14/19 zawarto w dniu 18.09.2019 r. z firmą Kowalski
Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie.

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

numer projektu
I/2/b
nazwa projektu
Przebudowa lub budowa obiektów mostowych, przepustów
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

km

3,223

zł

399.226,01

%

b. d.

%

b. d.

%

b. d.
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158P skrzyżowanie z drogą powiatową
nr 2226P Malczewo z rozbiórką wiaduktu drogowego

kierownik zadania
Dyrektor PZD

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158P skrzyżowanie z drogą powiatową
nr 2226P Malczewo z rozbiórką wiaduktu drogowego
razem

planowana kwota [zł]
386.899
386.899

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2158P
skrzyżowanie z drogą
powiatową nr 2226P
Malczewo z rozbiórką
wiaduktu drogowego
razem

z budżetu
powiatu

386.898,42

386.898,42

386.898,42

386.898,42

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest wykonanie przebudowy lub budowy obiektów mostowych, przepustów.
Zakłada się również, że realizacja poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana
nie tylko z budżetu powiatu, ale również z pozyskanych środków zewnętrznych (fundusze UE,
Ministerstwo Finansów, inne).
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

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

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158P skrzyżowanie z drogą
powiatową nr 2226P Malczewo z rozbiórką wiaduktu drogowego
W ramach zadania: uaktualniono dokumentację i kosztorys inwestorski,
rozebrano wiadukt drogowy, przebudowano 0,12 km drogi oraz
wykonano przepust drogowy.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 8/19 zawarto w dniu 5.04.2019 r. z Zakładem Drogowo
–Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad
realizacją robót sprawowała, zgodnie z umową nr 28/W/19 zawartą
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w dniu 5.04.2019 r., firma Propontis Przemysław Marczak z siedzibą
w Poznaniu. Dokumentację uaktualniła, zgodnie z zamówieniem
nr 3/19 z dnia 7.01.2019 r., firma Propontis Przemysław Marczak
z siedzibą w Poznaniu.
3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba przebudowanych lub wyremontowanych
mostów, przepustów
koszt przebudowy lub remontu 1 szt. obiektu
mostowego, przepustu
poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku
poprzedniego
zmniejszenie kosztów remontów bieżących
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

1

zł

386.898,42

%

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 i Sportu
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 WI
/ Dyrektor CZKiU

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
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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315.976
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
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

2.096.290,99

314.666,90

2.096.290,99

314.666,90

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFRR
(WRPO 2014+
działanie
9.3.2/OSI)

1.781.624,09

1.781.624,09

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 Zawodowego i Ustawicznego (wcześniej: 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”, w 2019 roku realizowano
kolejną
część
zadania
3: „Zakup wyposażenia
stanowisk
egzaminacyjnych i doposażenie pracowni nauki zawodu w CKP”.
Wykonawcy wyłonieni zostali w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Realizacja wyglądała następująco:
 umowa nr ZG.273.49.2019.WIR z dnia 31.01.2019 roku na kwotę
709.216,78 zł zawarta z firmą: System Barosz – Gwimet sp. z o.o.
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim obejmowała wyposażenie pracowni
CAD/CAM + CNC w CKZiU - sprzęt został przeznaczony dla Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,
 umowa nr ZG.273.50.2019.WIR z dnia 31.01.2019 roku na kwotę
588.870,00 zł zawarta z firmą: Otoria z siedziba w m. Spórok,
obejmowała obrabiarkę - sprzęt został przeznaczony dla Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,
 umowa nr ZG.273.51.2019.WIR z dnia 04.02.2019 roku na kwotę
114.799,99 zł zawarta z firmą: Metalzbyt-Hurt z siedzibą w BielskoBiałej obejmowała wyposażenie warsztatu samochodowego - sprzęt
został przeznaczony dla Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie,
 umowa nr ZG.273.70.2019.WIR z dnia 13.02.2019 roku na kwotę
22
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane

130.471,00 zł zawarta z firmą: PHU Faktor z siedzibą w Chodzieży
obejmowała wyposażenie - narzędzia pomiarowe - sprzęt został
przeznaczony dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie,
 umowa nr WOA.273.341.2019.WI z dnia 06.08.2019 roku na kwotę
67.122,99 zł zawarta z firmą: Metalzbyt-Hurt z siedzibą w BielskoBiałej obejmowała wyposażenie pracowni budowlanej - sprzęt został
przeznaczony dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie,
 umowa nr WOA.273.449.2019.WI z dnia 28.10.2019 roku na kwotę
134.591,45 zł zawarta z firmą: FHU Intersell z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej obejmowała sprzęt komputerowy - sprzęt został
przeznaczony dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie.
W 2019 roku zrealizowano również kolejną część zadania 4: „Zakup
wyposażenia
pracowni
nauki
zawodu
w
6
szkołach
ponadgimnazjalnych”. Wykonawcy wyłonieni zostali w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego. Realizacja wyglądała następująco:
 umowa nr ZG.273.48.2019.WIR z dnia 04.02.2019 roku na kwotę
45.399,99 zł zawarta z firmą: Kenzi z siedzibą w m. Dobroń
obejmowała wyposażenie pracowni w zawodzie technik usług
fryzjerskich - sprzęt został przeznaczony dla Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie,
 umowa nr ZG.273.289.2019.WI z dnia 12.07.2019 roku na kwotę
145.494,50 zł zawarta z firmą: PHU Gastro-Centrum z siedzibą w Pile
obejmowała wyposażenie pracowni w zawodzie technik żywienia oraz
usług gastronomicznych w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych
- sprzęt został przeznaczony dla Zespołu Szkół Przyrodniczo
-Usługowych w Gnieźnie oraz dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Witkowie,
 umowa nr ZG.273.290.2019.WI z dnia 12.07.2019 roku na kwotę
110.866,00 zł zawarta firmą: Metalzbyt-Hurt z siedzibą w BielskoBiałej obejmowała wyposażenie pracowni w zawodzie technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik - sprzęt
został przeznaczony dla Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych
w Gnieźnie
 umowa nr WOA.273.448.2019.WI z dnia 28.10.2019 roku na kwotę
49.458,30 zł zawarta z firmą: Zakład Usługowo Handlowy Elkot
z siedzibą w Radomiu obejmowała wyposażenie pracowni w zawodzie
krawiec - sprzęt został przeznaczony dla Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie;
Ogółem wydatki w 2019 roku wyniosły 2.096.290,99 zł z czego kwota
1.781.624,09 zł stanowiła dofinansowanie ze środków EFRR – WRPO
2014+ działanie 9.3.2/OSI (85%), kwota 314.404,27 zł - wkład własny
kwalifikowalny Powiatu Gnieźnieńskiego (15%), a kwota 262,63 zł
- wkład własny niekwalifikowalny Powiatu Gnieźnieńskiego.
Zbyt niski poziom środków finansowych w budżecie projektu
w stosunku do oczekiwań wykonawców, problemy techniczne przy
realizacji ustawy PZP.
System Barosz – Gwimet sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
Otoria z siedzibą w m. Spórok, Metalzbyt-Hurt z siedzibą w Bielsko23
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w realizację zadania

Białej, PHU Faktor z siedzibą w Chodzieży, FHU Intersell z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej, Kenzi z siedzibą w m. Dobroń, PHU GastroCentrum z siedzibą w Pile, Zakład Usługowo Handlowy Elkot z siedzibą
w Radomiu – 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 2019

szt.

4

os.

0

os.

0

4. uwagi dotyczące wskaźników
Obiekty uczestniczące w projekcie nie zostały jeszcze w pełni wyposażone; stosowne wielkości
zostaną podane po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

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

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Edukacja młodzieży
razem
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-
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
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 Targów Pracy. W ramach tej inicjatywy
odbywały się indywidualne spotkania doradców zawodowych
z młodzieżą dotyczące wyboru zawodu czy określenia predyspozycji
zawodowych.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

25

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

5

szt.

800

os.

217

os. / %

228 / 34,44
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numer projektu
I/3/d
nazwa projektu
Przekwalifikowanie i ustawiczne kształcenie
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Organizacja szkoleń

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Organizacja szkoleń
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja szkoleń
razem

673.586,00

-

673.586,00

-

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

kwota
673.586,00
673.586,00

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) wspierane jest kształcenie ustawiczne osób pracujących. Dofinansowanie
może objąć: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności,
kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia
kształcenia lub pracy zawodowej po ukończenia kształcenia, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
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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

Organizacja szkoleń
W 2019 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 realizowanych z inicjatywy
pracodawcy lub za jego zgodą oraz badań lekarskich i psychologicznych
wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po
ukończenia kształcenia. W 2019 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
5 osób. Ponadto, 2 osoby bezrobotne uzyskały dofinansowanie do
studiów podyplomowych.
Z kolei w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
wsparcie w zakresie kształcenia ustawicznego uzyskało 54
pracodawców dla 459 osób. Oferta obejmowała szkolenia:
przeszkolenie po okresie niewykonywania zawodu położnej,
 kurs dla kandydatów na instruktorów kategorii B,
 prawo jazdy kat. C oraz C+E,
 szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego dla osób
początkujących,
 kurs groomerski I i II stopnia,
 Business English – English for Accounting,
 kurs masażu,
jak również realizowane w ramach bonu szkoleniowego:
 Detailing Basic Intensiv,
 monter
suchej
zabudowy
i
robót
wykończeniowych
w budownictwie,
 szkolenie do uzyskania pozwolenia wojewody oraz wykonywania
prac z materiałami wybuchowymi.
[1] podmioty, którym zlecono organizację szkolenia wyłonione na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Szpital
Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, HIGH Marcin Kukawka z siedzibą
w Poznaniu, Jerzy Modrzejewski Ośrodek Szkolenia Kierowców
Słowianin z siedzibą w Gnieźnie, Placówka Kształcenia Ustawicznego
dla Dorosłych Kosmetologii i Profilaktyki Zdrowia w Poznaniu, IT Maniac
Tomasz Michalski z siedzibą w Koninie, Leader School Leszek Łukasik
z siedzibą w Gnieźnie, Centrum Szkoleniowe Trigger Krzysztof
Stefaniak z siedzibą w Łęczycy; [2] podmioty, którym zlecono
organizację szkolenia w ramach bonów szkoleniowych: Uber Services
Mikołaj Janecki z siedzibą w Poznaniu, Firma Projekt Marta Urbańska
z siedzibą w Gnieźnie, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
w Zielonce.
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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 2019

szt.

13

os.

491

os.

489

os.

16

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba zorganizowanych/przeprowadzonych szkoleń obejmuje wyłącznie
szkolenia zorganizowane lub przeprowadzone dla osób bezrobotnych (bez KFS).
Wskaźnik produktu: liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji projektu nie obejmuje osób,
które zakończą tą formę wsparcia w roku 2020. Wskaźnik obejmuje zarówno bezrobotnych (22
osoby) jak i pracodawców/pracowników – KFS (469 osób).
Wskaźnik rezultatu: liczba osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały nowe kwalifikacji uwzględnia
osoby, które rozpoczęły szkolenia w roku poprzednim tj. w 2018 natomiast ukończyły szkolenia
i uzyskały kwalifikacje w roku 2019. Wskaźnik obejmuje zarówno bezrobotnych (20 osób) jak
i pracodawców/pracowników – KFS (469 osób).
Wskaźnik rezultatu: liczba osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały nowe kwalifikacje obejmuje
wyłącznie osoby bezrobotne (bez KFS).

numer projektu
I/3/e
nazwa projektu
Kwalifikacje zawodowe
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim
– ze szkoły na rynek pracy!”
Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie”
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kierownik zadania
Dyrektor WI
/ Dyrektor CKZiU
Dyrektor CKZiU
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim
– ze szkoły na rynek pracy!”
Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie”
razem

planowana kwota [zł]
77.565
32.485
110.050

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

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

515.965,18

Realizacja projektu
pn. „Zawodowy sukces
- nowa jakość w zawodzie”
razem

26.064,98

0

0

515.965,18

26.064,98

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFS
(WRPO 2014+
działanie
8.3.1/OSI)

462.683,94

budżet państwa

27.216,26

EFS

0
489.900,20

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

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

opis zadania

Projekt, realizowany w ramach WRPO 2014+/OSI, obejmuje
skoordynowane działania dla wybranych, w wyniku rekrutacji, szkół
kształcenia zawodowego w powiecie zmierzające do indywidualnego
wsparcia ucznia w zdobyciu wykształcenia i przejściu do zatrudnienia
w następujących po sobie etapach:
 doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 programy staży zawodowych w przedsiębiorstwach,
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program dodatkowych kursów kwalifikacyjnych, podnoszący stopień
przygotowania uczniów i uczennic do podjęcia pracy,
 podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez szkolenia, które
umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu nowości technicznych.
W jego ramach wypracowana i ustalona zostanie lista kierunków
szkoleń/kursów do indywidualnego wyboru przez uczniów i nauczycieli
kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu uwzględniająca
potrzeby pracodawców.
W roku 2019:
 ogłoszono (data publikacji: 27 lutego 2019 roku) przetarg
nieograniczony w trybie europejskim na doposażenie pracowni
i warsztatów szkolnych. Podpisano 3 umowy (3 z 8 części) na część:
elektryczną, gastronomiczną i budowlaną. W dniu 27 sierpnia 2019
roku podpisano protokół postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego. Nastąpiła dostawa
doposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie (dawniej: Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie). Zakupiono: stanowisko do wykonywania robót
murarskich i tynkarskich oraz do pracowni montażu i konserwacji
urządzeń elektrycznych. Ponadto, doposażono w sprzęt pracownie
elektroniki i elektrotechniki w Zespole Szkół Technicznych
w Gnieźnie (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Gnieźnie) oraz pracownie gastronomiczne w Zespole Szkół
Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie (dawniej: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie) oraz w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Witkowie (dawniej: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Witkowie). W ramach powyższego zadania
wszystkie wydatki poniesiono po przeprowadzeniu przetargu
nieograniczonego (tryb europejski). Ponadto, zespół projektowy
przygotował wszelkie założenia oraz opis przedmiotu zamówienia na
pozostały sprzęt, którego w wyniku ogłoszonego przetargu nie udało
się zakupić,
 w okresie marzec – maj 2019 roku trwały intensywnie zajęcia
z doradztwa zawodowego: treningu umiejętności interpersonalnych,
doradztwa zawodowego grupowego oraz doradztwa zawodowego
indywidualnego dla uczniów będących uczestnikami projektu
z następujących szkól: Zespołu Szkół Technicznych w Gnieźnie
(dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie),
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie (dawniej: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie) oraz Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Gnieźnie (dawniej: Zespół Szkół EkonomicznoOdzieżowych w Gnieźnie). Uczniom stworzono tzw. indywidualne
plany działania oraz zakwalifikowano ich na staże/praktyki
zawodowe. Zakończyły się także zajęcia z doradztwa zawodowego
dla uczniów z Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Witkowie
(dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie) oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie.
Zajęcia był prowadzone zgodnie z zasadą równości szans kobiet
i
mężczyzn
oraz
uwzględniały
potrzeby
osób
z niepełnosprawnościami (dotyczyło przede wszystkim uczniów
SOSW nr 2 w Gnieźnie). Dokonano również rekrutacji 3 doradców
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zawodowych z Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie (dawniej: Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie) na szkolenie Obrazkowy Test Zawodów M. Achtincha,
które odbyło się w dniach 17-18 czerwca 2019 roku, i dzięki
któremu
uczestnicy
projektu
podnieśli
swoje
kompetencje/kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego
(uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia
o jego zakończeniu). Odbyła się także rekrutacja uczniów na rok
szkolny 2019/2020 do wszystkich form wsparcia, w tym do pierwszej
formy wsparcia: doradztwa zawodowo-edukacyjnego,
dwóch nauczycieli: 1 kobieta i 1 mężczyzna z Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Gnieźnie (dawniej: Zespół Szkół EkonomicznoOdzieżowych w Gnieźnie) rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu
grafiki komputerowej. W związku z powyższym zawarto umowy
trójstronne pomiędzy uczestnikami projektu, uczelnią a Powiatem
Gnieźnieńskim. Ponadto, zrekrutowano 1 uczestniczkę na studia
podyplomowe z trychologii. Rekrutacja zakładała zasadę równości
szans
kobiet i mężczyzn oraz dostępności
dla osób
niepełnosprawnych. W tym przypadku również zawarto umowę
trójstronną pomiędzy uczestniczką, uczelnią a Powiatem,
zorganizowano i przeprowadzono kursy i szkolenia zawodowe dla
uczniów, dzięki którym mogli oni podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe:
 wózki jezdniowe: w dniu 7 czerwca 2019 roku nastąpiło otwarcie
ofert z ogłoszonego w maju 2019 roku ogłoszenia na usługi
społeczne (na podstawie art. 138 ustawy PZP) pn.:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym
w powiecie gnieźnieńskim w ramach projektu nr RPWP.08.03.0130-0070/16. Na część I szkolenie: wózki jezdniowe, zgłosiło się
3 wykonawców. Jednak ze względu na wejście z dniem
1 czerwca 2019 roku przepisów rozporządzenia Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych
przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu
i
trybu
przedłużania
okresu
ważności
zaświadczeń
kwalifikacyjnych, które zastąpiło rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu
sprawdzania
kwalifikacji
wymaganych
przy
obsłudze
i konserwacji urządzeń technicznych, wykonawca, który złożył
najkorzystniejszą ofertę uchylał się od podpisania umowy
(odmawiał podpisania umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik do umowy). Ostatecznie dokonano unieważnienia
postępowania w ww. części i jednocześnie przygotowano
założenia do kolejnego ogłoszenia na usługi społeczne na kurs:
wózki jezdniowe,
 uprawnienia elektryczne do 1kV: w dniu 7 czerwca 2019 roku
nastąpiło otwarcie ofert z ogłoszonego w maju 2019 roku
ogłoszenia na część VI, szkolenie pn.: uprawnienia elektryczne
do 1kV. Na wymienione szkolenie zgłosiło się 2 wykonawców.
Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie
podpisano umowę. W październiku 2019 roku rozpoczął się kurs
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na uprawnienia elektryczne do 1 kV, którym objęto 13 uczniów
z rekrutacji z roku szkolnego 2018/2019. W trakcie szkolenia
zapewniono catering.
 spawanie metodą TIG/MAG: w dniu 7 czerwca 2019 roku
nastąpiło otwarcie ofert z ogłoszonego w maju 2019 roku
ogłoszenia na część II, szkolenie pn.: spawanie TIG/MAG. Na
wymienione szkolenie zgłosiło się 2 wykonawców. Dokonano
wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie podpisano umowę.
W okresie: październik-listopad 2019 roku odbył się kurs
spawania metodą TIG/MAG, w którym uczestniczyło 11 uczniów.
Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin i tym samym podnieśli
swoje kwalifikacje,
 projektowanie CAD: w dniu 7 czerwca 2019 roku nastąpiło
otwarcie ofert z ogłoszonego w maju 2019 roku ogłoszenia na
część VII, szkolenie pn.: CAD. Na wymienione szkolenie zgłosił
się 1 wykonawca, którego oferta ponad dwukrotnie przekraczała
kwotę
jaką
zamawiający
zamierzał
przeznaczyć
na
sfinansowanie ww. szkolenia. W związku z powyższym dokonano
unieważnienia postępowania w ww. części i jednocześnie
przygotowano założenia do kolejnego ogłoszenia na usługi
społeczne na kurs CAD.
 usługi koparko-ładowarką: w dniu 7 czerwca 2019 roku nastąpiło
otwarcie ofert z ogłoszonego w maju 2019 roku ogłoszenia na
część III, szkolenie pn.: usługi koparko-ładowarką. Na
wymienione szkolenie zgłosiło się 2 wykonawców. Dokonano
wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie podpisano umowę.
W okresie: wrzesień-listopad 2019 roku, odbył się kurs koparkoładowarki, w którym uczestniczyło 10 uczniów z kierunku technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy zdali egzamin, i tym
samym podnieśli swoje kwalifikacje,
 kurs barmański: w dniu 7 czerwca 2019 roku nastąpiło otwarcie
ofert z ogłoszonego w maju 2019 roku ogłoszenia na część IX,
szkolenie barmańskie. Na wymienione szkolenie zgłosiło się
2 wykonawców. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,
a następnie podpisano umowę. W trakcie szkolenia uczestnikom
zapewniono catering.
 przedłużanie włosów (różne metody): w dniu 7 czerwca 2019
roku nastąpiło otwarcie ofert z ogłoszonego w maju 2019 roku
ogłoszenia na część IV, szkolenie pn.: przedłużanie włosów.
Na wymienione szkolenie zgłosiło się 2 wykonawców. Dokonano
wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie podpisano umowę.
We wrześniu 2019 roku odbył się kurs przedłużanie włosów,
w którym uczestniczyło 12 uczennic z kierunku technik usług
fryzjerskich.
nauczyciele wraz z dyrektorami szkół i podmiotami przyjmującymi
na staż/praktykę zawodową przygotowali dla każdego zawodu
objętego wsparciem program stażu/praktyki zawodowej, który
uwzględniał predyspozycje psychofizyczne uczestnika projektu.
W lipcu 2019 roku odbyło się spotkanie w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie, na które przybył
przedstawiciel firmy Complet Chmielewscy sp. j., uczestnicy
projektu - 7 uczniów – osób z niepełnosprawnosciami z SOSW nr 2
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

oraz 3 przedstawicieli zespołu projektowego i koordynator szkolna
ze szkoły. Na spotkaniu omówiono szczegółowo warunki praktyki
zawodowej, wymagane dokumenty do ubiegania się o stypendium
za praktykę zawodową, programy praktyki dla zawodu krawiec
i stolarz oraz podpisano trójstronne umowy o organizację praktyki
zawodowej, która została zrealizowana przez 5 z 7 uczestników,
w sierpniu 2019 roku (2 uczestników do czasu praktyki zawodowej
znalazło zatrudnienie). Ponadto, podpisano ok. 96 umów
o staż/praktykę zawodową. Zespół projektowy na bieżąco
kontaktował się telefonicznie lub osobiście z uczestnikami projektu,
podmiotami przyjmującymi na praktykę zawodową. Dokonano
kontroli na miejscu u kilku podmiotów przyjmujących na
staż/praktykę zawodową m. in. w: firmie Chmielewscy Complet
sp. j. (firma przyjęła na praktykę uczniów z zawodu krawiec),
w firmie Bakara (firma przyjęła na staż uczniów z zawodu technik
mechanik pojazdów samochodowych), firmie Pracownia Fryzjerska
Maciej Fabjański (firma przyjęła na staż uczennice z technikum
usług fryzjerskich). Część uczniów po zakończeniu stażu/praktyki
otrzymało propozycję podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie
(dotyczy sytuacji, gdy uczniowie kontynuują dalsza naukę w szkole
lub umowę o pracę - dotyczy sytuacji gdy uczniowie zakończyli już
edukację w szkole). W stażach uczestniczyli zarówno kobiety, jak
i mężczyźni oraz osoby z niepełnosprawnościami.
problemy techniczne przy realizacji ustawy PZP

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Gastro Centrum z siedzibą w Pile, Merazet S. A. z siedziba w Poznaniu,
Collegium da Vinci z siedzibą w Poznaniu, Wyższa Szkoła Nauk
o Zdrowiu z siedzibą w Bydgoszczy, Info-Biz Profesjonalna Edukacja
z siedzibą w Grudziądzu, Spółdzielnia Socjalna na Winiarach z siedzibą
w Gnieźnie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Kursal Marek Starczewski
z siedzibą w Nakle nad Notecią, CDB Primus z siedzibą
w Golkowicach, Centrum Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska
z siedzibą w Jarocinie, Kapitał Kariery sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu

nazwa zadania

Realizacja projektu
w zawodzie”

opis zadania

Celem projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie”,
realizowanego w ramach WRPO 2014+/Poddziałanie 8.3.1, w latach
2019-2022, jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa
zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie
uczniom i uczennicom przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia poprzez:
 efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 programy staży zawodowych w przedsiębiorstwach,
 program dodatkowych kursów kwalifikacyjnych, podnoszący stopień
przygotowania uczniów i uczennic do podjęcia pracy,
 podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez szkolenia, które
umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu nowości technicznych.
Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektu, zawarciu umowy
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, a następnie akceptacji aneksu do
umowy, w listopadzie 2019 roku rozpoczęto prace związane
z przygotowaniem dokumentów rekrutacyjnych związanych z realizacją
szkoleń i staży dla uczniów. Rozpoczęto również prace związane
z realizacją zadania związanego z przeprowadzeniem doradztwa
zawodowego dla uczestników projektu.
W związku ze zmianami zapisów prawa oświatowego, od 1 września
2019 roku nastąpiło przekształcenie Centrum Kształcenia Praktycznego
w Gnieźnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie. Powyższa zmiana powodowała również konieczność
naniesienia zmian we wniosku o dofinansowanie oraz sporządzenie
aneksu do umowy o dofinansowanie. Przedmiotowe zmiany zostały
złożone w dniu 1 października 2019 roku, ich akceptacja nastąpiła
w dniu 8 listopada 2019 roku, natomiast podpisanie aneksu do umowy
o dofinansowanie miało miejsce w dniu 16 listopada 2019 roku. Pod
koniec listopada złożono także zmiany w harmonogramie projektu,
związane z przekształceniem CKP w CKZiU. Wnioskodawca nie
podejmował innych działań projektowych ze względu na ponoszenie
wydatków na własne ryzyko, bez aktualnego aneksu.
-

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 2019

szt.

3

os.

34

os.

34

os.

0

szt.

0

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźniki odnoszą się do projektu: „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły
na rynek pracy!” – projekt rozpoczął się we wrześniu 2018 roku, dane do pozostałych wskaźników
pojawią się w połowie 2020 roku. Na opóźnienia w osiągnięciu wskaźników wpływ mają również
opóźnienia w rozstrzygnięciach przetargów.
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numer projektu
I/5/a
nazwa projektu
Intensyfikacja współpracy międzynarodowej
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki
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 WPT
Dyrektor WPT

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska
– Ukraina”
razem

planowana kwota [zł]
27.415
10.000
37.415

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
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

14.702,20

14.702,20

-

-

10.000,00

10.000,00

-

-

24.702,20

24.702,20

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Ukraina oraz Niemcy to główni zagraniczni partnerzy samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Dzięki
zawartym porozumieniom Powiat realizuje przede wszystkim międzynarodowe projekty z zakresu
kultury, oświaty, gospodarki oraz spraw społecznych. Istotnym elementem współpracy jest również
wymiana samorządowych doświadczeń.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi,
jednostkami samorządu terytorialnego

opis zadania

Najważniejszym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, co
bezpośrednio wpływa na rozwój instytucjonalny oraz wzrost
kompetencji mieszkańców powiatu w takich dziedzinach życia, jak
chociażby: 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 2019 z projektu finansowano
przede wszystkim zadania dotyczące współpracy z partnerami
niemieckimi. Wiodącym działaniem była wymiana dziecięcomłodzieżowa zorganizowana na terenie Luckenwalde oraz organizacja
wizyty starosty Powiatu Teltow Flaeming – Kornelii Wehlan w Gnieźnie.
24 czerwca 2019 roku dziesięcioro podopiecznych Świetlicy
Środowiskowej „Dzieci z Chmur” oraz Zespołu Placówek Wsparcia
Rodziny w Trzemesznie rozpoczęło wypoczynek w Luckenwalde
– stolicy powiatu Teltow-Flaeming w Niemczech. Organizacja
wakacyjnego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców naszego
powiatu możliwa była dzięki współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego
z kadrą Młodzieżowego Centrum w Luckenwalde. Podczas
tygodniowego pobytu w Niemczech zorganizowano między innymi
całodniową wycieczkę do Berlina oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe
i integracyjne. Całość przedsięwzięcia finansowana była z budżetu obu
partnerskich samorządów.
Oferta terenów inwestycyjnych, szkolnictwo zawodowe oraz ekologia
to natomiast główne zagadnienia, które towarzyszyły spotkaniu Kornelii
Wehlan - Starosty Powiatu Teltow-Flaeming ze Starostą Gnieźnieńskim
Piotrem Gruszczyńskim w dniach 11-12 lipca 2019 roku. Władze
Powiatu Gnieźnieńskiego gościły delegację z partnerskiego powiatu
w ramach oficjalnej wizyty samorządowej. W programie przewidziano
między
innymi
prezentację
funkcjonowania
i
wyposażenia
gnieźnieńskiego Centrum Kształcenia Praktycznego (obecnie Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i
Ustawicznego),
spotkanie
z przedstawicielami firmy Asket, będącej producentem biomasy,
a także wizytę w strefie gospodarczej na terenie Gminy Łubowo.
Członkowie delegacji zwiedzili ponadto Wzgórze Lecha w Gnieźnie oraz
Ostrów Lednicki - dwa Pomniki Historii na terenie powiatu
gnieźnieńskiego. Staroście z Niemiec towarzyszył Siegmund Trebschuh
– pełnomocnik starosty d/s promocji gospodarczej. Delegacja z Niemic
była również gościem gali konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”.
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 również członkowie Cechu Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Wspólne inicjatywy podejmowane
z samorządami ukraińskimi ograniczyły się do jednej wizyty studyjnej
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w Humaniu, w której udział wzięli Radni Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego.
Koszty ponoszone w związku z realizacją ww. zadań obejmowały usługi
transportu,
zakwaterowania,
wyżywienia
oraz
tłumaczenia
i ubezpieczenia, a także zakupu biletów oraz pamiątkowych
upominków.
W 2019 roku podjęto ponadto uchwałę nr XVIII/83/2019 Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zakończenia
współpracy
partnerskiej
pomiędzy
Powiatem
Gnieźnieńskim
a Prowincją di Forli-Cesena we Włoszech. W uzasadnieniu do uchwały
wskazano, że po 15-stu latach obowiązywania umowy partnerskiej, jej
formuła wyczerpała swój praktyczny wymiar. Już w 2007 roku
ówczesne władze Powiatu Gnieźnieńskiego wystosowały oficjalne
pismo
dotyczące
kontynuacji
współpracy
partnerskiej,
nie
otrzymując informacji
zwrotnej. Od tamtej pory, żadne
z zaplanowanych działań z włoskim samorządem nie
zostało
zrealizowane. W związku z brakiem kontaktów, a w ślad za tym
uzyskania wymiernych korzyści dla lokalnej społeczności płynących ze
wspólnych przedsięwzięć realizowanych na podstawie podjętych
w 2004 roku zobowiązań, Powiat Gnieźnieński zakończył oficjalną
współpracę partnerską z włoskim samorządem.
Rada
Powiatu
Gnieźnieńskiego
podjęła
również
uchwałę
nr XIX/88/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: wystąpienia
Powiatu Gnieźnieńskiego ze Stowarzyszenia Konwent Współpracy
Samorządowej Polska-Ukraina. Zgodnie z jej uzasadnieniem Rada
Powiatu postuluje koordynację i finansowanie współpracy z ukraińskimi
partnerami w ramach bieżących zadań w tym zakresie, ujętych
w strategii powiatu.
[1] Powiat Teltow–Fläming, Klub Młodzieżowy Go7 z siedzibą
w Luckenwalde, Stowarzyszenie „Konwent Współpracy Samorządowej
Polska-Ukraina” z siedzibą w Szczecinie, Stowarzyszenie Klub
Nauczycieli Polskich i Polonijnych z siedzibą w Gnieźnie, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Gnieźnie, Świetlica
środowiskowa „Dzieci z chmur” z siedzibą w Gnieźnie, Zespół Placówek
Wsparcia Rodziny „Droga do domu” w Trzemesznie, Urząd Gminy
Łubowo, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Urząd Gminy
Niechanowo, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne CKP)
w Gnieźnie - współorganizacja przedsięwzięć; [2] E.J.P Hotele
sp. z o.o. s.k. ZPCH z siedzibą w Gnieźnie; Ryszard Henzel „Karczma
na Lednicy” z siedziba w Dziekanowicach; Good Investment Anna
Kozłowsla „Dobry Browar” z siedzibą w Gnieźnie – usługa
gastronomiczna; [3] Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.
z siedzibą w Warszawie - ubezpieczenie; [4] ”MB BUS Błaszczyk” sp. j.
siedzibą w Gnieźnie; FW Trans-Stach z siedzibą w Niechanowie
- transport; [5] E.J.P Hotele sp. z o.o. s. k. ZPCH z siedzibą w Gnieźnie
– usługa hotelowa; [6] Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego dr Piotr
Jagłowski, „Lingbart” Centrum Języków Obcych z siedzibą w Poznaniu,
„Berlineo” Centrum Obsługi Językowej Anna Komorska-Pastwa
z siedzibą w Poznaniu – usługa tłumaczenia; [7] Nadruk na tkaninach
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Ryszard Lampa z siedziba w Złotym Potoku (gm. Janów) – usługa
nadruku na tkaninie/wykonania flagi; [8] Księgarnia Wolumen
z siedzibą w Gnieźnie – zakup upominków; [9] Kuria Metropolitalna
Archidiecezji Gnieźnieńskiej – zakup biletów wstępu. Wybór
wykonawców wskazanych w pkt 2-9, został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej
Polska – Ukraina”

nazwa zadania

opis zadania

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

Stowarzyszenie „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”
zostało powołane z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego na
zebraniu założycielskim 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. Głównie ze
względu na ograniczenia budżetowe, Rada Powiatu Gnieźnieńskiego
podjęła uchwałę nr XIX/88/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie: wystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego ze Stowarzyszenia
Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Tym samym rok
2019 był ostatnim, w którym Powiat pełnił rolę członka Konwentu
Współpracy Samorządowej Polska–Ukraina.
-

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
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

12

os.

b. d.

zł

0

szt.

0

szt.

b. d.

szt.

0
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4. uwagi dotyczące wskaźników
W przypadku wskaźnika produktu: liczba osób objętych przedsięwzięciami realizowanymi w ramach
projektu, liczba osób nie jest możliwa do określenia. Działania podejmowane przez samorządy,
poza określoną ilością uczestników czy organizatorów wydarzenia, dotyczą bowiem całych
społeczności powiatów partnerskich.

numer projektu
II/1/a
nazwa projektu
Budowa i zakup nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie
administracji powiatowej
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
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
Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych”

kierownik zadania
Dyrektor WOA /
Dyrektor WES
Dyrektor WOA
Dyrektor WOA /
Dyrektor PZGKKiN

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
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
Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych”
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Utrzymanie obecnie
wykorzystywanych systemów
informatycznych oraz
oprogramowania
niezbędnego do bieżącej
realizacji zadań jednostki
Transmisja danych pomiędzy
Starostwem Powiatowym
w Gnieźnie a Jednostkami
Organizacyjnymi
Realizacja projektu
pn. „Wdrożenie
zaawansowanych e-usług dla
klientów Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie
oraz jednostek podległych”
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

92.394,53

92.394,53

-

-

46.230,60

46.230,60

-

-

0,00

0,00

-

-

138.625,13

138.625,13

-

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

nazwa zadania

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych
oraz oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań
jednostki

opis zadania

Realizacja zadania polegała na utrzymaniu obecnie wykorzystywanych
systemów informatycznych oraz oprogramowania niezbędnych do
bieżącej realizacji zadań jednostki, w szczególności: oprogramowania
antywirusowego, systemu informacji prawnej, subskrypcji i wsparcia
technicznego dla urządzenia Fortigate, Legislatora Premium Edytora
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Tekstów Jednolitych XML, oprogramowania Informica Foris
- zarządzanie transportem publicznym, systemu finansowo–księgowego
QNT, elektronicznego naboru, ABIWAY, Sigma.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Podmioty dostarczające oprogramowanie: [1] Arkanet W. Oleś,
S. Zygor sp. j. z siedzibą w Katowicach, [2] Wolters Kluwer S.A.
z siedzibą w Warszawie, [3] Perceptus sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze, [4] ABC PRO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, [5] Informica
sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, [6] QNT Systemy
Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu, [7] ABIWAY z siedzibą
Poznań-Plewiska.

nazwa 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.

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

INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu

Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla
klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek
podległych”

nazwa zadania

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

Aneksowano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu w celu przedłużenia terminu realizacji
zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku.
Brak spełnienie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) przez wykonawcę.
-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

nazwa
liczba wdrożonych nowoczesnych systemów
informatycznych usprawniających pracę
urzędnika
liczba wdrożonych nowoczesnych systemów
informatycznych do obsługi klienta
liczba obsłużonych klientów przy zastosowaniu
wdrożonych systemów informatycznych do
obsługi klienta
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0
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0

os.

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

kierownik zadania
WOA
WOA

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS
Szkolenia, konferencje, seminaria, w których brali udział pracownicy
Starostwa

planowana kwota [zł]
25.530
32.000
razem

57.530

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Członkostwo
w stowarzyszeniu WOKiSS
Szkolenia, konferencje,
seminaria, w których brali
udział pracownicy Starostwa
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

25.530,00

25.530,00

-

-

25.155,31

25.155,31

-

-

50.685,31

50.685,31

-

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

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS

opis zadania

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

W roku 2019 opłacono składkę członkowską w stowarzyszeniu WOKKiS,
w wysokości 25.530 zł. W ramach opłacanej składki, za pośrednictwem
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych,
zorganizowano szereg szkoleń dla pracowników Starostwa, co
w konsekwencji wpłynęło na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych,
a tym samym na poprawę jakości wykonywanej pracy. Tematyka
szkoleń była dostosowana do potrzeb pracowników Starostwa
Powiatowego.
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą
w Poznaniu – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest
członkiem.
Seminaria, szkolenia,
pracownicy Starostwa

nazwa zadania

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

konferencje,

w

których

brali

udział

W ramach zadania pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach
organizowanych przez firmy zajmujące się działalnością szkoleniową
podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe.
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
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numer projektu
II/1/e
nazwa projektu
Modernizacja obiektów należących do powiatu

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Roboty termomodernizacyjne w CKZiU w Gnieźnie
Założenie instalacji alarmowej w budynku A w CKZiU w Gnieźnie
Remont w PUP w Gnieźnie
Remonty w I LO w Gnieźnie
Remonty w II LO w Gnieźnie
Remonty w ZSPU w Gnieźnie
Remonty w ZST w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie
Remonty w SOSW nr 2 w Gnieźnie
Remonty w ZPWR w Trzemesznie

kierownik zadania
Dyrektor WI
Dyrektor WI
Dyrektor WI
Dyrektor WI
Dyrektor WI
Dyrektor WI
Dyrektor WI
Dyrektor WI
Dyrektor WI
Dyrektor WI

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Roboty termomodernizacyjne w CKZiU w Gnieźnie
Założenie instalacji alarmowej w budynku A w CKZiU w Gnieźnie
Remont w PUP w Gnieźnie
Remonty w I LO w Gnieźnie
Remonty w II LO w Gnieźnie
Remonty w ZSPU w Gnieźnie
Remonty w ZST w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie
Remonty w SOSW nr 2 w Gnieźnie
Remonty w ZPWR w Trzemesznie
razem

planowana kwota [zł]
141.000
8.000
4.946
54.351
26.937
45.000
4.500
104.500
153.939
13.385
556.558

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Roboty
termomodernizacyjne
w CKZiU w Gnieźnie

ogółem

z budżetu
powiatu

0

0
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFRR

0
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Założenie instalacji
alarmowej w budynku A
w CKZiU w Gnieźnie
Remont w PUP w Gnieźnie
Remonty w I LO w Gnieźnie
Remonty w II LO w Gnieźnie
Remonty w ZSPU w Gnieźnie
Remonty w ZST w Gnieźnie
Remonty w ZSP nr 3
w Gnieźnie
Remonty w SOSW nr 2
w Gnieźnie
Remonty w ZPWR
w Trzemesznie
razem

8.000,00

8.000,00

-

-

4.945,35
54.337,13
24.600,00
44.280,00
4.500,00

4.945,35
54.337,13
24.600,00
44.280,00
2.500,00

środki własne ZST

2.000,00

103.504,50

103.504,50

-

-

131.856,00

131.856,00

-

-

13.385,00

13.385,00

-

-

389.407,98

387.407,98

2.000,00

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

Roboty termomodernizacyjne w CKZiU w Gnieźnie
W roku 2019 trwał montaż instalacji fotowoltaicznych. Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym na etap 3 – zadanie: „Roboty
termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie” odbyło się w dniu 30 lipca
2019 roku. Prace wykonywano zgodnie z zawartą umową nr 1/ZP/2019
z dnia 19 listopada 2019 roku z Firmą 3energy sp. z o. o. z siedzibą
w Łodzi. Na dachach CKZiU zamontowano 122 sztuk paneli
fotowoltaicznych o mocy maksymalnej P=320 Wp. W dniu 12 grudnia
2019 roku dokonano odbioru wykonanych prac budowlanych. Nie
dokonano żadnych płatności.
Na podstawie zaakceptowanych zmian przez Instytucję Zarządzającą
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 20142020 z dnia 2 grudnia 2019 roku, zastosowano w projekcie moduły
fotowoltaiczne monokrystaliczne wykonane w nowszej technologii
o mocy maksymalnej P=320 Wp, w miejsce zaplanowanych pierwotnie
w projekcie modułów o mocy maksymalnej P=270 Wp, które obecnie
nie są dostępne na rynku. Przedmiotowa zmiana spowodowała
zamontowanie 122 sztuk paneli wykonanych w nowszej technologii,
zamiast zaplanowanych w projekcie 144 sztuk. Zmiana liczby oraz
parametrów technicznych paneli fotowoltaicznych podniosła sprawność
projektowanego systemu i nie pogorszyła ujętych pierwotnie
w projekcie parametrów technicznych nowopowstałej instalacji.
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Inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

3energy sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – wykonawca zadania związanego
z etapem 3: „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”

nazwa zadania

Założenie instalacji alarmowej w budynku A w CKZiU w Gnieźnie

opis zadania

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

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

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach zadania w budynku A w CKZiU została zainstalowana
instalacja alarmowa w celu zabezpieczenia mienia. Zamontowano
centralę alarmową, 2 klawiatury, sygnalizator, 27 czujek. Łącznie
zabezpieczono 15 pracowni i ułożono 1.100 m kabla spinającego całą
instalację
Secura – Security Monitoring z siedzibą w Gnieźnie – wykonawca
wyłoniony zgodnie z regulaminem zamówień publicznych w CKZiU
– przeprowadzono rozeznanie rynku
Remont w PUP w Gnieźnie
W ramach zadania wykonano naprawę nadproża sklepionego
- zabezpieczono stemplami ceglane nadproże na korytarzu
4 kondygnacji budynku przy ul. Jana III Sobieskiego.
Zakład Budowlany Grinbud z siedzibą w Gnieźnie

Remonty w I LO w Gnieźnie
W ramach zadania: usunięto skutki awarii wodno-kanalizacyjnej
(naprawiono awarię, odtworzono nawierzchnię asfaltową), a także
naprawiono stolarkę przeciwpożarową w holu budynku.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Firma drogowa Andar s. c. A. D. Białobrzyccy z siedzibą w Gnieźnie,
Zakład Usług Melioracyjno-Sanitarnych Grzegorz Jędroszyk z siedzibą w
m. Dalki, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie,
Alufire sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w m. Łysomice ul. Warszawska

nazwa zadania

Remonty w II LO w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania wykonano prace remontowe na budynku szkoły
i budynku hali sportowej.

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

Usługi
Blacharsko-Dekarskie
Marcin
Menclewicz
z
siedzibą
w Niechanowie – wykonanwca wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
PZP (wybór z trzech złożonych ofert).
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nazwa zadania

opis zadania

Remonty w ZSPU w Gnieźnie
W ramach zadania dokonano wymiana pieca CO o mocy 150 kW
w budynku szkoły zlokalizowanym przy ul. Kostrzyńskiej 46 (demontaż
starego pieca, zakup i montaż nowego pieca).

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

-

nazwa zadania

Remonty w ZST w Gnieźnie

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Wytwórnia Kotłów C.O. Tilgner mgr inż. Jerzy Tilgner z siedzibą
w Pleszewie - wykonawca wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP
oraz zapytania ofertowego

W ramach zadania zakupiono nowy kocioł gazowy kondensacyjny wraz
z montażem do ogrzewania pomieszczeń biurowych i sekretariatu
szkoły.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zakład Usług Gazowniczych i Elektrycznych Tomasz Pawłowski
z siedzibą w Gnieźnie - wykonawca wyłoniony na podstawie sondażu
rynku
i
rozpoznania
cenowego
przeprowadzonego
zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZST w Gnieźnie
poniżej 30.000 Euro.

nazwa zadania

Remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie

opis zadania

W ramach zadania wykonano wzmocnienie części konstrukcji budynku
szkoły i odnowiono fragment elewacji od strony ul. Sienkiewicza 6 oraz
odwodnienie części powierzchni parkingu i boiska.

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

-

nazwa zadania

Remonty w SOSW nr 2 w Gnieźnie

opis zadania

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

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane Torkret sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w m. Siekierki Wielkie

W ramach zadania przeprowadzono rozbudowę wewnętrznej instalacji
hydrantowej wraz z szafką do sali gimnastycznej oraz zasilania suchego
pionu. Ponadto, wykonano elektryczną instalację zasilającą do układu
pompowego dla hydrantów przeciwpożarowych w budynku SOSW nr 2
w Gnieźnie.
Firma Burzyński z siedzibą w Gnieźnie, Kribar-Elektroenergetyka
Krzysztof Baran z siedzibą w Czerniejewie

47

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2019
nazwa zadania

Remonty w ZPWR w Trzemesznie

opis zadania

W ramach zadania wykonano naprawę kotłów grzewczych MC 115
(wymiennik ciepła, izolacja płyty przedniej, elektroda, uszczelki).

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

Technika Grzewcza Piotr Słowiński z siedzibą w Gnieźnie - wykonawca
wybrany na podstawie art.4 pkt 8 ustawy PZP

3. wskaźniki
wskaźniki

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

produktu

liczba zmodernizowanych obiektów należących
do powiatu

szt.

9

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 – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2212P ul. Winiary
w Gnieźnie
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2169P skrzyżowanie
ul. Orchowska z ul. Wyszyńskiego w Trzemesznie
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2150P
w m. Mieleszyn
Remont – nakładka bitumiczna drogi powiatowej nr 2152P ul. Pałacowa
w m. Czerniejewo
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2194P w m. Biskupice
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2153P ul. Poznańska
i 2158P ul. Wyszyńskiego w m. Czerniejewo
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II. Informacje finansowe o projekcie

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2212P ul. Winiary
w Gnieźnie
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2169P skrzyżowanie
ul. Orchowska z ul. Wyszyńskiego w Trzemesznie
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2150P
w m. Mieleszyn
Remont – nakładka bitumiczna drogi powiatowej nr 2152P ul. Pałacowa
w m. Czerniejewo
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2194P w m. Biskupice
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2153P ul. Poznańska
i 2158P ul. Wyszyńskiego w m. Czerniejewo
razem

planowana kwota [zł]
150.000
74.707
66.056
200.823
150.921
51.326
693.833

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Remont – nakładka
bitumiczna droga
powiatowa nr 2212P
ul. Winiary w Gnieźnie
Remont – nakładka
bitumiczna droga
powiatowa nr 2169P
skrzyżowanie ul.
Orchowska z ul.
Wyszyńskiego
w Trzemesznie
Remont – nakładka
bitumiczna droga
powiatowa nr 2150P
w m. Mieleszyn
Remont – nakładka
bitumiczna drogi powiatowej
nr 2152P ul. Pałacowa
w m. Czerniejewo
Remont – nakładka
bitumiczna droga powiatowa
nr 2194P w m. Biskupice
Remont – nakładka
bitumiczna droga powiatowa
nr 2153P ul. Poznańska
i 2158P ul. Wyszyńskiego
w m. Czerniejewo
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

150.000,00

150.000,00

-

-

74.706,51

74.706,51

-

-

66.055,38

66.055,38

-

-

200.822,62

75.822,62

Gmina
Czerniejewo

125.000,00

150.921,00

150.921,00

-

-

51.325,80

51.325,80

-

-

693.831,31

568.831,31
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III. Informacje merytoryczne o projekcie

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

2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

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

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

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

Remont – nakładka bitumiczna
ul. Winiary w Gnieźnie

droga

powiatowa

nr

2212P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 301 mb.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 11/19 zawarto w dniu 17.04.2019 r. z Zakładem Drogowo
– Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2169P
skrzyżowanie ul. Orchowska z ul. Wyszyńskiego w Trzemesznie
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 175 mb.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 11/19 zawarto w dniu 17.04.2019 r. z Zakładem Drogowo
– Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.
Remont – nakładka
w m. Mieleszyn

bitumiczna

droga

powiatowa

nr

2150P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 153 mb.
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 11/19 zawarto w dniu 17.04.2019 r. z Zakładem Drogowo
– Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.
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Remont – nakładka bitumiczna
ul. Pałacowa w m. Czerniejewo

nazwa zadania

drogi

powiatowej

nr

2152P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 515 mb.

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

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowę nr 11/19 zawarto w dniu 17.04.2019 r. z Zakładem Drogowo
– Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli.
Remont – nakładka
w m. Biskupice

nazwa zadania

bitumiczna

droga

powiatowa

nr

2194P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 700 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 52/W/19 zawarto
w dniu 12.12.2019 r. z Zakładem Drogowo – Transportowym Sławomir
Begier z siedzibą w Nekli.

nazwa zadania

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr
ul. Poznańska i 2158P ul. Wyszyńskiego w m. Czerniejewo

2153P

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku
o długości 273 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 45/W/19 zawarto
w dniu 9.07.2019 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
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jednostka
miary
km
zł

wartość osiągnięta
w roku 2019
2,117
693.831,31

%

b. d.

%

b. d.
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numer projektu
II/3/b
nazwa projektu
Zmniejszenie ryzyka powodziowego
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Zmniejszenie ryzyka powodziowego

kierownik zadania
Dyrektor SLR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Zmniejszenie ryzyka powodziowego

planowana kwota [zł]
200.000
200.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
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, utrzymanie w sprawności coraz
bardziej wyeksploatowanych systemów melioracji jakimi są rowy oraz ochrona użytków rolnych
przed intensywnymi i skoncentrowanymi opadami deszczu, które mogą powodować podwyższenie
stanu wód w rowach oraz podtopienia terenów wykorzystywanych rolniczo (pól uprawnych, łąk,
pastwisk). Na gospodarkę wodną istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja
urządzeń wodnych.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Zmniejszenie ryzyka powodziowego

opis zadania

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
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

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 Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego, na podstawie złożonych wniosków, przeprowadzili wizje
lokalne w terenie wraz z udokumentowaniem fotograficznym stanu
rowów. Następnie wnioski wraz z kosztorysem wykonania prac
melioracyjnych oraz dokumentacją fotograficzną zostały złożone do
Zarządu
Powiatu
Gnieźnieńskiego.
Po
zapoznaniu
się
i przeanalizowaniu wniosku, zgodnie z warunkami zawartymi w ww.
uchwale w sprawie zasad udzielania dotacji na wykonanie prac
konserwacyjnych rowów melioracyjnych, Zarząd podjął decyzję
o wysokości dofinansowania. 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 2019 konserwacji poddanych zostało ponad 51,5 km rowów (46
rowów) 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 2019

km

51,5

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 2019
nazwa zadania
Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo

planowana kwota [zł]
260.539
260.539

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Działalność Centrum
Aktywności Społecznej Largo
razem

247.335,95

247.335,95

247.335,95

247.335,95

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne
1. cel realizacji projektu
Celem działalności Centrum Aktywności Społecznej jest:
 podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
 podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji
życiowej,
 umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym,
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo
Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo ma przyczynić się do
zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, rozwinięcia pasji i umiejętności oraz
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

aktywnego spędzenia czasu. W związku z tym, w CAS Largo stworzono
możliwość m. in. skorzystania z nieodpłatnego specjalistycznego
poradnictwa psychologa, specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych
oraz innych w zależności od zgłaszanych potrzeb.
Pracownie tematyczne w CAS LARGO:
 pracownia ruchu i tańca (fizykoterapia): gimnastyka korekcyjna,
 pracownia ruchu i tańca (fizykoterapia): różne formy tańca, zumba,
taniec towarzyski, w tym dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim, Tai Chi.
 pracownia terapii poprzez sztukę: zajęcia kreatywno-plastyczne dla
dorosłych i dzieci,
 pracownia terapii poprzez sztukę: tkanina przestrzenna, robótki
ręczne,
 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,
 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
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jednostka
miary
szt.
os.
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2019
38
77
20
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rezultatu

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

os.

4.326

szt.

0

szt.

1

os.
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numer projektu
II/3/e
nazwa projektu
Przemoc Pomoc MOC - przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie (przemoc w rodzinie)
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Spotkania edukacyjno - warsztatowe dotyczące przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Wydanie ulotki informacyjnej dotyczącej przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

kierownik zadania
Dyrektor PCPR
Dyrektor PCPR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Spotkania edukacyjno - warsztatowe dotyczące przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Wydanie ulotki informacyjnej dotyczącej przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Spotkania edukacyjno
- warsztatowe dotyczące
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Wydanie ulotki
informacyjnej dotyczącej
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

4.062,12

4.062,12

-

-

613,77

613,77

-

-

4.675,99

4.675,99

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem projektu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Realizacja projektu winna
się przyczynić do:
 zmiany postaw wobec ofiar przemocy,
 podjęcia skutecznych oddziaływań wobec sprawców przemocy,
 stworzenia profesjonalnego zaplecza świadczącego pomoc ofiarom i sprawcom przemocy,
 realizacji działań ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej.
W ramach projektu przewiduje się m. in. szkolenia dla sprawców przemocy w rodzinie, szkolenia
dla pracowników instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i in.
W ramach przedsięwzięcia zakłada się również przeprowadzenie programów i warsztatów
edukacyjnych dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

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

Spotkania edukacyjno - warsztatowe dotyczące przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
W ramach zadania odbyły się dwa spotkania warsztatowe
pt. „Doskonalenie pracy w realizacji procedury Niebieskiej Karty” dla
pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu
gnieźnieńskiego:
 w dniu 10 czerwca 2019 roku i uczestniczyło w nim 10 osób,
 w dniu 17 czerwca 2019 roku i uczestniczyło w nim 14 osób.
Ponadto, w dniu 6 września 2019 roku odbyło się, adresowane do
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, spotkanie
warsztatowe pt. „Przemoc w rodzinie - symptomy, sposoby radzenia
sobie z przypadkami. Teoria i praktyka”.
Justyna Krzywdziańska - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie – umowa zlecenia
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Wydanie ulotki informacyjnej
przemocy w rodzinie

nazwa zadania

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

dotyczącej

przeciwdziałania

W grudniu 2019 roku zlecono zaprojektowanie i wydrukowanie ulotki
dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ulotce zawarte
zostały informacje definiujące przemoc oraz wskazujące instytucje
udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy.
Agencja Reklamowa DEO.pl z siedzibą w Gnieźnie

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 2019

os.

n/d

os.

0

szt.

n/d

szt.

3

os.

n/d

os.

0

os.

n/d

%

n/d
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numer projektu
II/3/f
nazwa projektu
Monitoring zagrożeń
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
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 2019
nazwa zadania
Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców powiatu
gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację mobilną Komunikatora SISMS
Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych
razem

planowana kwota [zł]
10.000
0
10.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Bezpłatny system
ostrzegania i informowania
mieszkańców powiatu
gnieźnieńskiego poprzez SMS
oraz aplikację mobilną
Komunikatora SISMS
Usługa powiadamiania SMS
dla osób głuchoniemych
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

9.999,72

9.999,72

-

-

0,00

0,00

-

-

9.999,72

9.999,72

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest ostrzeganie i informowanie mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego
o zagrożeniach meteorologicznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację
mobilną Komunikatora SISMS. Celem projektu jest również zapewnienie bezpieczeństwa osobom
głuchoniemym oraz zwiększenie mobilności osób i służb związanych z działalnością Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego dzięki wykorzystaniu usługi powiadamiania SMS dla osób
głuchoniemych.
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2. opis zadań w ramach projektu
Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców powiatu
gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację mobilną Komunikatora
SISMS

nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

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

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Firma AMM System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – wykonawca
zadania (umowa nr ZG.273.624.2018.OZK z dnia 31.12.2018 r. oraz
zamówienie dodatkowe stanowiące załącznik nr 1 z dnia 03.12.2019 r.
do umowy nr ZG.273.624.2018.OZK z dnia 31.12.2018 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
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

W roku 2019 finansowanie zadania przejęła Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
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.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

wartość osiągnięta
w roku 2019

os.

2.713

os.

b. d.

szt.

b. d.

szt.

b. d.

%

b. d.
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numer projektu
II/3/g
nazwa projektu
Wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wsparcie działalności powiatowych służb i podmiotów
ratowniczych
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego
Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej PSP
w Gnieźnie oraz remontu pomieszczenia sanitarno-higienicznego (łazienki)

kierownik zadania
Dyrektor SLR
Komendant KP PSP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego
Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej PSP
w Gnieźnie oraz remontu pomieszczenia sanitarno-higienicznego (łazienki)
razem

planowana kwota [zł]
20.000
0
20.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Dofinansowanie działalności
Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Gnieźnieńskiego
Dofinansowanie zakupu
ubrań specjalnych dla
Komendy Powiatowej PSP
w Gnieźnie oraz remontu
pomieszczenia sanitarnohigienicznego (łazienki)
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

8.897,44

8.897,44

-

-

85.559,05

0,00

Miasto Gniezno
WFW PSP

85.559,05

94.456,49

8.897,44

85.559,05

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
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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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego
Straż Rybacka współpracuje z Wydziałem Środowiska, Leśnictwa
i Rolnictwa podczas kontroli stanu środowiska w powiecie
gnieźnieńskim szczególnie w zakresie gospodarki wodnej oraz
zachowania i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na akwenach
wodnych. Zgodnie z Regulaminem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Gnieźnieńskiego przyjętym Uchwałą nr XIX/203/2008 Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. Powiat Gnieźnieński w miarę
możliwości finansowych, zapewnia strażnikom niezbędny do
wykonywania czynności kontrolnych sprzęt specjalistyczny i ochronny,
wyposażenie techniczne i umundurowanie, naprawę, ubezpieczenie i
przeglądy sprzętu używanego do przeprowadzania kontroli,
ubezpieczenia strażników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
itp.
W 2019 r. dokonano:
 przeglądu technicznego pojazdu,
 ubezpieczenia samochodu, przyczep, a także strażników SSR od
następstw nieszczęśliwych wypadków,
 naprawy pojazdu użytkowanego przez SSR,
 bieżących opłat za dostawę mediów (wodę, ścieki, energię
elektryczną, energię cieplną) do lokalu użytkowanego przez
Społeczną Straż Rybacką,
 bieżących opłat za używanie służbowych telefonów komórkowych,
 wymiany uszkodzonych znaków informujących o ograniczeniach
i zakazach używania jednostek pływających napędzanych silnikami
spalinowymi na jeziorach powiatu gnieźnieńskiego.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Auto - Szałek – Serwis Gniezno, PUHW AUTO-CAR Tadeusz Olejniczak
Gniezno, Elpos Firma Usługowo-Produkcyjna Stefan Pokładecki
Gniezno, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oddział
w Poznaniu, Orange Polska S.A., Powiatowy Zarząd Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

nazwa zadania

Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej
PSP w Gnieźnie oraz remontu pomieszczenia sanitarnohigienicznego (łazienki)

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W ramach realizacji zadania w grudniu 2019 roku Komenda Powiatowa
PSP w Gnieźnie zakupiła 13 ubrań specjalnych dla strażaków jednostki.
Przeprowadzono również gruntowny remont jednej z łazienek dla
strażaków pododdziału bojowego.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Komenda Powiatowa PSP w Gnieźnie, Komenda Wojewódzka PSP
w Poznaniu, Urząd Miasta Gniezna

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 2019
0
32

zł

88.742,04

zł

0,00

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba zakupionego sprzętu obejmuje:
 KP PSP w Gnieźnie – zakup ubrań specjalnych – 13 szt.
 Straż Rybacka - zakup części, naprawa, przeglądy sprzętu użytkowanego przez Społeczną Straż
Rybacką Powiatu Gnieźnieńskiego – 16 szt., znaki informujące o ograniczeniach i zakazach
używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu
gnieźnieńskiego - 3 szt.
Wskaźnik produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu obejmuje:
 KP PSP w Gnieźnie – 85.559,05 zł
 Straż Rybacka - zakup części, naprawa, przeglądy sprzętu użytkowanego przez Społeczną Straż
Rybacką Powiatu Gnieźnieńskiego – 2.260,49 zł, usługa wymiany uszkodzonych znaków
informujących o ograniczeniach i zakazach używania jednostek pływających napędzanych
silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu gnieźnieńskiego – 922,50 zł.

numer projektu
II/3/i
nazwa projektu
Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny sportowe
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu
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2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2019 roku

kierownik zadania
Dyrektor WES

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2019 roku

planowana kwota [zł]
65.000
razem

65.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja na terenie
powiatu gnieźnieńskiego
imprez sportowych o zasięgu
lokalnym, krajowym
i międzynarodowym
w 2019 roku
Razem

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

-

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

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2019 roku
W ramach zadania organizacjom pozarządowym zlecono organizację
imprez i zawodów sportowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym
szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym
konkursie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

23

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

IV. Załączniki
załącznik nr 2

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację

numer projektu
II/3/j
nazwa projektu
Stypendia i nagrody sportowe
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu
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szt.
szt.
os.
os.
%

34
19
ok. 3.870
b. d.
6,25
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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 WES
Dyrektor WES

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Stypendia dla wyróżniających się sportowców
Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów
i działaczy

planowana kwota [zł]
31.200
8.800
razem

40.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

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

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

31.200,00

31.200,00

-

-

8.800,00

8.800,00

-

-

40.000,00

40.000,00

-

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

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Stypendia dla wyróżniających się sportowców
W ramach zadania została udzielona pomoc finansowa w postaci
stypendium sportowego przyznawana na okres od stycznia do grudnia
2019 roku budżetowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

-

Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów
i działaczy

nazwa zadania

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

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

-

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

liczba przyznanych stypendiów sportowych

szt.

26

liczba klubów, w których trenują zawodnicy
otrzymujący stypendia sportowe

szt.

11

liczba przyznanych nagród

szt.

2

%

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 Edukacji i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży w 2019 roku
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej
w 2019 roku

kierownik zadania
Dyrektor WES
Dyrektor WES

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży w 2019 roku
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej
w 2019 roku
razem

planowana kwota [zł]
135.000
180.000
315.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
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 2019 roku
Przygotowanie i udział
klubów sportowych
w rozgrywkach ligi
państwowej w 2019 roku
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

135.000,00

135.000,00

-

-

180.000,00

180.000,00

-

-

315.000,00

315.000,00
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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 2019 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 2019 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 2019

szt.

25

szt.

19

os.

ok. 2.600

%

8,3

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 3

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 Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną
i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego
Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (SWiAT) Powiatowe
Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej

kierownik zadania
Dyrektor SLR
Dyrektor SLR

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną
i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego
Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (SWiAT) Powiatowe
Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej

planowana kwota [zł]
30.000
9.840
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Konkursy i inne imprezy
upowszechniające wiedzę
ekologiczną i przyrodniczą
na terenie powiatu
gnieźnieńskiego
Środowisko Wiedza
i Alternatywne Technologie
(SWiAT) Powiatowe Centrum
Stacji Meteorologicznych
i Wiedzy Przyrodniczej
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

18.697,21

11.511,21

WFOŚiGW
w Poznaniu

7.186,00

9.840,00

9.840,00

-

-

28.537,21

21.351,21

7.186,00

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego z zakresu
szeroko rozumianej ochrony środowiska, m. in.: ochrony powietrza, ochrony przed hałasem czy
gospodarki odpadami. W ramach niniejszego projektu organizowane są konkursy z zakresu wiedzy
ekologicznej, konkursy fotograficzne, muzyczne, plastyczne dotyczące ochrony środowiska oraz
prowadzone są masowe edukacyjne akcje ekologiczne dla przedszkoli i szkól na wszystkich
szczeblach oraz mieszkańców. Akcje ekologiczne prowadzone są w sposób, który uświadomi ich
uczestnikom jak dbać o środowisko.
W ramach projektu przewiduje się również realizację zadania: Środowisko Wiedza i Alternatywne
Technologie (SWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej,
którego celem jest połączenie wiedzy o środowisku z wykorzystaniem alternatywnych technologii
w celu racjonalnego korzystania z zasobów przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Projekt zakłada kompleksową i długoterminową edukację mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego
związaną ze zmieniającym się klimatem, warunkami życia i prowadzeniem działalności rolniczej,
bieżący monitoring i reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną
i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego

opis zadania

W ramach projektu realizowane było przedsięwzięcie dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu pn. „Ekologicznie znaczy logicznie - konkursy i inne
imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na
terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Zorganizowano także cykliczne,
powiatowe konkursy ekologiczne i akcje, m. in.: sadzenie drzew, rajd,
sprzątanie lasu, powiatowy konkurs ekologiczny z wiedzy ekologicznej,
„Ekoludek”, „Ekolider”, festiwal „Zielone nuty”, eko-konkurs, konkurs
fotograficzny „Bogactwa przyrody Powiatu Gnieźnieńskiego”,
Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, Gnieźnieńskie Młodzieżowe
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Forum Ekologiczne czy akcję „Ile odzysku tyle zysku”. Przeprowadzono
również akcję edukacyjną w ramach Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Rozwoju.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

[1] placówki oświatowe powiatu gnieźnieńskiego, Polski Klub
Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie, Nadleśnictwo
Gniezno, gminy powiatu gnieźnieńskiego (współorganizatorzy);
[2] Firma Handlowo-Usługowa „Piast” A. Hoffmann sp. j.
z siedzibą w Gnieźnie (Hurtownia Sportowa Tropsport), 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, Księgarnia Wolumen
z siedzibą w Gnieźnie, Firma Usługowo-Produkcyjna Elpos
z siedzibą w Gnieźnie, Leo Libra Barbara Kędzierska – Bajer z siedzibą
w Gnieźnie, PHUP Gniezno sp. z o.o. sp.k. 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.

nazwa zadania

Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (SWiAT) Powiatowe
Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej

opis zadania

W ramach zadania przygotowano projekt wieloletni – planowany do
realizacji w latach 2019-2022, złożony w konkursie w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, Działanie
4.5 Ochrona Przyrody Poddziałanie 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”.
Przedmiotem projektu Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie
(SWiAT) jest przygotowanie działań edukacyjno – informacyjnych
dotyczących obserwacji przyrody i analizy zmian klimatu na terenie
powiatu poprzez przeprowadzenie kampanii przy wykorzystaniu
wyników pochodzących z 9 stacji meteorologicznych.
W ramach projektu zaplanowano:
 zakup powszechnie dostępnej infrastruktury - profesjonalnych
stacji
meteorologicznych
i
wyposażenia
ogródków
meteorologicznych,
 przygotowanie innowacyjnych ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych
- eko-ogrodu,
 zorganizowanie centrum zbierającego i analizującego wyniki
pomiarów ze wszystkich punktów.
W 2019 roku środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji
(studium wykonalności).

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

Firma Nuvarro sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (opracowanie studium
wykonalności dla projektu SWiAT), gminy powiatu gnieźnieńskiego
(porozumienie w sprawie użyczenia terenu dla projektu SWiAT)

72

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2019
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 2019

szt.

13

os.

ok. 1.100

numer projektu
II/3/m
nazwa projektu
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Zdrowia
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
Projekt „Błękitna krew”

kierownik zadania
Dyrektor WZ
Dyrektor WZ

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
Projekt „Błękitna krew”
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Organizacja i propagowanie
honorowego krwiodawstwa
Projekt „Błękitna krew”
razem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

6.708,00

5.000,00

PCK Gniezno

1.708,00

0,00
6.708,00

0,00
5.000,00

-

1.708,00

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

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa

opis zadania

W ramach wykonania zadania przeprowadzane były prelekcje
i pogadanki dotyczące honorowego krwiodawstwa w celu zachęcenia
do honorowego oddawania krwi. Członkowie Klubów HDK PCK podczas
akcji połączonych z festynem organizowali zabawy i gry zręcznościowe
dla dzieci, uczyli uczestników jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych
zdarzeniach losowych. W zaplanowanych 20 akcjach poboru krwi
od 1.126 dawców pobrano 506,7 litrów krwi.
Zorganizowano również obchody „Dni HDK PCK” oraz 100-lecie
Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym uczestniczyło 90 osób.
Krwiodawcy zostali uhonorowani odznaczeniami Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi dla Zdrowia Narodu oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
III, II i I stopnia. Działacze społeczni oraz sponsorzy zostali odznaczeni
Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża oraz medalem 100lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.
Ponadto, zorganizowano akcję zbiorowego oddawania krwi przez Kluby
HDK PCK w 6 miejscowościach: Kłecko, Witkowo, Mieleszyn, Kiszkowo,
Trzemeszno i miasto Gniezno. Podczas akcji propagowana była idea
honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i społeczności lokalnej.
Zorganizowano także zbiorowe oddawanie krwi w ramach
Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych
i Szkół Wyższych „Młoda Krew Ratuje Życie”. W 9 szkołach średnich
łącznie przeprowadzono 18 akcji poboru krwi, podczas których 460
osób oddało 207 litrów krwi. W akcjach brała udział młodzież z I, II i III
Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, Zespołu Szkół PrzyrodniczoUsługowych w Gnieźnie, Zespołu Szkół Technicznych w Gnieźnie,
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, Zespołu Szkół
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Ekonomicznych w Gnieźnie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Witkowie. Realizacja zadania przebiegała w ścisłej współpracy
z projektem Powiatu Gnieźnieńskiego pn. ,,Błękitna Krew’’. Dzięki
realizacji zadania pozyskano wielu nowych dawców krwi na terenie
Powiatu.
-

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
ponadpodstawowe 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
ponadpodstawowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym.
W związku z realizowanym projektem, każdy absolwent szkoły
ponadpodstawowej 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.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Gnieźnie

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 2019
1.586
714
0
90

szt.

18

os.

b. d.

os.

0

os.

90
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numer projektu
II/3/n
nazwa projektu
Programy profilaktyki zdrowia
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Zdrowia
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Profilaktyka nowotworowa
Profilaktyka powikłań cukrzycy
Współpraca dla zdrowia – Powiatowe Forum Zdrowia / cykl konferencji
tematycznych
Ochrona zdrowia psychicznego

kierownik zadania
Dyrektor WZ
Dyrektor WZ
Dyrektor WZ
Dyrektor WZ

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Profilaktyka nowotworowa
Profilaktyka powikłań cukrzycy
Współpraca dla zdrowia – Powiatowe Forum Zdrowia / cykl konferencji
tematycznych
Ochrona zdrowia psychicznego
razem

planowana kwota [zł]
5.000
15.000
7.300
0
27.300

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

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

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie
Amazonek

kwota

6.745,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

-

-

2.457,00

2.457,00

-

-

0,00

0,00

-

-

24.202,00

22.457,00
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1.745,00
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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 (w tym 44 h masażu limfatycznego),
 zajęcia usprawniające,
 wykład medyczny dla kobiet po mastektomii,
 zajęcia agua aerobik na basenie z instruktorem (66 h),
 indywidualne, wolne wejścia na basen (135 h).
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek - podmiot, któremu zlecono
wykonanie zadania, wyłoniony poprzez otwarty konkurs ofert

Profilaktyka powikłań cukrzycy
Przebadanych zostało 375 mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego,
w tym 196 kobiet i 179 mężczyzn. W ramach programu
przeprowadzono: kampanię edukacyjną w zakresie profilaktyki zespołu
stopy cukrzycowej, badania fizykalne stóp pod kątem struktury
kostnej, krążenia obwodowego, stanu skóry, zwyrodnień; badanie
czucia – dotyku, temperatury, napięcia, wibracji; ocenę ryzyka
wystąpienia stopy cukrzycowej. W działaniach edukacyjnych udział
wzięło 48 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 / cykl
konferencji tematycznych

opis zadania

W roku 2019 odbyły się dwie konferencje:
 w dniu 7 czerwca 2019 roku konferencja edukacyjno-metodyczna
pn. „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne (dopalacze)”.
Podczas konferencji poruszane były m. in. zagadnienia: jak
narkomania wypada na tle innych zagrożeń społecznych w Polsce,
jak działają substancje psychoaktywne i jak postępować
w sytuacjach krytycznych,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

 w dniu 23 września 2019 roku pn. „Zdrowie, ergonomia,
bezpieczeństwo i higiena pracy w nowoczesnym zarządzaniu
przedsiębiorstwem”.
Tematyka
konferencji
obejmowała
innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy,
ergonomię stanowisk pracy, uwarunkowania prawne środowiska
pracy, wypadki przy pracy oraz dobre praktyki pracodawców.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Politechnika Poznańska, Państwowa Inspekcja Pracy Poznań, PSS-E
Gniezno, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oddział Gniezno,
KPP Gniezno, Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie, Centrum Profilaktyki
Społecznej

nazwa zadania

Ochrona zdrowia psychicznego

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 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).
-

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 2019

szt.

375

os.

375

szt.

12

os.

485

szt.

258

4. uwagi dotyczące wskaźników
Liczba stwierdzonych nowych zachorowań – z informacji uzyskanych z przeprowadzonych ankiet 258
osób zaznaczyło, że wykryto zaburzenia, o których wcześniej badany nie wiedział (dot. zadania
Profilaktyka powikłań cukrzycy).
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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)
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

kierownik zadania
Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie
Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie
Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie
Dyrektor ZOZ
w Gnieźnie

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
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
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planowana kwota [zł]
6.934.806

1.044.336

817.810

151.321

8.948.273

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2019
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
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
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

z budżetu
powiatu

ogółem

9.369.567,32

5.890.619,18

3.088.738,69

6.239.945,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

ZOZ Gniezno

3.129.622,32

ZOZ Gniezno

796.371,82

dotacja OSI

4.165.130,36

ZOZ Gniezno

77.866,06

dotacja POiŚ

2.265.323,63

UMWW Poznań

854.133,98

929.117,00

745.549,00

1.005.454,95

151.320,97

19.354.380,14

8.065.931,97

11.288.448,17

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.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji
Realizacja zadania w 2019 roku obejmowała 3 podzadania:
 wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim,
 tymczasowe dostosowanie obiektu wraz z zakupem sprzętu
 i wyposażenia,
 dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac, nadzór inwestorski.
1) W ramach podzadania: wykonanie dokumentacji projektowych wraz
z nadzorem autorskim:
a) w ramach pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, wyłoniono
nowe osoby w składzie:
 branża budowlana – Stefan Sosiński
 branża elektryczna – Andrzej Kabaciński
 branża telekom. – Paweł Karolczak
 branża sanitarna – Paula Pacanowska
b) kontynuowano umowę z firmami: Biuro Konsultingowe Urszula
Lisiecka oraz Kancelaria Doradcy Prawnego Magdalena
Michałowska” na obsługę prawną, a także rozpoczęto
współpracę z Kancelarią Adwokacką Małkiewicz Polachowski
c) sprawowano nadzór autorski, który zapewniła firma SPA Biuro
Projektów Sadowski
d) dokonano także czynności archeologicznych, czynności DNNS,
innych
2) W ramach podzadania: tymczasowe dostosowanie obiektu wraz
z zakupem sprzętu i wyposażenia w 2019 - bez wydatków.
3) W ramach podzadania: dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac,
nadzór inwestorski zostały wykonane dalsze prace budowlane
związane z rozbudową budynku Szpitala wraz z budową niezbędnej
infrastruktury technicznej (budynek D i E) przez firmę ALSTAL
Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jacewie.
-

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 z
siedzibą w Poznaniu, Kancelaria Doradcy Prawnego Magdalena
Michałowska z siedzibą w Poznaniu, Kancelaria Adwokacka Małkiewicz
Polachowski z siedzibą w Poznaniu, Stefan Sosiński, Andrzej
Kabaciński, Paweł Karolczak, Paula Pacanowska,
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:
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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 2019 zakończono świadczenie usług inżyniera kontraktu oraz obsługi
finansowej projektu nr RPWP.02.01.01-30-0017/16 według umowy
045/IT/2017 z 10.07.2017 z konsorcjum firm gdzie liderem była firma:
IT Tomasz Kokowski z siedzibą: Kamionki, ul. Orzechowa 3, 62-023
Gądki, a członkiem tego konsorcjum była firma: Zakład Informatyki
Praktycznej ZIP Irena Lisowska z siedzibą w Poznaniu.
Szpital realizował wdrożenie ww. projektu wg przetargu
nieograniczonego, w tym:
1) część I w trakcie wdrożenia - 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. Wdrożenie odbywa się przez firmę Comarch
Healthcare Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie. Umowę
nr 12/IT/UE/VI/2019 [/CAGK/1272/U/2019] zawarto w Gnieźnie
w dniu 02.10.2019 roku. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:
a) dostarczenie i udzielenie licencji
b) przeprowadzenie wdrożenia
c) przeprowadzenie szkolenia
d) udzielenie gwarancji i świadczenie usług gwarancyjnych
określonych wg § 12 umowy
e) niezbędne uzupełnienie infrastruktury informatycznej
2) zakończono część II ww. postępowania - dostawa, rozmieszczenie
i wdrożenie urządzeń infrastruktury transmisji i przetwarzania
danych. Dostawy dokonała firma COMP S. A. z siedzibą w
Warszawie. Zadanie zrealizowano w terminie.
W ramach kolejnego postępowania Szpital dokonał zamówienia
publicznego pn. Infrastruktura transmisji danych – Instalacje
teleinformatyczne „Budowa przewodowej sieci komputerowej w trybie
zaprojektuj i wybuduj” wraz z niezbędnymi dostawami, montażem
i uruchomieniem. Zamówienie zrealizowano w terminie.


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

przesunięcie terminu realizacji zadania – harmonogramowanie prac
wdrożenia
IT Tomasz Kokowski z siedziba w m. Kamionki (gm. Gądki), COMP S. A.
z siedzibą w Warszawie, Comarch Healthcare Spółka Akcyjna,
Konsultant IT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

82

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2019
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

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 2019 został zakupiony sprzęt medyczny, w tym: ssaki elektryczne,
parawany podwieszane, aparat do znieczulania, aparat RTG z lampą
na ramieniu C, aparat RTG typu DR, wielorzędowy tomograf
komputerowy, reduktory butlowe, kardiomonitor COMEN C30.
Ponadto: wykonano niezbędne prace budowlane, montażowe
i remontowe w tym: lądowisko dla śmigłowców LPR, opracowano
procedury ewakuacji personelu i pacjentów z pomieszczeń SOR,
wykonano oznaczenia pomieszczeń, aranżację wnętrz, uzgodniono
procedury ppoż., uzyskano decyzję o wpisie lądowiska przy szpitalu do
ewidencji lądowisk cywilnych, wykonano opracowania i uzyskano
niezbędne opinie.
przesunięcie terminu realizacji zadania – harmonogramowanie prac
odbiorów ppoż.
Konkret z siedzibą w Chełmnie, FUH Paqus Sławomir Paśka z siedziba
w Poznaniu, Anmer Marek Ziembowicz z siedzibą w Legionowie,
Prodmar, Rom & Dor Usługi ppoż Roman Pietraszewski z siedzibą
w Wełnicy, Ego Studio z siedzibą w Poznaniu, PPH Tina z siedzibą
w Gnieźnie, Ochrona przeciwpożarowa Waldemar Ulatowski z siedzibą
w Rogowie, Drager, ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w Jacewie, Suprice, PPHU Lukas Adam Łydka z siedzibą
w Gliwicach, Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach, Asmedica sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Walmed sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu

nazwa zadania

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

opis zadania

Realizacja zadania w 2019 obejmowała:
1) zakup wyposażenia w tym:
a) licencji dostępowych na urządzenia dla systemów serwerowych
w ilości 320 sztuk
b) stacji roboczych - dostarczono 30 komputerów typu A,
dostarczono 90 komputerów typu B
c) serwera Dell PowerEdge R640
d) macierzy dyskową 40T – typu B
e) przełącznik – typu A
f) zasilacza UPC – typu B
g) szafy RACK
h) systemu kopii zapasowych maszyn wirtualnych - Nakivo
i) serwerowego systemu operacyjnego
j) wirtualizacji zasobów sprzętowych
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

2) usługę sprzętu transmisyjnego świadczoną za pomocą wydzielenia
dedykowanych wirtualnych routerów (usługa C)
3) usługę transmisji danych za pomocą łączy transmisji danych
pomiędzy 56 lokalizacjami (usługa A)
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

3

zł

9.843.565,00

%

b. d.

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

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
Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
Promowanie służby patrolowej
Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
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kierownik zadania
Dyrektor OZK
Dyrektor KTBRD
Komendant KPP
Komendant KP PSP
Komendant KP PSP
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin
zajmujących się zarządzaniem kryzysowym
Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
Promowanie służby patrolowej
Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

planowana kwota [zł]
6.000
0
2.000
2.000
4.000
14.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przeprowadzenie szkolenia
obronnego dla osób
z powiatu i gmin
zajmujących się
zarządzaniem kryzysowym
Bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego
Promowanie służby
patrolowej
Eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega
pożarom”
Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

5.696,80

706,80

dotacja z WUW

4.990,00

0,00

0,00

-

-

2.000

2.000

-

-

2.000

2.000

-

-

0

0

-

-

9.696,80

4.706,80

4.990,00

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

opis zadania

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

opia zadania

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

Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin
zajmujących się zarządzaniem kryzysowym
W roku 2019 szkolenie odbyło się w dniach od 17-18 października
w Bydgoszczy. Główny temat szkolenia dotyczył współpracy organów
administracji samorządowej ze służbami, inspekcjami i strażami.
Zakres tematyczny obejmował:
 zgrywanie zespołów zadaniowych podczas realizacji zadań
obronnych,
 ochronę obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa
narodowego na przykładzie Bydgoszczy,
 rolę i zadania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jako organu
współdziałającego z administracją samorządową,
 podstawy prawne i przyjęte rozwiązania zasad współpracy
z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami,
 zasady kierowania realizacją zadań ujętych w planach
operacyjnych.
Zakładane cele szkoleniowe zostały osiągnięte. Prezentacja
funkcjonowania i działania struktur odpowiedzialnych za zadania
obronne innego obszaru terytorialnego pozwoliła na zdobycie nowych
umiejętności i szerszego spojrzenia na rozpoznanie zagrożeń, ich
identyfikację i ocenę. Bezpośredni udział pracowników starostwa,
miasta, gmin oraz służb i straży dał możliwość wypracowania
wspólnych rozwiązań. W celu udoskonalenia realizacji zadań obronnych
ważne jest uczestnictwo w szkoleniach jak największej liczby
uczestników realizujących zadania obronne: służb, inspekcji, straży,
jednostek podległych i nadzorowanych. Pełna obsada sprzyja
zwiększeniu efektywności działań i udoskonaleniu procedur. W tym
celu ważne jest posiadanie odpowiednich środków finansowych.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

Kryzysowego KujawskoBydgoszczy, Inspektorat

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 dniach 25-28
czerwca 2019 roku.
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego, stacje kontroli pojazdów z terenu powiatu
gnieźnieńskiego
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nazwa zadania

Promowanie służby patrolowej

opis zadania

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

W dniu 22 maja 2019 roku zorganizowano konkurs pod nazwą
„Najlepszy policjant służby patrolowej powiatu gnieźnieńskiego”,
w którym udział wzięło 15 policjantów. Komisja konkursowa wyłoniła
5 zwycięzców wyróżnionych nagrodami pieniężnymi, ufundowanymi ze
środków Powiatu Gnieźnieńskiego.
Celem konkursu było podniesienie wiedzy i umiejętności policjantów
służby patrolowej, jak również podniesienie rangi policjantów.
-

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
nazwa zadania

W ramach realizacji zadania w dniu 30 marca 2019 roku w siedzibie
Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie przeprowadzono eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. W konkursie wystartowało łącznie 55 dziewcząt
i chłopców z terenu miast i gmin powiatu w trzech grupach wiekowych
- szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Uczestnikami były osoby z najlepszymi wynikami eliminacji szkolnych,
środowiskowych i gminnych. Zwycięzcy oraz uczestnicy etapu
powiatowego otrzymali nagrody, upominki oraz dyplomy.
Komenda Powiatowa PSP w Gnieźnie, Zarząd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Gnieźnie

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

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

W ramach organizacji zadania Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej organizuje zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niesprzyjające warunki
atmosferyczne.
-

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

nazwa
liczba zorganizowanych akcji bezpłatnej
diagnostyki w zakresie oceny stanu
technicznego pojazdu
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

1
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rezultatu

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

szt.

b. d.

os.

b. d.

os.

b. d.

os.

0

szt.

b. d.

szt.

b. d.

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 2019
nazwa zadania
Gnieźnieńskie Targi Pracy
Giełdy pracy
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Gnieźnieńskie Targi Pracy
Giełdy pracy
razem

1.547,34
1.547,34

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy
-

kwota
1.547,34
1.547,34

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

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

Gnieźnieńskie Targi Pracy
Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy w 2019 roku odbyły raz w dniu
9 kwietnia. Targi umożliwiają spotkanie pracodawców z osobami
poszukującymi pracy, jak i samymi pracodawcami. Na targach pracy
osoby poszukujące pracy mogą składać bezpośrednio - u pracodawcy
biorącego udział w targach, dokumenty aplikacyjne i odbywać z nimi
rozmowy, a pracodawcy mogą uzupełniać aktualne bądź przyszłe braki
kadrowe. Targi pracy to możliwość pozyskania przez przedsiębiorców
najlepszych pracowników, którzy w dłuższej perspektywie mogą
przyczynić się do rozwoju ich firmy. W wiosennej edycjach targów
pracy uczestniczyło 71 firm i instytucji, a pracodawcy dysponowali
ponad 400 ofertami pracy.
Ze względu na niską stopę bezrobocia PUP zrezygnował z organizacji
jesiennych Targów Pracy.
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

Giełdy pracy
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 2019 roku zorganizowano 26 giełd
pracy.
-
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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

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2019
1

szt.

71

os.

659

os.

ok. 2.000

szt.

26

os.

42

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)”
Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie gnieźnieńskim (V)”
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”
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kierownik zadania
Dyrektor PUP
Dyrektor PUP
Dyrektor PUP
Dyrektor PUP
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
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)”
Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie gnieźnieńskim (V)”
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
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)”
Realizacja projektu
„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w
powiecie gnieźnieńskim (V)”
Realizacja projektu
„Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w
powiecie gnieźnieńskim (V)”
razem

z budżetu
powiatu

ogółem

999.446,69

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Europejski
Fundusz
Społeczny,
Fundusz Pracy

kwota
999.446,69

-

Europejski
Fundusz
Społeczny,
Fundusz Pracy

604.171,57

-

Europejski
Fundusz
Społeczny,
Fundusz Pracy

2.125.449,69

1.455.923,78

-

Europejski
Fundusz
Społeczny,
Fundusz Pracy

1.455.923,78

5.184.991,73

-

604.171,57

2.125.449,69

5.184.991,73

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.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie gnieźnieńskim (IV)”
Projekt był realizowany w okresie: 1 stycznia 2018 roku – 30 czerwca
2019 roku. W ramach projektu wsparciem objęto osoby w wieku 18 – 29
lat zarejestrowane w PUP w Gnieźnie jako bezrobotne. W 2019 r. na
staże skierowano 78 osób (52 kobiety), a na szkolenia 65 osób (28
kobiet).
W ramach projektu zrealizowano szkolenia grupowe:
 pracownik działu sprzedaży z obsługą komputera,
 pracownik działu sprzedaży z obsługą wózka jezdniowego,
 kelner z obsługą kas fiskalnych i komputera,
 obsługa wózka jezdniowego.
Zrealizowano również bony szkoleniowe:
 prawo jazdy kat. C oraz C+E (dla 3 osób),
 obsługa wózka jezdniowego,
 uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV (dla 2 osób).
Ponadto, 11 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym 5 kobietom. Łącznie w 2019 roku
w projekcie wzięło udział 146 osób, w tym 82 kobiety. Kilku
uczestników otrzymało podwójne wsparcie (np. staż i dotacja).
W związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu staże, na ww.
formę skierowano więcej osób niż zaplanowano pierwotnie we wniosku
o dofinansowanie. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu
dotyczyły również osiągnięcia wskaźnika liczby osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu. Docelową wartością
zaplanowaną było 129 osób (80 kobiet, 49 mężczyzn), natomiast
wartość osiągnięta od początku realizacji projektu wyniosła 98 osób
(45 kobiet, 53 mężczyzn) co daje 75,38%. Analizując sytuację kobiet
w projekcie można wywnioskować, iż chętniej korzystały ze staży,
które trwały dłużej i łatwiej było uzyskać zatrudnienie po realizacji
zadania. Jedynie wśród mężczyzn osiągnięto wskaźnik na poziomie
ponad 100%.
Dążąc do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 100% już w trakcie
rekrutacji motywowano uczestników do wzięcia udziału w kursach
w celu podniesienia swoich kwalifikacji, a na spotkaniach z doradcami
zawodowymi opracowywano indywidualny plan działania. Specjaliści
ds. rozwoju zawodowego informowali szczegółowo o organizowanych
szkoleniach i o korzyściach płynących z udziału w nich.
Przygotowywano listy rezerwowe. Urząd dołożył wszelkich starań, aby
wskaźnik zrealizować na zaplanowanym poziomie, jednakże uczestnicy
szkoleń nie zdawali egzaminów, bądź do nich nie podchodzili oraz
przebywali na zwolnieniach lekarskich. Ponadto, nie wszystkie
szkolenia zakończyły się egzaminami, ponieważ odbyły się po
zakończeniu realizacji projektu co również miało duży wpływ na
nieosiągnięcie wskaźnika na założonym poziomie.
Wielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu – ośrodek z Gniezna, Info - Biz Profesjonalna Edukacja
M. Wiśniewska z siedzibą w Grudziądzu, Info-Tech z siedzibą
w Gnieźnie, Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia
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Zawodowego Kierowców z Gniezna, Ośrodek Szkolenia Kierowców
Słowianin J. Modrzejewski z siedzibą w Gnieźnie, R. Centka Ośrodek
Szkolenia Kierowców oraz Doskonalenie Techniki Jazdy z siedzibą
w Mnichowie, Wierzbak Szkoła Jazdy s. c. A. Krawczyk, A. Gruszka,
B. Gruszka z siedzibą w Poznaniu - firmy, którym zlecono
przeprowadzenie szkoleń 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 – 30 czerwca
2019 roku. W ramach projektu wsparciem objęto osoby powyżej 29
roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Gnieźnie
jako bezrobotne. W 2019 roku na staże skierowano 44 osoby
(27 kobiet). Ponadto, 21 osobom przyznano jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej, w tym 10 kobietom. Łącznie
w 2019 roku w projekcie wzięło udział 65 osób, w tym 37 kobiet.
Przerywanie przez uczestników projektu udziału w stażach
spowodowało oszczędności na zadaniu. W związku z powyższym
udzielono jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej większej liczbie uczestników niż pierwotnie założono.
-

nazwa zadania

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

opis zadania

Projekt był realizowany w okresie: 1 stycznia 2019 roku - 31 grudnia
2019 roku i jest kontynuowany do 31 grudnia 2020 roku. W ramach
projektu wsparciem objęto osoby w wieku 18 – 29 lat zarejestrowane
w PUP w Gnieźnie jako bezrobotne. W 2019 roku na staże skierowano
233 osoby (155 kobiet), a na szkolenia - 72 osoby (40 kobiet).
W ramach projektu zrealizowano szkolenia grupowe:
 operator koparkoładowarki,
 pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera,
 obsługa urządzeń fiskalnych i komputera,
 obsługa wózka jezdniowego,
 uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV (E).
Zrealizowano również bony szkoleniowe:
 operator koparkoładowarki,
 prawo jazdy kat. D,
 prawo jazdy kat. B+E,
 prawo jazdy kat. B.
Łącznie przyznano 13 bonów: 4 bony szkoleniowe (w tym 1 kobiecie),
6 bonów stażowych (w tym 4 kobietom) oraz 3 bony na zasiedlenie
(w tym 2 kobietom). Ponadto, 49 osobom przyznano jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 22 kobietom.
Łącznie w 2019 roku w projekcie wzięło udział 360 osób, w tym 222
kobiety. Kilku uczestników otrzymało podwójne wsparcie (np. staż,
szkolenia).
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Przerywanie udziału w projekcie przez uczestników – aby móc
skierować kolejne osoby do udziału w projekcie pośrednicy pracy oraz
doradcy zawodowi sporządzali listy rezerwowe. Ponadto, podczas
rekrutacji motywowano uczestników do wzięcia udziału w wybranych
formach wsparcia w celu podniesienia swoich kwalifikacji oraz nabycia
doświadczenia zawodowego. Opracowywano indywidualne plany
działania. Dodatkowo, specjaliści ds. rozwoju zawodowego na
spotkaniach informowali szczegółowo o organizowanych szkoleniach
i korzyściach płynących z udziału w nich. Urząd dokładał wszelkich
starań, aby wszystkie wskaźniki osiągnąć na założonym poziomie.
Problemy pojawiające się w trakcie realizacji projektu dotyczyły
również uzyskania kwalifikacji. Na 72 skierowanych uczestników
szkoleń, których efektem było uzyskanie kwalifikacji tylko 55
uczestników je uzyskało. Daje to rezultat równy 76,4%. Ponadto,
10 uczestników po kursie obsługa wózka jezdniowego oczekuje na
dokumenty potwierdzające kwalifikacje, a 1 uczestnik bonu
szkoleniowego oczekuje na egzamin (stan na luty 2020r.).
Marek Starczewski Ośrodek Kształcenia Zawodowego Kursal
M. Starczewski z siedzibą w Nakle nad Notecią, Info-Tech z siedzibą
w Gnieźnie, Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Kierowców z siedzibą w Gnieźnie, Wielkopolski Uniwersytet Oświaty
Pozaszkolnej sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – Ośrodek z Gniezna,
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Kann sp. z o. o. z siedzibą
w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S. A.
w Koninie, Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz Doskonalenie Techniki
Jazdy PHU K. Centka z siedzibą w Gnieźnie - firmy, którym zlecono
przeprowadzenie szkoleń lub wybrane bezpośrednio przez osoby
bezrobotne (bony szkoleniowe).

nazwa zadania

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

opis zadania

Projekt był realizowany w okresie: 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia
2019 roku i jest kontynuowany do 31 grudnia 2020 roku. W ramach
projektu wsparciem objęto osoby powyżej 29 roku życia
zarejestrowane w PUP w Gnieźnie jako bezrobotne. W 2019 roku na
staże skierowano 102 osoby (65 kobiet), natomiast na szkolenia 63
osoby (38 kobiet).
W ramach projektu zrealizowane szkolenia grupowe:
 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/135/
i TIG/141/,
 obsługa wózka jezdniowego,
 pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera,
 obsługa urządzeń fiskalnych i komputera,
oraz szkolenia indywidualne:
 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/135/
i TIG/141/,
 prawo jazdy kat. D (dla 2 osób),
 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG /141/
i spawanie gazowe blach /311/,
 praca w sekretariacie szkoły językowej – rozmowy z klientami,
praca z komputerem, dokumentacja,
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

 prawo jazdy kat. B (dla 2 osób),
 prawo jazdy kat. C oraz C+E,
 grafika, komputer i Internet w reklamie.
Ponadto, 43 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym 12 kobietom. Łącznie w 2019 roku
w projekcie wzięło udział 208 osób, w tym 115 kobiet.
Problemy pojawiające się w trakcie realizacji projektu dotyczyły
uzyskania kwalifikacji. Na 63 osoby, które rozpoczęły szkolenie, 36
osób uzyskało kwalifikacje, a 16 uczestników oczekuje na egzamin lub
na dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji (stan na luty
2020r.). Powyższa sytuacja wynika z faktu, iż wydłuża się okres
oczekiwania na egzaminy. Poza tym sytuacja uczestników jest
dynamiczna - często podejmują prace i nie podchodzą do egzaminów.
Ponadto, mimo wparcia ze strony doradców zawodowych i specjalistów
ds. rozwoju zawodowego motywacja uczestników szkoleń nie jest
bardzo wysoka - często przerywają szkolenia, pobierają zwolnienia
lekarskie, nie podchodzą do egzaminów. Urząd dokładał wszelkich
starań do realizacji szkoleń, tworząc m. in. listy rezerwowe
kandydatów na szkolenia.
Wielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej sp. z o. o. z siedzibą
w Poznaniu - Ośrodek w Gnieźnie, Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia
Zawodowego Kierowców z siedzibą w Gnieźnie, Info-Tech z siedzibą
w Gnieźnie, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S. A.
w Koninie, Leader School Poznań - Winogrady Jakub Kasperczak
z siedzibą w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz Doskonalenie
Techniki Jazdy PHU K. Centka z siedzibą w Gnieźnie – firmy, którym
zlecono przeprowadzenie szkoleń.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

wartość osiągnięta
w roku 2019

os.

779

zł

5.395.625,00

os.

438
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numer projektu
II/4/d
nazwa projektu
Staże dla bezrobotnych
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Staże dla bezrobotnych

kierownik zadania
Dyrektor PUP

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Staże dla bezrobotnych
razem

planowana kwota [zł]
-

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

Staże dla bezrobotnych
razem

260.931,60
260.931,60

-

z innych źródeł (jakich?)
nazwa
Fundusz Pracy

kwota
260.931,60
260.931,60

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

Staże dla bezrobotnych

opis zadania

W ramach stażu osoba bezrobotna nabywa umiejętności praktyczne do
wykonywania pracy w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy
z pracodawcą. W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
zorganizował 66 staży w ramach środków Funduszu Pracy. Łącznie staż
zakończyło 48 osób, a 44 osoby po zakończonym stażu podjęły
zatrudnienie W roku 2020 staże kontynuuje 12 osób. Efektywność
zatrudnienia uzyskana po odbyciu stażu wynosi 91,67%.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Spada zainteresowanie osób bezrobotnych odbyciem stażu z uwagi na
możliwość podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Osoby
bezrobotne często nie kończą rozpoczętych staży (nieuzasadnione
przerwania), co obniża wskaźnik efektywności.
-

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu
rezultatu

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

jednostka
miary
os.

wartość osiągnięta
w roku 2019
48

os.

44

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 Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
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
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kierownik zadania
Dyrektor SLR
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
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]
9.000
9.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

z budżetu
powiatu

ogółem

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

117,66

117,66

117,66

117,66

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
z zakresu OZE. Tematyka projektu dotyczy m. in. kierunków i możliwości rozwoju OZE, uregulowań
prawnych, źródeł finansowania i praktycznego ich zastosowania. Powiat Gnieźnieński wspiera
przedsięwzięcia, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na ochronę klimatu, zachęcając do
dalszej współpracy gminy, instytucje oraz przedsiębiorców do składania wniosków na realizację
przedsięwzięć z zakresu OZE.
2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

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

opis zadania

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie, w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, odbyły się warsztaty
szkoleniowe dla pracowników gmin, powiatu a także mieszkańców
dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, na których
zostały omówione zasady i sposób wypełniania wniosków.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Ponadto, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie z Wielkopolską
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - oddział Gniezno w dniu
28 maja 2019 roku zorganizowali szkolenie pn.: „Odnawialne źródła
energii - fotowoltaika przyszłością energetyki”. W szkoleniu udział
wzięli przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorcy,
osoby związane
z branżą budowlaną i elektryczną, architekci,
młodzież z: I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie (obecnie: Zespół Szkół
Technicznych w Gnieźnie), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Gnieźnie (obecnie: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3) oraz
studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
- oddział Gniezno

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 2019

szt.

2

os.

150

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 2019
nazwa zadania
Zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży

planowana kwota [zł]
8.000
8.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Zorganizowanie zajęć
warsztatowych dla dzieci
i młodzieży
razem

z budżetu
powiatu

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

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

Zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży

opis zadania

W 2019 roku Centrum Kultury było organizatorem Dnia Dziecka, który
odbył się w ogródku jordanowskim na os. Piastowskim w Gnieźnie.
Podczas imprezy odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży, między
innymi: muzyczno-taneczne, warsztaty plastyczne (malowanie solą,
malowanie kolorowym piaskiem) oraz gry i zabawy sportowe. Dzieci
poznały muzykę różnych kontynentów. Przy dźwiękach kapeli
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

dudziarskiej uczyły się ludowego tańca oraz tradycyjnych
wielkopolskich przyśpiewek. Wszyscy chętni mogli również spróbować
swoich sił w rozgrywkach warcabów stupolowych oraz wziąć udział
w zabawach i grach sportowych.
eSTeDe było także organizatorem „Biesiady z folklorem”, która odbyła
się w Parku Miejskim w Kłecku. Jak przystało na biesiadę, oprócz
koncertu Zespołu Tańca Ludowego Gniezno i chóru „Tylko Echo”, był
też czas na warsztaty taneczne i wspólne tańce. Podczas całej imprezy
odbywały się warsztaty i animacje dla dzieci, między innymi warsztaty
plecenia wianków, warsztaty plastyczne czy warsztaty robienia ekotoreb.
We wrześniu i październik na terenie „Stacji kultura” – gnieźnieńskiej
stacji kolei wąskotorowej, odbywały się warsztaty dla dzieci
i młodzieży, w których udział 960 uczestników - uczniów przedszkoli,
szkól podstawowych i średnich z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
W ramach powyższego projektu odbyły się warsztaty historyczne, które
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Cykl „Historia na torach”
i tematy zajęć „Jak żyli ludzie tysiąc lat temu”, „Jak powstało
Państwo Polskie”, czy „Warsztat archeologiczny” przeniosły młodych
ludzi w czasy Słowian. Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych klas
szkoły podstawowej miały okazję zobaczyć jak wyglądały przedmioty
codziennego użytku sprzed około tysiąca lat, jak wyglądała ówczesna
biżuteria, instrumenty muzyczne, czy zabawki. Niewątpliwą atrakcją
była możliwość dotknięcia repliki miecza, tarczy, kolczugi, czy hełmu
używanego przez słowiańskich wojów. Warsztaty zatytułowane „Jak
strzałą po torze” pozwalały młodym ludziom, pod okiem wytrawnego
instruktora, spróbować sił w strzelaniu ze słowiańskiego łuku,
natomiast warsztaty archeologiczne zatytułowane „Wykop w torze”
przybliżyły uczestnikom na czym polega praca ludzi badających dawne
kultury i cywilizacje. Zaprezentowane zostały narzędzia jakich używa
archeolog i w obrazowy sposób przedstawiono jakie musi posiadać
umiejętności.
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

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
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

24

os.

1.400

%

300,00

%

400,00
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numer projektu
II/6/b
nazwa projektu
Czas do przedszkola
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Realizacja projektu „Czas do przedszkola”

kierownik zadania
Dyrektor SOSW Kłecko

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Realizacja projektu „Czas do przedszkola”

planowana kwota [zł]
571.094
571.094

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Realizacja projektu „Czas do
przedszkola”
razem

z budżetu
powiatu

551.541,14

551.541,14

551.541,14

551.541,14

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

opis zadania

Realizacja projektu „Czas do przedszkola”
W





roku 2019 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),
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania





-

codzienny transport dzieci busem szkolnym,
zajęcia rewalidacyjne,
terapie specjalistyczne (logopeda),
gimnastyka korekcyjna.

-

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 2019
11
11

os.

-

numer projektu
II/6/d
nazwa projektu
Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Wymiana młodzieży i wyjazdy do miejsc martyrologii
Realizacja projektu pn. „O czym marzysz – zawodowo”
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Dyrektor WES
Dyrektor WSK
Dyrektor WSK
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Wymiana młodzieży i wyjazdy do miejsc martyrologii
Realizacja projektu pn. „O czym marzysz – zawodowo”

planowana kwota [zł]
181.900
2.000
2.000
185.900

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
motywacyjnym
Wymiana młodzieży
i wyjazdy do miejsc
martyrologii
Realizacja projektu
pn. „O czym marzysz
– zawodowo”
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

175.900,00

175.900,00

-

-

1.272,55

1.272,55

-

-

1.831,68

1.831,68

-

-

179.004,23

179.004,23

-

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, w tym np. 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
104

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2019

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

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 placówkami oświatowymi powiatu gnieźnieńskiego, przekazał środki
finansowe do jednostek na wypłatę stypendiów.
Starostwo Powiatowe, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
nr XXXV/215/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, przyznało również
stypendia za osiągnięcia artystyczne oraz nagrody za wybitne
osiągnięcia zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
nr XVII/104/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
Łącznie przyznano 118 stypendiów:
 3 stypendia artystyczne,
 16 stypendiów za szczególne osiągnięcia,
 65 stypendiów dla uczniów osiągających najwyższe wyniki
z przedmiotów ogólnokształcących,
 8 stypendiów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
 20 stypendiów dla uczniów szkół zawodowych,
 6 stypendiów naukowo-socjalnych.
-

Wymiana młodzieży i wyjazdy do miejsc martyrologii
W ramach zadania, w dniach od 2-3 czerwca 2019 roku w Gnieźnie
przebywała grupa uczniów i nauczycieli z Dymitruszek (Ukraina).
Powiat Gnieźnieński włączył się w przygotowanie pobytu gości.
W ramach wizyty goście mieli okazję zwiedzić Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie, Katedrę Gnieźnieńską, Dom Powstańca.
Ponadto, uczestniczyli w IX Koncercie Prymasowskim oraz mieli okazje
obejrzeć wystawę filatelistyczną z okazji 40. Rocznicy Pielgrzymki
Ojca Świętego Jana Pawła II do grobu św. Wojciecha wystawioną w holu
Starostwa Powiatowego.
-

nazwa zadania

Realizacja projektu pn. „O czym marzysz – zawodowo”

opis zadania

W ramach realizacji zadania, w dniach 25-27 listopada 2019 roku
odbyła się pierwsza wizyta uczniów z Powiatu Gnieźnieńskiego
w Zamku Trebnitz, którą zorganizowano w ramach zainaugurowanej 30
października 2019 roku współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego ze
stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań.
W wielokulturowych warsztatach „O czym marzysz - zawodowo”
uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie.
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Projekt skierowany był do młodych ludzi, którzy wchodzą w fazę
wyboru drogi kariery zawodowej. Jego uczestnicy brali udział
w warsztatach z zakresu animacji kulturowej, treningu głosu,
pedagogiki cyrku i teatru oraz sztuk walki. Jednocześnie odbywały się
warsztaty filmowe, dzięki którym uczniowie mogli opanować podstawy
technologii kamery, światła i dźwięku. Efektem finalnym projektu były
tworzone, w trakcie pobytu w Zamku Trebnitz, jako forma
autoprezentacji przed przyszłym pracodawcą, wideoklipy.
Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań - placówka
edukacyjna o profilu polityczno-kulturalnym, która realizuje
międzynarodowe projekty wymian, głównie z krajami Europy
Wschodniej. W ramach swojej działalności stowarzyszenie wspiera
edukację młodzieży i dorosłych w obszarze zdobywania zawodu oraz
dokształcania się.

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
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3

szt.

12

os.

ok. 200

%
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%
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numer projektu
II/6/f
nazwa projektu
Tworzenie i doposażenie laboratoriów szkolnych oraz zakup pomocy naukowych i sprzętu
specjalistycznego
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
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 2019
nazwa zadania
Realizacja projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Kłecku”
razem

planowana kwota [zł]
0
0

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
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”
razem

z budżetu
powiatu

398.591,22

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

EFS

356.623,05

budżet państwa

41.968,17

0,00

398.591,22

0,00

398.591,22

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.
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2. opis zadań w ramach projektu

nazwa zadania

opis zadania

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

Realizacja projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”
Celem projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Kłecku” jest zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadpodstawowego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych
i pozaformalnych ścieżek kształcenia, dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi z SOSW w Kłecku. W ramach projektu
zostaną wyposażone sale do terapii specjalistycznych oraz pracownia
do przedmiotów przyrodniczych. W salach terapeutycznych oraz poza
Ośrodkiem będą prowadzone różnorodne zajęcia specjalistyczne
i zajęcia pozalekcyjne podnoszące kompetencje oraz umożliwiające
poprawę przyswajania wiedzy ogólnej uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Z kolei nauczyciele podniosą swoje
kompetencje i uzyskają kwalifikacje poprzez uczestnictwo w studiach
podyplomowych, szkoleniach, kursach.
Projekt, zaplanowany do realizacji w latach 2018-2021, przewiduje:
[1] wyposażenie pracowni przyrodniczej, sal do terapii: logopedycznej
i alternatywnych metod komunikacji AAC, integracji sensorycznej,
TOMATISA, muzykoterapii, hortiterapii, hydroterapii, bajkoterapii,
arteterapii, [2] organizację dla uczniów: zajęć pozalekcyjnych
w ramach kółka przyrodniczego oraz zajęć specjalistycznych
w zakresie: logopedii i alternatywnych metod komunikacji AAC,
integracji sensorycznej, muzykoterapii, hydroterapii, hipoterapii,
alpakoterapii, bajkoterapii, arteterapii, TOMATISA, hortiterapii,
[3] studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli.
W roku 2019 w ramach projektu realizowano następujące działania:
 zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w ramach kółka zainteresowań
„Tropiciele przyrody”, zajęcia specjalistyczne w zakresie: logopedii
i alternatywnych metod komunikacji AAC, integracji sensorycznej,
TOMATIS, hortiterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, arteterapii,
hydroterapii, hipoterapii, alpakoterapii,
 nauczyciele ukończyli studia podyplomowe z zakresu hortiterapii
oraz kursy i szkolenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych,
 nauczyciele kontynuowali studia podyplomowe z zakresu integracji
sensorycznej.
-
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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 2019
7
7
2.078

szt.

7

numer projektu
II/6/g
nazwa projektu
Wsparcie dla szkolnictwa wyższego
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu
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 WES
Dyrektor WES
Dyrektor WES

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Stypendium dla doktoranta IKE UAM
Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego rejonu
humańskiego
Stypendium naukowe dla studentów PWSZ
razem
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5.040
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

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

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

4.400

4.400

-

-

4.480

4.480

-

-

15.600

15.600

-

-

24.480

24.480

-

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

opis zadania

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

opis zadania

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

Stypendium dla doktoranta IKE UAM
W ramach zadania przyznane zostało stypendium dla doktoranta
Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie wyróżniającego się
pracą naukową. W celu realizacji zadania Powiat Gnieźnieński zawarł
z Instytutem Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu stosowne umowy. Miesięczna kwota stypendium wyniosła
1.100,00 zł.
-

Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego
rejonu humańskiego
W ramach zadania przyznane zostały dwa stypendia socjalne dla
studentów pochodzących z partnerskiego rejonu humańskiego
i studiujących w IKE. W celu realizacji zadania Powiat Gnieźnieński
zawarł z Instytutem Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu stosowne umowy. Miesięczna kwota jednego
stypendium wyniosła 280,00 zł.
-
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nazwa zadania

Stypendium naukowe dla studentów PWSZ

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

W ramach zadania przyznanych zostało pięć stypendiów naukowych dla
studentów PWSZ. W celu realizacji zadania Powiat Gnieźnieński zawarł
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie stosowne umowy.
Miesięczna kwota jednego stypendium wyniosła 400,00 zł.
-

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 2019

szt.

2

szt.

3

os.

b. d.

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”
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Kontynuacja działalności Samorządowej Orkiestry Dętej, chóru mieszanego
„Metrum” i Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”
razem

planowana kwota [zł]
72.000
72.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

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

z budżetu
powiatu

72.000,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

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.
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 2019 roku orkiestra
brała udział w następujących wydarzeniach:
 koncert z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 oprawa muzyczna spotkania noworocznego samorządowców
powiatu gnieźnieńskiego,
 koncert uświetniający imprezę pn. „Rolnicy polscy oddają hołd
Powstańcom Wielkopolskim w 100-lecie zwycięskiego powstania”,
 oprawa muzyczna uroczystości katyńskich,
 oprawa muzyczna uroczystości świętego Wojciecha oraz uchwalenia
konstytucji 3. Maja w Gnieźnie,
 koncert z okazji dnia dziecka,
 koncert z okazji 40. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski,
 oprawa muzyczna dożynek powiatowo–gminnych w Niechanowie,
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oprawa muzyczna uroczystości rocznicowych: 17 września
w Gnieźnie i 11 listopada w Witkowie,
 oprawa muzyczna uroczystości „Wszystkie pokolenia dla
Niepodległej” w auli I LO w Gnieźnie,
a także wzięła udział w gnieźnieńskim festiwalu orkiestr.
Również chór „Metrum” wielokrotnie włączał się w organizację różnego
rodzaju imprez i uroczystości. Koncerty kolęd w wykonaniu chóru
usłyszeć można było w gnieźnieńskich kościołach: p.w. św. Wawrzyńca,
p.w. Matki Bożej Miłosierdzia i p. w. bł. Michała Kozala oraz w kościele
p. w. św. Antoniego Bydgoszczy. Chór wystąpił także podczas
uroczystości 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, absolutorium
PWSZ w Gnieźnie, w kościele p. w. bł. Jolenty w Gnieźnie. W czerwcu
2019 roku chór Metrum koncertował również w Wiedniu, a w drugim
półroczu wystąpił w Sławie podczas ósmej odsłony Ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Chóralnej, gdzie zdobył Grand Prix, Złote pasmo
i nagrodę za najlepsze wykonanie utworu sakralnego. Najlepszym
dyrygentem uznany został wówczas Jarosław Krenz. Chór swoim
koncertem uświetnił również uroczystość „Wszystkie pokolenia dla
Niepodległej” oraz koncert z okazji 11 listopada, który odbył się na
gnieźnieńskim Rynku. Ponadto, wziął udział w koncercie chórów
w Poznaniu a w grudniu, w kościele p. w. bł. Jolenty w Gnieźnie, odbył
się koncert Kolęd i Pastorałek „Powitajmy Maleńkiego”, który został
wyemitowany w gnieźnieńskiej telewizji oraz nagrany na płytę dvd.
Zespół Tańca Ludowego Gniezno w 2019 roku koncertował podczas:
 obchodów 5-lecia Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych
„Gniazdo”,
 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 obchodów 100-lecia zwycięskiego powstania wielkopolskiego,
 Świątecznego Targu Wiejskiego,
 Międzynarodowego Dnia Tańca,
 jubileuszu 20-lecia powstania zespołu „Cybinka”,
 Wielkopolskiego Konkursu Piosenki i Tańca Ludowego w Mieścisku,
 100-lecia powstania II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie,
 nocy świętojańskiej w Pakszynie,
 Królewskiego Salonu Sztuki w MOK w Gnieźnie,
 biesiady z folklorem w Kłecku, gdzie członkowie zespołu
poprowadzili również warsztaty tańca i śpiewu dla uczestników
imprezy,
 Dożynek w Mnichowie, Jankowie Dolnym i w Niechanowie,
 Międzynarodowych Spotkań z Folklorem,
 uroczystości „Wszystkie pokolenia dla Niepodległej” w auli I LO
w Gnieźnie.
Zespół ludowy zaprezentował również kolędy i pastorałki w Kościele
p. w. bł. Jolenty w Gnieźnie oraz w Świetlicy na Piekarach, a podczas
I Wielkopolskiego Konkursu Piosenki i Tańca Ludowego otrzymał dwie
pierwsze nagrody, w kategorii śpiewu ludowego oraz w kategorii tańca.
W terminie od 20 do 22 września członkowie zespołu wzięli udział
w warsztatach w Łowiczu, gdzie uczyli się tańca łowickiego oraz
przeprowadzili warsztaty tańców szamotulskich. Wzięli również udział
w Targu Wiejskim oraz w jubileuszu Zespołu Staropolanie.


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

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

3

os.

80

szt.

49

szt.

7

szt.

5

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

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

kierownik zadania
Dyrektor CK eSTeDe
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury

planowana kwota [zł]
102.157
102.157

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Przebudowa oraz
doposażenie Centrum
Kultury
razem

z budżetu
powiatu

23.604,31

23.604,31

23.604,31

23.604,31

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

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

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”,
polegający na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Centrum
Kultury „Scena to dziwna” wraz z zagospodarowaniem terenu, małą
architekturą i infrastrukturą techniczną, którego realizacja
ma
przyczynić się do rozwoju i poprawy jakości oferty kulturalnej oraz do
zwiększenia dostępności do kultury w powiecie gnieźnieńskim, w tym
dla osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie. W 2019
roku w ramach projektu wydatkowano środki w kwocie 23.604,31 zł
(wkład własny) na zakup mebli stanowiących wyposażenie Centrum
Kultury.
odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą
-
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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 2019

szt.

0

szt.

50

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 Spraw Społecznych i Kultury, Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
w Gnieźnie
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Spraw Społecznych
i Kultury
Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to dziwna”

kierownik zadania
Dyrektor WSK
Dyrektor CK eSTeDe

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Spraw Społecznych
i Kultury
Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to dziwna”
razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Imprezy kulturalne
organizowane przez Wydział
Spraw Społecznych i Kultury
Imprezy kulturalne
organizowane przez Centrum
Kultury „Scena to dziwna”
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

75.917,98

75.917,98

-

-

49.746,38

49.746,38

-

-

125.664,36

125.664,36

-

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 Spraw Społecznych
i Kultury

opis zadania

W ramach projektu Wydział Spraw Społecznych i Kultury zrealizował
następujące imprezy:
 cykliczne spotkania ze sztuką - zorganizowano liczne spotkania
autorskie i literackie oraz warsztaty z zakresu wiedzy o kulturze,
muzyce i sztukach plastycznych, m. in. przy współpracy
z Czytelnią na Piętrze (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie)
udało się zorganizować Strefę Komiksu – wydarzenie prezentujące,
podczas wystawy zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia
Książki i Praw Autorskich, najciekawsze oblicza sztuki komiksowej
i powieści graficznej. Ponadto, Starostwo Powiatowe włączyło się
w organizację cyklicznych warsztatów literackich pt. „Lednicka
Wiosna Poetycka”, które zostały objęte patronatem Marszałka
Województwa Wielkopolskiego,
 Koncert Prymasowski - w niedzielę 2 czerwca 2019 roku w katedrze
gnieźnieńskiej odbył się, po raz dziewiąty, Koncert Prymasowski. To
muzyczne wydarzenie wpisało się w obchody 40. rocznicy
pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny i Gniezna. Podczas
koncertu wystąpili: Julia Wolańska-Gajda (fortepian) oraz Michał
Gajda (akordeon), a także Maria Antkowiak (sopran) oraz
Kameralna Orkiestra Smyczkowa Akademii Muzycznej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu pod kierownictwem Marcina
Suszyckiego,
 Akademia Gitary – Powiat Gnieźnieński był współorganizatorem
12. edycji Akademii Gitary. W 2019 roku Akademia Gitary
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w Gnieźnie gościła trzykrotnie, tj. 23 i 29 sierpnia oraz 7 września.
Pierwszy koncert odbył się w Archikatedrze Gnieźnieńskiej. Był to
jeden z trzech koncertów inaugurujących 12. edycję festiwalu
Akademia Gitary. W murach katedry można było usłyszeć m. in.
fantazję na temat Aqua e vinho Egberto Gismontiego oraz utwór
Aleksandra Dębicza PasaCatedral - kompozycję stworzoną
specjalnie z myślą o festiwalowej publiczności i trzech najstarszych
katedrach – w Kołobrzegu, Gnieźnie i Poznaniu, w których miało
miejsce jego premierowe wykonanie. Podczas drugiego koncertu,
który odbył się 29 sierpnia w restauracji Dobry Browar wystąpił
szkocki gitarzysta Matthew McAllister. Muzyk popularność
zawdzięcza pomysłowym i wciągającym aranżacjom oraz
doskonałemu kunsztowi. Występował na całym świecie, zdobywając
podziw międzynarodowej widowni. Na zakończenie gnieźnieńskiej
odsłony Akademii Gitary, 7 września w Pałacu Balcerowo, odbył się
koncert Michała Sobierajskiego. Uczestnicy koncertu mieli
możliwość
wysłuchania
charyzmatycznego
wokalisty
o nieprzeciętnych umiejętnościach pianistycznych,
widowiska historyczne – w ramach zadania zakładano realizację
plenerowych
imprez
historyczno-kulturalnych:
rekonstrukcji
historycznych, prezentacji 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.
W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2019 zorganizowano
wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie widowisko
w hali sportowej w Kiszkowie nawiązujące do obchodów odzyskania
przez Polskę Niepodległości,
cykl otwartych spotkań autorskich i literackich – w ramach zadania
zorganizowano liczne spotkania autorskie i literackie oraz warsztaty
z zakresu wiedzy o kulturze, muzyce i sztukach plastycznych,
w tym m. in. przy wsparciu Czytelni na Piętrze (I Liceum
Ogólnokształcące w Gnieźnie): Ogólnopolski Konkurs im. Anny
Piskurz”, a także wystawy fotograficzne Agaty Ożarowskiej oraz
Przemysława Degórskiego. Ponadto, w 2019 roku zorganizowano
również Literackie Mikołajki dla uczniów szkół podstawowych
podczas których mogli oni zapoznać się z życiem i twórczością
Adama Mickiewicza - wieszcza narodowego i jednego
z najwybitniejszych polskich poetów. Powiat Gnieźnieński podjął
również współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie
w celu zorganizowania wydarzenia
kulturalno–edukacyjno
- historycznego: wystawy „Śladami Żydów Gnieźnieńskich”, która
stała się integralną częścią spotkania panelowego pod tym samym
tytułem,
Dożynki Powiatowo-Gminne w Niechanowie - w dniu 25 sierpnia
2019 roku rolnicy z terenu powiatu gnieźnieńskiego podziękowali za
zebrane
plony
podczas
Dożynek
Powiatowo-Gminnych
w Niechanowie. Uroczyste obchody odbyły się na niechanowskich
plantach. Gospodarzami wydarzenia byli: Piotr Gruszczyński,
starosta gnieźnieński oraz Szymon Robaszkiewicz, wójt gminy
Niechanowo. W dożynkach udział wzięli parlamentarzyści,
samorządowcy,
przedstawiciele
instytucji
zaangażowanych
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w rozwój rolnictwa, służb mundurowych, duchowieństwa oraz
liczne grono mieszkańców. Dożynki zainaugurowała dziękczynna
msza św. w kościele p. w. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie.
Po uroczystym nabożeństwie rozpoczął się tradycyjny obrzęd
chleba, który poprowadził Zespół Tańca Ludowego Gniezno.
Starostami tegorocznych dożynek zostali: Sylwia Sporna
z Niechanowa
oraz Jerzy Kozanecki z Niechanowa.
W okolicznościowych przemówieniach starosta gnieźnieński Piotr
Gruszczyński oraz wójt Szymon Robaszkiewicz podziękowali
wszystkim rolnikom za trud codziennej pracy oraz pielęgnowanie
rodzinnych tradycji. Dożynkowym zwyczajem wręczono również
9 odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznane
rolnikom z terenu powiatu na wniosek gospodarzy Święta Plonów
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość uświetniły
występy Powiatowej Orkiestry Dętej oraz Zespołu Tańca Ludowego
Gniezno. Na najmłodszych czekały zabawy i animacje. Gwiazdami
wieczoru
były
zespoły
pochodzące
z
terenu
powiatu
gnieźnieńskiego: Coolik i Akustyczna Radiostacja.
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Powiat Gnieźnieński, Wielkopolska Izba Rolnicza, inne organizacje
pozarządowe i instytucje samorządowe, Miejski Ośrodek Kultury
w Gnieźnie, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu powiatu
gnieźnieńskiego, Czytelnia na Piętrze I Liceum Ogólnokształcącego
w Gnieźnie.

nazwa zadania

Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to
dziwna”

opis zadania

W ramach projektu Centrum Kultury „Scena to dziwna” zrealizowało
następujące imprezy:
 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Centrum Kultury „Scena
to dziwna” było współorganizatorem uroczystości upamiętnienia
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Katedrze Gnieźnieńskiej została
odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, a następnie
odbyła się uroczystość pod pomnikiem Bolesława Chrobrego.
Odczytany został apel pamięci, po którym nastąpiło złożenie
okolicznościowych wiązanek. Oprawę muzyczną uroczystości
zapewniła Samorządowa Orkiestra Dęta działająca przy Centrum
Kultury „Scena to dziwna”. Natomiast na ul. 3 Maja zawisły biało –
czerwone flagi,
 Dzień Wolności i Praw Obywatelskich - w dniu 4 czerwca 2019 roku
Centrum Kultury „Scena to dziwna” zorganizowało Dzień Wolności
i Praw Obywatelskich. Na gnieźnieńskim Rynku wystąpił Teatr
Ósmego Dnia ze spektaklem Summit 2.0. Zapowiedzią
i wprowadzeniem do wieczornego spektaklu była konferencja
zatytułowana „Moja droga do wolności”, która odbyła się
w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Zaproszeni
goście ze środowisk artystycznych, akademickich i samorządowych
podzielili się swoimi doświadczeniami w organizacji wydarzeń
mających na celu propagowanie idei wolności. Uczestnicy
konferencji poznali również kulisy powstania i ewolucji Teatru
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Ósmego Dnia oraz dowiedzieli się z od zaproszonych gości skąd
i w jaki sposób znalazł się na placu przy Instytucie Kultury
Europejskiej UAM w Gnieźnie fragment muru berlińskiego,
biesiada z folklorem - w czerwcu w Parku Miejskim w Kłecku,
Centrum Kultury zorganizowało Biesiadę z folklorem. Biesiadę
rozpoczął koncert Zespołu Tańca Ludowego Gniezno działającego
przy eSTeDe oraz chóru „Tylko Echo” z Kłecka. Przy dźwiękach
zespołu i chóru uczono ludowego tańca oraz tradycyjnych
wielkopolskich przyśpiewek. Pod okiem animatorów odbywały się
zabawy dla dzieci oraz warsztaty. Całość imprezy w gwarze
wielkopolskiej prowadził Szczun z Kareji. Biesiadę zakończyło
ognisko. Imprezę zorganizowano przy współpracy z
Miejsko
– Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłecku,
Akademia Gitary - Centrum Kultury było współorganizatorem
12. edycji Akademii Gitary. W 2019 roku Akademia Gitary
w Gnieźnie gościła trzykrotnie, tj. 23 i 29 sierpnia oraz 7 września.
Pierwszy koncert odbył się w Archikatedrze Gnieźnieńskiej. Był to
jeden z trzech koncertów inaugurujących 12. edycję festiwalu
Akademia Gitary. W murach katedry można było usłyszeć m. in.
fantazję na temat Aqua e vinho Egberto Gismontiego oraz utwór
Aleksandra Dębicza PasaCatedral - kompozycję stworzoną
specjalnie z myślą o festiwalowej publiczności i trzech najstarszych
katedrach – w Kołobrzegu, Gnieźnie i Poznaniu, w których miało
miejsce jego premierowe wykonanie. Podczas drugiego koncertu,
który odbył się 29 sierpnia w restauracji Dobry Browar wystąpił
szkocki gitarzysta Matthew McAllister. Muzyk popularność
zawdzięcza pomysłowym i wciągającym aranżacjom oraz
doskonałemu kunsztowi. Występował na całym świecie, zdobywając
podziw międzynarodowej widowni. Na zakończenie gnieźnieńskiej
odsłony Akademii Gitary, 7 września w Pałacu Balcerowo, odbył się
koncert Michała Sobierajskiego. Uczestnicy koncertu mieli
możliwość
wysłuchania
charyzmatycznego
wokalisty
o nieprzeciętnych umiejętnościach pianistycznych.
dożynki powiatowo – gminne - 25 sierpnia na niechanowskich
plantach odbyły się główne uroczystości Dożynek PowiatowoGminnych, których organizatorami był Powiat Gniezno i Gmina
Niechanowo. Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą mszą św.
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie, a po niej
nastąpił tradycyjny przemarsz korowodu dożynkowego. Obrzęd
Chleba poprowadził Zespół Tańca Ludowego Gniezno, a po nim
odbył się program artystyczny, podczas którego wystąpiły zespoły
na co dzień związane z eSTeDe, m. in. Zespół Tańca Ludowego
Gniezno i Powiatowa Orkiestra Dęta,
Open Blues - we wrześniu Centrum Kultury było organizatorem
Święta bluesa w Gnieźnie. W przededniu Polskiego Święta Bluesa,
zainicjowanego
przez
Polskie
Stowarzyszenie
Bluesowe,
a obchodzonego od 2005 roku, w Gnieźnie w Dobrym Browarze
odbył się koncert mający promować ten gatunek muzyki i kulturę
z nim związaną! Na zaproszenie Centrum Kultury Scena to dziwna
zagrali giganci bluesa, profesorowie uczelni muzycznych, artyści
znani z formacji takich jak Nocna Zmiana Bluesa, Tortilla, Nadmiar,
Pled Zepchlim, R.R. Swing Orchestra - toruńska grupa Open Blues.
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 otwarcie kolejki wąskotorowej - we wrześniu 2019 roku
Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa wyruszyła ponownie na wąskie
tory. Jednocześnie nastąpiła również inauguracja Stacji Kultura,
czyli nowej tymczasowej siedziby Centrum Kultury Scena to
dziwna. Na terenie stacji kolei wąskotorowej w Gnieźnie odbył się
festyn rodzinny inaugurujący ponowne otwarcie jej działalności.
Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
oraz Centrum Kultury Scena to dziwna. W programie zaplanowano
liczne atrakcje. Główną z nich był przejazd kolejką ze stacji
Gniezno Wąskotorowe do stacji Gniezno Jelonek. Dla dzieci
zorganizowane zostały kreatywne warsztaty. Najmłodsi mogli
przygotować swoje własne kolorowe mydełko w kształcie kolejki,
a także wykonać eko-torby i namalować prawdziwe cuda
kolorowym piaskiem. Nie tylko dzieci, ale i dorośli mogli zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie w fotolustrze. Natomiast o oprawę
muzyczną zadbał zespół Dixie Team z Mogilna. Nie zabrakło również
słodkiego poczęstunku dla najmłodszych. Otwarcie kolejki
wąskotorowej i stacji kultura zapoczątkowało cykl zajęć
i warsztatów jakie odbyły się na stacji kolejki wąskotorowej,
 Akustyczna Radiostacja - Centrum Kultury „Scena to dziwna”
zorganizowało w Łubowie koncert zatytułowany „Hity lat 80.”
w wykonaniu Akustycznej Radiostacji. Choć lata mijają, a wraz
z nimi zmieniają się trendy muzyczne, to utwory z lat 80. wciąż
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W koncercie udział wzięło
wielu mieszkańców gminy Łubowa. Współorganizatorem koncertu
była Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo i Gmina Łubowo.
 Święto Przyjaciół - każdego roku, 3 listopada Centrum Kultury
organizuje Święto Przyjaciół. W 2018 roku odbyło się w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Jest to
najstarsza, cykliczna impreza organizowana przez eSTeDe.
To dzień, w którym wspominani są zmarli ludzie kultury z Gniezna
i powiatu. Tegoroczna edycja Święta Przyjaciół poświęcona była
Januszowi Chlaście i Krzysztofowi Łukasikowi. Wspomnieniom
towarzyszył koncert Leny Piękniewskiej - wokalistki, która w 2010
roku wydała swoją pierwszą debiutancką płytę „Wyspa” a dwa lata
później „Kołysanki Na Wieczny Sen” z kwartetem jazzowym
Soundcheck,
zdobywczyni
wielu
nagród
i
stypendiów,
współpracującej z wybitnymi muzykami polskiej sceny jazzowej,
 Wszystkie pokolenia dla niepodległej - Centrum Kultury „Scena to
dziwna” było organizatorem koncertu zorganizowanego z okazji
Święta Niepodległości zatytułowanego „Wszystkie pokolenia dla
Niepodległej”. Podczas uroczystego koncertu wystąpiły zespoły
reprezentacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego: Zespół Tańca Ludowego
„Gniezno”, Orkiestra Dęta Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Chór
Metrum. Specjalny program zaprezentowały również dzieci
z
przedszkola
„Bajkowy
Świat”.
Podczas
uroczystości
zaprezentowany został również film przygotowany przez eSTeDe
przedstawiający reprezentantów wszystkich pokoleń Gnieźnian
opowiadających o tym, czym dla nich jest niepodległość,
 wystawa „W poszukiwaniu światła” - w listopadzie, w tymczasowej
siedzibie eSTeDe, odbył się wernisaż fotografii „W poszukiwaniu
światła”. Zaprezentowane zostały prace uczestników warsztatów
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

fotograficznych prowadzonych przez Przemysława Degórskiego
i Krzysztofa Ślachciaka, które odbywały się w okresie wrzesień
-październik na „Stacji kultura”. Dodatkowo wystawę obejrzeć
można było w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Mieszka
I w dniach od 9 do 20 grudnia 2019 roku,
 Mikołajki - Centrum Kultury „Scena to dziwna” było organizatorem
Mikołajek dla dzieci. Widowisko dla dzieci zatytułowane „Mikołajki
ze słodkiej bajki” w wykonaniu Filharmonii Pomysłów, odbyło się
w sali wiejskiej w Mnichowie. Widowisko uatrakcyjniły piosenki ze
znanych dzieciom bajek, między innymi Kraina Lodu, Kopciuszek,
Zaczarowana, jak również piękne utwory świąteczne. Spektakl
zakończył się słodką niespodzianką, którą dzieci otrzymały od
Mikołaja i wspólnym zdjęciem,
 koncert Chóru Metrum - 14 grudnia 2019 roku w parafii p. w.
bł. Jolenty w Gnieźnie odbył się koncert „Powitajmy Maleńkiego
- Najpiękniejsze Kolędy i Pastorałki Chór Metrum Świątecznie”,
Było to szczególne wydarzenie w historii chóru, gdyż cały koncert
był rejestrowany jako materiał na koncertową płytę DVD. Powstały
materiał został również wyemitowany w TV Gniezno oraz na kanale
YouTube. Organizatorem koncertu był Chór Mieszany Metrum,
parafia p. w. bł. Jolenty w Gnieźnie, Centrum Kultury eSTeDe oraz
Powiat Gniezno. Patronat Honorowy nad koncertem objął Starosta
Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Prezydent Miasta Gniezna,
 Świąteczny Targ Wiejski - Centrum Kultury eSTeDe było
współorganizatorem Świątecznego Targu Wiejskiego który odbył się
na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie, i podczas którego można było nabyć m. in. ozdoby
choinkowe, wędliny, regionalne przetwory, wyśmienite sery czy
domowe wypieki. Nie zabrakło świątecznych przebojów
w wykonaniu zespołu Espresso i akordeonisty Jarosława Kusza,
a także blubrania Szczuna z Kareji, który tym razem opowiedział
o historii świąt w Wielkopolsce i o tym, jak wygląda prawdziwy
gwiazdor. Wydarzenie organizowane było przez Starostwo
Powiatowe, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Centrum Kultury eSTeDe
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,
i miało na celu wsparcie sprzedaży bezpośredniej produktów
lokalnych,
 Centrum Kultury „Scena to dziwna” wspierało również logistycznie
i technicznie następujące imprezy i uroczystości: Orszak Trzech
Króli, samorządowe spotkanie noworoczne, wydarzenie pn.: Rolnicy
polscy oddają hołd Powstańcom Wielkopolskim w 100-lecie
zwycięskiego powstania, apel pamięci upamiętniający ofiary
zbrodni katyńskiej, apel pamięci upamiętniający policjantów
zamordowanych w Twerze, Wielkanocny, Świąteczny Targ Wiejski,
Narodowe Śpiewanie Pieśni Patriotycznych, wystawę „Święty Jan
Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej”, „Smaki, smaczki
i przysmaki”, 76. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu, rocznicę
napaści sowieckiej na Polskę, Marsz Różowej Wstążki, Noc
zawodowców, Rejonowy Dzień Seniora, Noc Świętych, kwestę
bożonarodzeniową.
Wszystkie imprezy realizowane w ramach projektu odbywały się poza
budynkiem Centrum Kultury „Scena to dziwna”, w którym od marca
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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 podstawowe, szkoły średnie,
przedszkola z powiatu gnieźnieńskiego, Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Instytut Kultury Europejskiej
UAM, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku, Miejski Ośrodek
Kultury w Gnieźnie, Dobry Browar, Towarzystwo Miłośników Gniezna,
Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo, Gmina Łubowo, Gmina Gniezno,
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, Parafia p. w. bł. Jolenty
w Gnieźnie

3. wskaźniki
wskaźniki
produktu

rezultatu

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

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2019
27

os.

11.020

%

115,23

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 Spaw Społecznych i Kultury
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
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Dyrektor WSK
Dyrektor WSK
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
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]
23.000
76.000
99.000

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

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

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

23.000,00

23.000,00

-

-

64.377,23

64.377,23

-

-

87.377,23

87.377,23

-

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 WSK.
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 25 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął
uchwałę nr 108/2019 w sprawie ogłoszenia, z dniem 25 stycznia 2019r.,
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu
Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w roku 2019. We wspomnianej uchwale, dla zadania pn.: „Organizacja
na terenie powiatu gnieźnieńskiego wydarzeń kulturalnych o zasięgu
lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2019 roku” wskazano:
 termin realizacji: 22 marca – 31 grudnia 2019 r.,
 kwotę dotacji: 22.000,00 zł,
 minimalny wkład własny: 20% kosztów realizacji zadania,
W dniu 20 marca 2019 r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, po
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej oceniającej
i kwalifikującej oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie
kultury w roku 2019, podjął uchwałę nr 160/2019 w sprawie:
zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów do realizacji zadań
publicznych w zakresie kultury w roku 2019. Zgodnie z nią środki
w łącznej wysokości 22.000 zł (od 1.000 zł do 3.000 zł) przyznano
11 stowarzyszeniom. Jedno ze stowarzyszeń, jeszcze przed
podpisaniem umowy dotacji, zrezygnowało z realizacji zadania
z przyznaną kwotą dotacji: 2.000 zł. Z kolei w dniu 15 października
2019 roku złożona została uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację
której ostatecznie przeznaczono środki w wysokości 3.000 zł.
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym:
 Lalka dawniej – plener plastyczny i IX Mini Turniej Boccia – TPD Koło
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gnieźnie (środki
przyznane/wydatkowane: 1.000 zł/1.000 zł),
 Kultywowanie tradycji lotniczych wśród mieszkańców powiatu
gnieźnieńskiego, piknik lotniczy – historia lotniska Nałęcz
– Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. L. Szajdy
(środki przyznane/wydatkowane: 2.500 zł/2.500 zł),
 Rodak z Trzemeszna - obrońca Warszawy – Fundacja „Nasza Wieś”
z Trzemeszna (środki przyznane/wydatkowane: 2.000 zł/2.000 zł),
 Dni Pary – Stowarzyszenie Parowozownia Gniezno (środki
przyznane/wydatkowane: 2.500 zł/2.500 zł),
 Legato – kultura łączy: Wierzyckie spotkania kulturalne – wieś
z widokiem na operę – Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”
z Łubowa (środki przyznane/wydatkowane: 1.000 zł/1.000 zł),
 Łubowskie muzykowanie – Koło Gospodyń Wiejskich w Lednogórze
(środki przyznane/wydatkowane: 1.000 zł/1.000 zł),
 XIII Festiwal Sztuki Ludowej – Towarzystwo Poligrodzianie
z Poznania (środki przyznane/wydatkowane: 3.000 zł/3.000 zł),
 Noc wenecka – Stowarzyszenie Ośla Ławka z Gniezna (środki
przyznane/wydatkowane: 3.000 zł/3.000 zł),
 Moje miejsce w kulturze – widzę, czuję, tworzę – XXVII Harcerski
Jarmark Kulturalny – Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew
Wielkopolska, Hufiec Gniezno (środki przyznane/wydatkowane:
2.000 zł/2.000 zł),
 Powitanie lata – Stowarzyszenie Artystyczno-RehabilitacyjnoTerapeutyczne Promyk Dębnica (środki przyznane/wydatkowane:
2.000 zł/2.000 zł),
 VI Wojewódzki Festiwal Warsztat też zaśpiewa - Stowarzyszenie
Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem” z Gniezna (środki
przyznane/wydatkowane: 2.000 zł/0 zł – rezygnacja z zadania),
 XXV Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży „Integracja na
sportowo i świątecznie” – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
z Gniezna (środki przyznane/wydatkowane: 3.000 zł/3.000 zł,
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie).
Łączna liczba uczestników ww. przedsięwzięć: 9.638 osób
-
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TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gnieźnie,
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. L. Szajdy,
Fundacja „Nasza Wieś” z Trzemeszna, Stowarzyszenie Parowozownia
Gniezno, Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” z Łubowa, Koło
Gospodyń Wiejskich w Lednogórze, Towarzystwo Poligrodzianie
z Poznania, Stowarzyszenie Ośla Ławka z Gniezna, Związek Harcerstwa
Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Gniezno, Stowarzyszenie
Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne
Promyk
Dębnica,
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna – stowarzyszenia
dotowane przez powiat

nazwa zadania

Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

opis zadania

W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy – przedsięwzięcia
kulturalne:
 Spotkania Chóralne - koncert z udziałem amatorskich chórów
mieszanych i męskich z całej Polski w Katedrze Gnieźnieńskiej,
 konkursy dla mieszkańców powiatu z zakresu kultury, sztuki i nauki:
 konkurs wiedzy konsumenckiej organizowany dla uczniów szkół
ponadpodstawowych,
 konkursy dla dzieci zorganizowane wspólnie z Przedszkolem
nr 17 w Gnieźnie z okazji Dnia Dziecka,
 konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną dla uczniów
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie,
 Festiwal Piosenki Niemieckiej zorganizowany wspólnie z II LO
w Gnieźnie,
 Supermatematyk - konkurs wiedzy matematycznej i logicznej
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany wspólnie
z I LO w Gnieźnie,
 konkursy: „Wielkie rocznice - Stanisław Wyspiański” oraz
„Patroni naszych szkół – Dąbrówka” (konkurs literacki dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych) zorganizowane wspólnie
z III LO w Gnieźnie,
 konkurs „Ruszaj z głową” – konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w którym główną nagrodę
stanowił kurs nauki na prawo jazdy kat. B
Konkurs w całości
realizowany przez Powiat (poza etapami szkolnymi). W roku 2019
nagrodą główną nagrodzono 3 osoby,
 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,
 Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – w ramach tego
przedsięwzięcia zorganizowano spektakl dla dzieci w plenerze
pn. „Wielka wyprawa Króla Juliana – różnorodność kulturowa”
mający na celu podniesienie świadomości dzieci w sprawach
tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz
promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju,
 organizacja
otwartych
spotkań
kulturalno-edukacyjnych
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z mieszkańcami powiatu – w 2019 roku Powiat Gnieźnieński był
współorganizatorem Dnia Rodziny (festynu integrujący rodziny
zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu gnieźnieńskiego),
a także włączył się w organizację Dnia Dziecka ze Szkołą
Podstawową w Jankowie Dolnym oraz spartakiady kulturalno
– edukacyjnej dla dzieci w Niechanowie. W ramach powyższego
zadania Starostwo Powiatowe było również współorganizatorem
przedświątecznego koncertu muzyki chóralnej wykonanego przez
chór Metrum w kościele p. w. bł. Jolenty w Gnieźnie.
 koncerty wykonawców gnieźnieńskich i warsztaty muzyczne
– w 2019 roku zorganizowano warsztaty muzyczne i taneczne dla
mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w ramach zorganizowanej
w Kłecku biesiady z folklorem. Ponadto, Starostwo Powiatowe
włączyło się w organizację koncertu w ramach jubileuszu 500-lecia
nadania praw miejskich Łopiennie
 pozostałe otwarte imprezy kulturalne dla mieszkańców powiatu,
obejmujące m. in.: festyn kolejkowy (otwarcie Stacji Kultura),
otwarte spotkanie kulinarne pn. „Smaki, smaczki i przysmaki
gnieźnieńskiej kuchni” (prezentacje przez Koła Gospodyń Wiejskich
regionalnych potraw wg własnych przepisów), spotkanie
folklorystyczne na Lednicy, I Turniej Wiedzy o Powiecie
Gnieźnieńskim, zakończenie lata połączone z benefisem zespołu
Fan Art. Ponadto, w roku 2019 współorganizowano wydarzenie
pn. „Bruk z ulicy Krokodyli”, którego głównym celem była promocja
i popularyzacja twórczości Brunona Schulza oraz rozwój
międzykulturowej przestrzeni pojednania (środki wydatkowano na
usługi i zakupy związane z realizacją wydarzeń oraz wynagrodzenia
dla artystów i prowadzących spotkania).
Dodatkowo, w 2019 roku w związku ze zmianą podstawowych
dokumentów systemu zlecania zadań publicznych, zorganizowano
otwarte spotkanie na mieszkańców powiatu ze specjalistą w zakresie
wypełniania kluczowych dokumentów.
Łączna liczba uczestników ww. przedsięwzięć: 8.462 osoby.
szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu gnieźnieńskiego, 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 2019

szt.

11

szt.

36

os.

18.100

%

341,46
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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 Promocji i Turystyki
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Wsparcie plenerowego projektu artystycznego Noc Kupały

kierownik zadania
Dyrektor WPT

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Wsparcie plenerowego projektu artystycznego Noc Kupały

planowana kwota [zł]
26.784
26.784

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Wsparcie plenerowego
projektu artystycznego Noc
Kupały
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

26.783,50

26.783,50

26.783,50

26.783,50

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

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.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Wsparcie plenerowego projektu artystycznego Noc Kupały

opis zadania

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

W dniu 22 czerwca 2019 roku, na terenie Małego Skansenie przy
Ostrowie Lednickim odbyła się 50. edycja „Nocy Kupały”, najstarszej
z imprez organizowanych przez Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy. Organizację wydarzenia wsparł Powiat Gnieźnieński, Gmina
Łubowo i Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów. Wstęp na imprezę był
bezpłatny. Program został podzielony na dwa panele, dla dzieci
i dorosłych, a ze względu na obchodzony jubileusz był mocno
rozbudowany i obejmował m.in. w części dziennej: gry terenowe, teatr
Kamishibai, kalambury oraz różnorodne warsztaty związane z świętem
przesilenia. Główną atrakcją imprezy były występy zespołów „Tęgie
Chłopy” i „Dikanda”. Wydarzenie zakończyło widowisko obrzędowe
przygotowane przez zespół "Łany" z Poznania.
W ramach zadania sfinansowano dwa, 60 minutowe, koncerty zespołów
„Tęgie Chłopy” i „Dikanda” oraz opłacono ZAIKS w związku
z publicznym wykonaniem utworów przez ww. zespoły.
[1] zespól „Tęgie Chłopy” i zespół „Dikanda”, [2] Stowarzyszenie
Autorów ZAIKS z siedzibą w Poznaniu – wykonawcy, których wybór
został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba obchodzonych jubileuszy
liczba zorganizowanych ważnych wydarzeń
o charakterze promocyjnym i wizerunkowym
liczba osób uczestniczących w wydarzeniach
promocyjnych i wizerunkowych organizowanych
w związku z obchodzonymi jubileuszami
liczba osób przyjezdnych na ważne wydarzenia
o charakterze promocyjnym i wizerunkowym
przyrost liczby turystów w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego
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1
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2.100

%

b. d.
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numer projektu
III/1/c
nazwa projektu
Tu powstała Polska - budowa i promocja marki powiatu jako miejsca, gdzie narodziła się polska
państwowość

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Wsparcie badań archeologicznych na Wzgórzu Lecha

kierownik zadania
Dyrektor WPT

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Wsparcie badań archeologicznych na Wzgórzu Lecha

planowana kwota [zł]
11.000
11.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Wsparcie badań
archeologicznych na
Wzgórzu Lecha
razem

z budżetu
powiatu

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

-

III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Powiat Gnieźnieński posiada duże walory o charakterze historyczno-kulturowym. Na zewnątrz jest
powszechnie identyfikowany jako miejsce związane z historią powstania państwa polskiego.
Posiada swoistą markę, którą należy rozwijać. W związku z podjęciem intensywnych działań
promocyjno - informacyjnych na rzecz średniowiecznej stołeczności miasta Poznania koniecznym
jest podjęcie zintensyfikowanych działań mających na celu uwypuklenie roli Gniezna - jako
Pierwszej Stolicy Polski. Powiat Gniezno - kojarzony przede wszystkim poprzez Gniezno i Ostrów
Lednicki, winien być jeśli nie dla wszystkich, to przynajmniej dla zdecydowanej większości Polaków
miejscem, gdzie powstała Polska. Temu celowi ma służyć realizacja niniejszego projektu. W jego
ramach są planowane przedsięwzięcia promocyjno - wizerunkowe oraz wspierające badania
archeologiczne, mające pogłębić wiedzę na temat stołecznej roli grodów w Gnieźnie i na Lednicy.
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2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

Wsparcie badań archeologicznych na Wzgórzu Lecha

opis zadania

Zadanie zostało zrealizowane jako wsparcie dotacyjne dla samorządu
Województwa
Wielkopolskiego
na
podstawie
umowy
nr WOA.273.367.2019.WPT z dnia 7 sierpnia 2019 roku. Realizatorem
projektu pn. „Badania archeologiczne na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie”
było Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Prowadzenie
badań archeologicznych trwało od 15 lipca 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku i objęło prace w obrębie kościoła św. Jerzego w Gnieźnie.
W wyniku przeprowadzenia prac uzyskano następujące efekty:
 wykonano 8 sondaży archeologicznych,
 odsłonięto relikty architektury wczesnośredniowiecznej,
 pozyskano 4 zabytki wydzielone (przęślik z łupku, kolec kościany,
fragment przedmiotu brązowego, monetę nowożytną),
 pozyskano archeologiczny materiał źródłowy masowy (kilkaset
sztuk: ceramiki wczesno-i późnośredniowiecznej, nowożytnej,
fragmenty ceramiki budowlanej),
 przeprowadzono cykl lekcji muzealnych w miejscu wykopalisk
pn.
„Palatium
na
celowniku
archeologa”
(27
lekcji
przeprowadzonych
w dniach 9-12 września 2019 roku, którymi objęło 565 uczniów ze
szkół podstawowych i średnich),
 zorganizowano, w dniu 13 września 2019 roku, seminarium naukowe
pn. „Ekspedycja Palatium”, w którym uczestniczyło 50 osób,
 zrealizowano konferencję prasową z m. in. udziałem Starosty
Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

nazwa
liczba sfinansowanych badań archeologicznych
liczba działań promocyjnych podkreślających
stołeczne znaczenie grodów gnieźnieńskiego
i lednickiego
przyrost liczby turystów w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

jednostka
miary
szt.

wartość osiągnięta
w roku 2019
1

szt.

10

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba działań promocyjnych podkreślających stołeczne znaczenie grodów
gnieźnieńskiego i lednickiego obejmuje konferencję prasową oraz artykuły zamieszczane na
własnych stronach internetowych i profilach społecznościowych oraz w mediach.
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numer projektu
III/2/a
nazwa projektu
Promocja powiatu poprzez reklamę typu ATL i BTL
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Przedsięwzięcia typu ATL i BTL
Składka członkowska do WOT

kierownik zadania
Dyrektor WPT
Dyrektor WPT

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Przedsięwzięcia typu ATL i BTL
Składka członkowska do WOT

planowana kwota [zł]
155.600
13.500
169.100

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Przedsięwzięcia typu ATL
i BTL
Składka członkowska do WOT
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

135.882,35

135.882,35

-

-

13.097,00
148.979,35

13.097,00
148.979,35

-

-

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

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL
W związku z realizacją projektu, w roku 2019 zlecono m. in.:
tłumaczenie aplikacji mobilnej pn. „13 pomysłów na Gniezno i okolice”
na język niemiecki, dodruk wybranych tytułów folderów „Tu powstała
Polska”, „Szlak Piastowski” i „Perły architektury” oraz mapek
rowerowych, druk kalendarzy i innych materiałów informacyjnopromocyjnych, przygotowanie kilkuminutowego filmu promocyjnego
o laureatach nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, wykonanie
6 roll’upów i 1 lekkiej ścianki z logo powiatu, czy wykonanie
niezbędnych prac graficznych i projektów oraz zamówiono gadżety
promocyjne (m. in. ściereczki do okularów, magnesy na lodówkę
z notesikiem, smycze, torby rowerowe z nadrukiem, zestaw narzędzi
rowerowych, długopisy, kubki). Ponadto, wspólnie z Wielkopolską
Organizacją Turystyczną uczestniczono w targach turystycznych
w Poznaniu (1-3.02.2019 roku). Działanie promocyjne objęły również
promocję książki Karola Soberskiego pt.: Skarby i tajemnicy okolic
Gniezna, audiobooka Jolanty Pietz pt.: Cień zegara słonecznego oraz
akcję „Letnie studio Radia Plus w Skorzęcinie”.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Drukarnia Majorczyk sp. j. z siedzibą w Gnieźnie, Basco z siedzibą
w Łodzi, O2-Group Agencja Reklamowa M. Frąckowiak z siedzibą
w Łodzi, Elpos S. Pokładecki z siedzibą w Gnieźnie, MKK sp. z o. o.
z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, Medianet A. Bukowski z siedzibą
w Gnieźnie, Artal z siedzibą w Łodzi, Copypoint Z. Ławniczak
z siedzibą w Gnieźnie, Media Lokalne Karol Soberski z siedziba
w Gnieźnie, Berlineo z siedzibą w Poznaniu, Torbacz sp. z o. o.
z siedzibą w Gdańsku, Agencja Artystyczna Towarzystwo Teatralne Pod
Górkę Stanisław Górka z siedzibą w Kopkach, Fundacja Duży Format
z siedziba w Warszawie, Teatr im. Al. Fredy z siedzibą w Gnieźnie,
Eurozet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, jeszczeinaczej.pl
T. Góralczyk z siedzibą w Gnieźnie, tłumacz przysięgły języka
niemieckiego dr Piotr Jagłowski z Gniezna, Jarosław Gryguć z Gniezna,
Bogdan Stachowiak z Gniezna, Mariusz Słomowicz z Gniezna, Jolanta
Skawina-Hulin z Gniezna, Zbigniew Nawrocki z Gniezno, Wielkopolska
Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu, Stowarzyszenie
Autorów ZAIKS 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
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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
regionalnym i krajowym. Od maja 2011 r. przedstawiciel Powiatu
Gnieźnieńskiego jest członkiem zarządu WOT.
W roku 2019 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] promocję turystyczną Wielkopolski
w internecie poprzez: (a) utworzenie działu Wielkopolska na Weekend
na portalu wielkopolska.travel, (b) działania promocyjne w mediach
społecznościowych,
(c)
współpracę
z
blogerami
poprzez
zorganizowanie dwóch wyjazdów studyjnych z blogerami Ruszaj
w Drogę oraz jednego z czeską blogerką i dziennikarką Klarą Vajek
Velimską, (d) nawiązanie współpracy z PLOT w zakresie udostępniania
treści na obsługiwanych przez PLOT kanałach internetowych;
[3] współpracę z Polską Organizacją Turystyczną: (a) organizację
wizyty studyjnej japońskich touroperatorów w Wielkopolsce wraz
z ZOPOT w Tokio, (b) realizację wizyty studyjnej austriackich
touroperatorów we współpracy z ZOPOT Wiedeń i Instytutem Polskim
w Wiedniu; [4] działalność promocyjną: a) zorganizowano promocję na
następujących krajowych i zagranicznych targach turystycznych: World
Travel Show 2019 w Nadarzynie, VIVA Seniorzy w Poznaniu,
I Wielkopolskim Forum Organizacji Turystycznych w Bramie Poznania
oraz na konferencjach „Turystyka i rekreacja w obszarach
metropolitalnych – problemy i wyzwania” w Poznaniu i „Szlak
Piastowski - nowe wyzwania” w Poznaniu; dodatkowo materiały
promocyjne zostały przekazane na targi METS Marine Equipment Trade
Show Amsterdam, (b) zorganizowano promocję na imprezach
o charakterze turystycznym, na: IV Weekendzie na Szlaku Piastowskim
na Ostrowie Lednickim, Pikniku Funduszy Europejskich w Poznaniu,
festynie promocyjnym powiązanym z uroczystościami Bożego Ciała
w Łowiczu, Koronacji Królewskiej w Gnieźnie, Centralnym Zlocie
Krajoznawców w Poznaniu, Dożynkach Wielkopolskich w Siedlcach,
Wielkopolskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki w Pile,
(c) przygotowano dokumentację do pawilonu narodowego Wystawy
Światowej EXPO 2020 w Dubaju w 2020 roku; [5] promocję Wielkiej
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Pętli Wielkopolski (WPW) poprzez: udział w otwarciu sezonu na
Wielkiej Pętli Wielkopolski na akwenie Marina w Czerwonaku,
uzupełnienie oznakowania na WPW przez posadowienie tablic
kierunkowych: Kanał Bydgoski-Kanał Notecki, dodruk folderu „Katalog
ofert WPW” i ulotek krajoznawczych WPW, organizację wizyty
studyjnej dla przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki na WPW
w ramach projektu Polskie Marki Turystyczne; [6] organizację szkolenia
dla pracowników regionalnych centrów informacji turystycznej
pt. „Regionalny punkt informacji turystycznej – kompetencja
i dostępność” Zamek SIMP w Rydzynie; [7] działania PR (internet,
w tym media społecznościowe), dodruk wydawnictw, gadżety;
[8] informację turystyczną poprzez stałą współpracę z punktami IT
w Poznaniu i regionie w zakresie świadczenia usług informacji
turystycznej o Wielkopolsce; [9] konferencje prasowe i działalność
public relations: (a) zorganizowano etap regionalny Konkursu na
Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat POT 2019 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: mapy Wielkopolski, „Wypoczynek na wsi w Wielkopolsce”,
„Kuchnia Wielkopolan”, „Zagadki Szlaku Piastowskiego” oraz w wersji
niemieckiej i angielskiej „Szlak Piastowski dla każdego”, kalendarza
WOT 2020, zakładek do książek; [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
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wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

4

os.

64.191

szt.

35.900

szt.

1

os.

b. d.

%

b. d.
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4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno o charakterze ATL, jak i BTL
obejmuje: (1) tłumaczenie aplikacji mobilnej na język niemiecki pn. „13 pomysłów na Gniezno
i okolice”, (2) promocję wydawnictw lokalnych autorów (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 (54.582),
www.tupowstalapolska.pl (1.041), instagram (1.930) fanpage powiatu na Facebooku (6.638).
Wskaźniki produktu: liczba imprez o charakterze targowym i wystawienniczym, w których
uczestniczył powiat, poprzez swoich przedstawicieli, obejmuje targi w Poznaniu.

numer projektu
III/2/b
nazwa projektu
Rozwój i promocja innych ponadregionalnych szlaków turystycznych przebiegających przez
teren powiatu oraz szlaków powiatowych
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych

kierownik zadania
Dyrektor WPT

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych

planowana kwota [zł]
16.000
16.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja
szlaków powiatowych
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

9.471,00

9.471,00

9.471,00

9.471,00
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

-

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

Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych

opis zadania

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

W 2019 roku w ramach zadania naprawiono elementy architektury
drewnianej na Szlaku Mitów i Legend. Wykonane prace dotyczyły:
 kotwiczenia dwóch wiat – jednej w Miatach i jednej w Małachowie
Złych Miejsc (prace obejmowały wymianę/odcięcie wszystkich
słupów wiat (od dołu) zainfekowanych przez korniki, osadzenie
słupów na stalowych kotwach),
 drobnych napraw stolarskich: wymianę nóg ławek w Miatach,
naprawę dachu wiaty w Miatach.
[1] firma Bartosza Styszyńskiego z siedzibą w Gruszczynie - naprawa
elementów architektury drewnianej; wybór wykonawcy został
dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie
Powiatowym w Gnieźnie (umowa nr WOA.273.163.2019.WPT z dnia
17 maja 2019 roku).

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
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jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

4

km

513

szt.

1

szt.

4

szt.

0

%

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

numer projektu
III/2/c
nazwa projektu
Rozwój i promocja turystyki aktywnej na terenie powiatu
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja istniejących szlaków rowerowych powiatu
gnieźnieńskiego
Oznakowanie nowego szlaku rowerowego w kierunku Niechanowa

kierownik zadania
Dyrektor WPT
Dyrektor WPT

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja istniejących szlaków rowerowych powiatu
gnieźnieńskiego
Oznakowanie nowego szlaku rowerowego w kierunku Niechanowa

planowana kwota [zł]
12.240
12.500
24.740

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Monitoring i konserwacja
istniejących szlaków
rowerowych powiatu
gnieźnieńskiego
Oznakowanie nowego szlaku
rowerowego w kierunku
Niechanowa
razem

ogółem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

12.240,00

12.240,00

-

-

12.500,00

12.500,00

-

-

24.740,00

24.740,00
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III. Informacje merytoryczne o projekcie
1. cel realizacji projektu
Przez teren powiatu przebiega Piastowski Trakt Rowerowy - wielkopolski szlak rowerowy
zarządzany przez samorząd województwa. Ponadto, w latach 2010 - 2013 został przez Powiat
Gnieźnieński zaprojektowany i stworzony system szlaków rowerowych w powiecie gnieźnieńskim.
Jest wysoce pożądane, aby systematycznie sprawdzać jakość nowoutworzonych szlaków. Każdego
roku, w ramach niniejszego projektu, jest przeprowadzany audyt powiatowych szlaków rowerowych
i jest ustalana lista koniecznych napraw, czy też renowacji tabliczek i oznaczenia malowanego.
W przyszłości planuje się również rozwój szlaków wodnych na terenie powiatu – na Wełnie i Małej
Wełnie. Nie wyklucza się także działań mających na celu promocję i rozwój innych odmian
turystyki aktywnej na terenie powiatu.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

Monitoring i konserwacja istniejących szlaków rowerowych powiatu
gnieźnieńskiego
W 2019 roku zlecono odnowienie oznakowania istniejących szlaków
rowerowych należących do systemu szlaków rowerowych powiatu
gnieźnieńskiego. Prace obejmowały:
 odmalowanie i odświeżenie oznakowania,
 wycinkę krzewów zasłaniających znaki,
 prace porządkowe na terenie miasta Gniezna, na obszarze którego
szlaki oznakowane są za pomocą tabliczek, które: zostały umyte
(liczne akty wandalizmu), przywrócono im pierwotne położenie
(często były poprzekręcane na znakach drogowych, do których były
przytwierdzone).
Powyższe prace realizowane były w obu kierunkach na szlakach:
 zielonym o długości 45 km (ze względu na nowo otwarty odcinek
drogi ekspresowej S5 przebieg szlaku został zmodyfikowany
w stosunku do pierwotnego przebiegu),
 szarym o długości 59 km wraz z łącznikiem,
 żółtym o długości 49 km wraz z łącznikiem.
-

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Artur Krysztofiak – wykonawca, którego wybór został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie (umowa zlecenie nr WOA.2150.43.2019 z dnia 13 maja 2019
roku, aneks nr 1 z dnia 25.09.2019 roku).

nazwa zadania

Oznakowanie nowego szlaku rowerowego w kierunku Niechanowa

opis zadania

bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

W 2019 roku zlecono oznakowanie nowego szlaku rowerowego powiatu
gnieźnieńskiego – czarnego – o przebiegu: Gniezno – Cielimowo
– Potrzymowo - Drachowo – Arcugowo - Małachowo Złych Miejsc
– Witkowo - Kołaczkowo – Wierzchowiska – Trzuskołoń - Nowa Wieś
Niechanowska – Niechanowo – Goczałkowo – Gniezno i długości 53 km.
-
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

Artur Krysztofiak – wykonawca, którego wybór został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie (umowa zlecenie nr WOA.2150.43.2019 z dnia 13 maja 2019
roku, aneks nr 1 z dnia 25.09.2019 roku).

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 2019

szt.

5

km

290

szt.

3

szt.

3

szt.

1

%

b. d.

4. uwagi dotyczące wskaźników
Wskaźnik produktu: [1] liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego objętych
działaniami naprawczymi wynosi 3 - w 2019 roku odnowiono szlak zielony, żółty i szary, a pozostałe
szlaki: czerwony i niebieski zostały odnowione w 2017 roku; [2] liczba przeprowadzonych działań
naprawczych, renowacyjnych podano liczbę szlaków objętych działaniami naprawczymi (liczba
odnowionych znaków, tabliczek etc. jest trudna do określenia ze względu na specyfikę zadania);
[3] liczba działań promocyjnych mających na celu rozwój turystyki aktywnej na terenie powiatu
gnieźnieńskiego obejmuje promocję szlaków rowerowych poprzez strony internetowe powiatu
i profile społecznościowe powiatu.
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numer projektu
III/2/d
nazwa projektu
Rozwój i promocja turystyki kolejowej w Powiecie Gnieźnieńskim

I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Uruchomienie Stacji Kultura
Remont torowiska na odcinku Gniezno Wąskotorowe – Przystanek Jelonek
oraz naprawa infrastruktury towarzyszącej wraz z uruchomieniem
przewozów pasażerskich
Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW
Remont pomieszczeń budynku stacji kolejki wąskotorowej w Gnieźnie przy
ul. Wrzesińskiej
Wykonanie zadań zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnika
kolejowego
Naprawa taboru GKW i opłaty

kierownik zadania
Dyrektor CK eSTeDe
Dyrektor KTBRD
Dyrektor PZGKKiN
Dyrektor KTBRD
Dyrektor KTBRD
Dyrektor KTBRD

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Uruchomienie Stacji Kultura
Remont torowiska na odcinku Gniezno Wąskotorowe – Przystanek Jelonek
oraz naprawa infrastruktury towarzyszącej wraz z uruchomieniem
przewozów pasażerskich
Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW
Remont pomieszczeń budynku stacji kolejki wąskotorowej w Gnieźnie przy
ul. Wrzesińskiej
Wykonanie zadań zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnika
kolejowego
Naprawa taboru GKW i opłaty
razem

planowana kwota [zł]
10.110
100.000
60.394
20.000
9.890
2.440
202.834

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania
Uruchomienie Stacji Kultura

ogółem
10.110,00

z budżetu
powiatu
10.110,00
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z innych źródeł (jakich?)
nazwa
-

kwota
-
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Remont torowiska na odcinku
Gniezno Wąskotorowe –
Przystanek Jelonek oraz
naprawa infrastruktury
towarzyszącej wraz z
uruchomieniem przewozów
pasażerskich

Bieżące utrzymanie
nieruchomości GKW

Remont pomieszczeń budynku
stacji kolejki wąskotorowej
w Gnieźnie przy
ul. Wrzesińskiej

Wykonanie zadań zarządcy
infrastruktury kolejowej oraz
przewoźnika kolejowego

Naprawa taboru GKW i opłaty

razem

160.000,00

brak
danych
– kierownik
projektu
nie
przedłożył
informacji
brak
danych
– kierownik
projektu
nie
przedłożył
informacji
brak
danych
– kierownik
projektu
nie
przedłożył
informacji
brak
danych
– kierownik
projektu
nie
przedłożył
informacji
170.110,00
/ brak
ostatecznej
wartości –
kierownik
projektu
nie
przedłożył
informacji

100.000,00

dotacja UMWW

60.000,00

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

brak danych
– kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

110.110,00
/ brak
ostatecznej
wartości –
kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

60.000,00
/ brak
ostatecznej
wartości –
kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

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
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GKW, zarówno pod względem infrastrukturalnym, taborowym, jak i organizacyjnym. Projekt ma na
celu poprawę atrakcyjności kolei oraz przygotowanie jej do ponownego uruchomienia.
2. opis zadań w ramach projektu
nazwa zadania

opis zadania

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

nazwa zadania

opis zadania

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

Uruchomienie Stacji Kultura
W ramach realizacji zadania:
 wykonano
aktualne
tablice,
zdemontowano
nieaktualne
i zamontowano nowe tablice na dworcu kolejki wąskotorowej,
 uporządkowano wagony i przygotowano tabor w celu uruchomienia
projektu Stacja Kultura realizowanego przez eSTeDe w miejscu
tymczasowej siedziby przy ul. Wrzesińskiej 2,
 uporządkowano teren stacji kolejki wąskotorowej,
 opłacono ochronę podczas imprezy otwarcia kolejki wąskotorowej
i inauguracji Stacji Kultura,
 wykonano materiały promujące warsztaty dla dzieci i młodzieży,
które odbywały się od września do października w ramach Stacji
Kultura.
-

Remont torowiska na odcinku Gniezno Wąskotorowe – Przystanek
Jelonek oraz naprawa infrastruktury towarzyszącej wraz
z uruchomieniem przewozów pasażerskich.
W ramach realizacji zadania wykonano:
 remont torowiska Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej o szerokości
toru 750 mm, na długości 3 km na odcinku Gniezno Wąskotorowe –
Przystanek Jelonek wraz z uzyskaniem licencji na użytkowanie.
 naprawę infrastruktury towarzyszącej wraz z uruchomieniem
przewozów pasażerskich
 naprawę 3 wagonów do przewozu osób z wystawieniem
świadectwa sprawności technicznej,
 uruchomienie przewozów pasażerskich,
 oprysk torowiska i wycinka krzewów.
-

Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW
brak danych - kierownik projektu nie przedłożył informacji

opis zadania
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

brak danych - kierownik projektu nie przedłożył informacji
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inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

brak danych - kierownik projektu nie przedłożył informacji

Remont pomieszczeń budynku
w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej

nazwa zadania

stacji

kolejki

wąskotorowej

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

brak danych - kierownik projektu nie przedłożył informacji
brak danych - kierownik projektu nie przedłożył informacji

Wykonanie zadań zarządcy
przewoźnika kolejowego

nazwa zadania

infrastruktury

kolejowej

oraz

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

brak danych - kierownik projektu nie przedłożył informacji

nazwa zadania

Naprawa taboru GKW i opłaty

brak danych - kierownik projektu nie przedłożył informacji

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

brak danych - kierownik projektu nie przedłożył informacji
brak danych - kierownik projektu nie przedłożył informacji

3. wskaźniki
wskaźniki

jednostka
miary

nazwa

długość wyremontowanego torowiska GKW

km

liczba dokonanych napraw, remontów taboru
GKW

szt.

produktu
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wartość osiągnięta
w roku 2019
brak danych
- kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji
brak danych
- kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji
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rezultatu

liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie
budowy/rozbudowy oferty turystyki kolejowej

szt.

liczba osób korzystających z oferty turystyki
kolejowej

os.

wysokość pozyskanych środków zewnętrznych
na rewitalizację GKW

zł

przyrost liczby turystów w danym roku
w stosunku do roku poprzedniego

%

brak danych
- kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji
brak danych
- kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji
brak danych
- kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji
brak danych
- kierownik
projektu nie
przedłożył
informacji

numer projektu
III/2/e
nazwa projektu
Zintegrowany system informacji turystycznej - kluczowy instrument profesjonalnej obsługi
ruchu turystycznego
I. Podstawowe dane o projekcie
1. kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki
2. zadania realizowane w ramach projektu
nazwa zadania
Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej
Realizacja projektu pn. poznajemy swoją małą ojczyznę
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II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej
Realizacja projektu pn. poznajemy swoją małą ojczyznę

planowana kwota [zł]
50.000
3.000
53.000

razem
2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Dofinansowanie prowadzenia
Powiatowego Centrum
Informacji Turystycznej
Realizacja projektu
pn. poznajemy swoją małą
ojczyznę
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

50.000,00

50.000,00

-

-

1.890,00

1.890,00

-

-

51.890,00

51.890,00

-

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 2019 z zakresu turystyki, zadanie pn. „Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski
a Powiatem Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 31 stycznia 2019
roku i określała termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 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 (od czerwca:
ul. Chrobrego 40/41). Oprócz bieżącej obsługi ruchu turystycznego
– turystów indywidualnych i grupowych z kraju i zza granicy (osobiście
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bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

oraz poprzez wszystkie inne nośniki komunikacyjne) zadanie jest
realizowane także poprzez:
 obsługę zainteresowanych osób z terenu powiatu gnieźnieńskiego,
 udzielanie fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej
i ogólnopolskiej,
 redagowanie materiałów o treści turystycznej na zlecenie
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Wydziału Promocji i Turystyki,
 zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie
statystyki dotyczącej obsługi ruchu turystycznego w powiecie
gnieźnieńskim,
 sprzedaż
wszelkiego
rodzaju
materiałów
informacyjnoturystycznych, 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 31.01.2019r. zawarto umowę
nr ZG.273.55.2019.KSTP, na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2019 z zakresu turystyki, zadanie pn. „Powiatowe Centrum
Informacji Turystycznej”, wyłoniony na podstawie otwartego konkursu
ofert.

nazwa zadania

Realizacja projektu pn. poznajemy swoją małą ojczyznę

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 2019 z zakresu turystyki, zadanie pn. „Poznajemy swoją małą
ojczyznę”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski a Powiatem
Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 31 stycznia 2019 roku i określała
termin realizacji zadania: od 15 marca 2019 r. do 15 listopada 2019 r..
Projekt miał na celu tzw. edukację patriotyczna poprzez udział
w wycieczkach szkolnych. Przewidywał wsparcie organizowanych
wycieczek dla młodzieży ze szkół średnich z terenu powiatu
gnieźnieńskiego, liczących min. 20 osób, odbywających się na terenie
powiatu gnieźnieńskiego i najbliższej okolicy, darmową usługą
przewodnicką. Warunki, jakie musiała spełnić szkoła, aby otrzymać
usługę przewodnicka obejmowały:
 zabezpieczenie środków na bilety wstępu do obiektów będących na
trasie zwiedzania,
 zabezpieczenie usługi transportowej w przypadku wycieczek
odbywających się poza Gnieznem,
 ubezpieczenie uczestników wycieczki.
Potencjalni uczestnicy wycieczek mogli skorzystać z tras:
 Ostrów Lednicki – Wielkopolski Park Etnograficzny,
 Trzemeszno – Ławki,
 Czerniejewo – Pawłowo – Niechanowo,
 Gniezno: Katedra Gnieźnieńska – spacer po mieście – Muzeum
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Archidiecezjalne – Muzeum Początków Państwa Polskiego,
Gniezno: Katedra Gnieźnieńska – spacer po mieście – Muzeum
Początków Państwa Polskiego,
 Gniezno: Trakt Królewski.
Ostatecznie zorganizowano 11 wycieczek (średnia liczba uczestników
jednej wycieczki – 25 osób), w których uczestniczyły szkoły:
 Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie (wcześniej: ZSP
nr 1 w Gnieźnie), klasy: pierwsza Technikum Organizacji Turystyki,
trzecia Technikum Hotelarskiego,
 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie (wcześniej: ZSP
nr 3 w Gnieźnie), klasy pierwsze i drugie,
 III Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, klasy drugie.
Wszystkie odbywały się na trasach gnieźnieńskich, w tym osiem po
Trakcie Królewskim.
Z powodu strajku nauczycieli w okresie marzec-czerwiec 2019 roku
odbyła się tylko jedna wycieczka. W związku ze zintensyfikowaniem
działań informacyjno-promocyjnych przez OT Szlak Piastowski,
w okresie wrzesień-listopad 2019 roku zainteresowanie projektem
wzrosło – odbyło się 10 wycieczek. Barierą realizacji zadania był
również czas, który miały do dyspozycji poszczególne klasy: zazwyczaj
były to dwie godziny lekcyjne, natomiast trasy były przewidziane na
3-4 godziny zegarowe.
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie
– podmiot, z którym w dniu 31.01.2019 r. zawarto umowę
nr ZG.273.56.2019.KSTP, na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2019 z zakresu turystyki, zadanie pn. „Poznajemy swoją małą
ojczyznę”, wyłoniony na podstawie otwartego konkursu ofert.


bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

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 2019

os.

10.069

szt.

505

szt.

8

szt.

0

szt.

6.100

%

16,1

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, Rosja, Ukraina.
Wskaźnik liczba wydanych broszur i informatorów turystycznych obejmuje informatory przekazane
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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 25.250 osób,
plus turyści indywidualni - 10.069 osób, plus uczestnicy wycieczek zorganizowanych w ramach
projektu pn. poznajemy swoją małą ojczyznę – 275 osób, co daje sumę 35.594 (rok 2018 - 30.660)
osób obsłużonych przez Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej. Dane dotyczą liczby osób,
które odwiedzały lub korzystały z usług Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej.

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

kierownik zadania
Dyrektor WPT
Dyrektor WPT
Dyrektor WPT

II. Informacje finansowe o projekcie
1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2019
nazwa zadania
Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”
Bieżąca praca Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego
Wykonanie gadżetów z identyfikacją Szlaku Piastowskiego

planowana kwota [zł]
12.000

razem
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2019
kwota wydatków [zł]
nazwa zadania

ogółem

Członkostwo
w stowarzyszeniu Klaster
Turystyczny „Szlak
Piastowski w Wielkopolsce”
Bieżąca praca Rady
Programowo - Naukowej
ds. Szlaku Piastowskiego
Wykonanie gadżetów
z identyfikacją Szlaku
Piastowskiego
razem

z budżetu
powiatu

z innych źródeł (jakich?)
nazwa

kwota

11.546,00

11.546,00

-

-

1.485,00

1.485,00

-

-

7.496,85

7.496,85

-

-

20.527,85

20.527,85

-

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
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,
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Gmina Pyzdry,
 na odcinku kościańskim: Powiat Kościański, Gmina Krzywiń,
 na odcinku średzkim: Powiat Średzki, Gmina Dominowo,
 na odcinku konińskim: Miasto Konin,
 na odcinku kaliskim: Miasto Kalisz,
 na odcinku wągrowieckim: Powiat Wągrowiecki, Gmina Wągrowiec.
W dniu 5 kwietnia 2016 roku Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce” otrzymał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zostały powołane również władze stowarzyszenia. W roku 2016 do
Klastra przystąpiło Miasto Wągrowiec (członek wspierający) oraz
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski (członek zwyczajny). W roku
2019 w poczet członków Klastra przyjęto 3 podmioty: gminę Rogoźno,
„Gród Pobiedziska” i Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska, natomiast
miasto Gniezno z członkostwa zrezygnowało. Od 1 lutego 2019 roku
dyrektorem biura Klastra jest pani Lidia Łączny. W dniu 27 września
2019 roku, podczas obchodów Światowych Dni Turystki w Pile, Klaster
otrzymał nominację do Złotego Certyfikatu POT. W roku 2019
działalność Klastra objęła m.in.: [1] organizację, w dniach 21-23
czerwca 2019 roku, czwartej edycji Weekendu na Szlaku Piastowskim
pn. „Gry i zabawy małych Słowian”. 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), 61 realizacji,
w które zaangażowane były 32 obiekty. Większość oferowanych
atrakcji była bezpłatna, a szacunkowa liczba odbiorców wyniosła 9.360
osób (5.360 na terenie województwa wielkopolskiego i 4.000 na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego); [2] organizację szkoleń
z zakresu marketingu turystycznego. 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 trzy szkolenia:
 Facebook i instagram, marketing w praktyce, w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie, w dniu 25 maja 2019 roku, liczba
uczestników: 23 osoby,
 Skuteczny marketing turystyczny. Jak promować atrakcje ze
szlaków tematycznych, w Poznaniu, w dniach 17-18 października
2019 roku 28-29 października 2019 roku, liczba uczestników obu
szkoleń: 40 osób;
[3] działalność promocyjną w internecie poprzez: stronę
www.szlakpiastowski.pl,
facebook,
#zwiedzajszlakpiastowski;
[4]
współpracę
z
koordynatorem
województwa
kujawsko
– pomorskiego, z Wielkopolską Organizacją Turystyczną oraz Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego; [5] wydanie wspólnego
kalendarium wydarzeń na szlaku w nakładzie 15.000 sztuk;
[6] stworzenie nowej strony szlakpiastowski.travel promującej
sprzedaż pakietów wycieczek na Szlaku Piastowskim.
bariery, które wystąpiły
przy realizacji zadania

-

151

Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2019
inne podmioty
zaangażowane
w realizację zadania

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

nazwa zadania

Bieżąca praca
Piastowskiego

opis zadania

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

Rady

Programowo

-

Naukowej

ds.

Szlaku

XV posiedzenie Rady odbyło się w dniu 10 września 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Przedmiotem obrad była
tematyka dotycząca przyjęcia nowych podmiotów w poczet obiektów
tzw. gwarantowanych. Rada zdecydowała o przyjęciu następujących
obiektów: Basztę Dorotka w Kaliszu, Skansen Miniatur w Pobiedziskach
oraz Trakt Królewski w Gnieźnie.
Leo Libra z siedzibą w Gnieźnie – catering na posiedzenie Rady; wybór
wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
Wykonanie gadżetów z identyfikacją Szlaku Piastowskiego

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

Na potrzeby promocji Szlaku Piastowskiego zostały opracowane
i wykonane gadżety zgodne z identyfikacją Szlaku Piastowskiego: torby
bawełniane (200 sztuk), magnesy (1.500 sztuk), kubki porcelitowe (500
sztuk).
MKK sp z o. o. z siedziba w Golubiu-Dobrzyniu, Agencja Reklamowa O2
Group z siedziba w Lesznie; wybór wykonawcy został dokonany zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym
w Gnieźnie.

3. wskaźniki
wskaźniki

produktu

rezultatu

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

jednostka
miary

wartość osiągnięta
w roku 2019

szt.

1

zł

19.042,85

zł

0

szt.

1

%

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
I/1/c - Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości
Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2017-2019”
lp.

nazwa firmy

siedziba firmy

kategoria

1.

Arcum
Gabinet Fizjoterapii
mgr Norbert Synoracki

ul. Kawiary 49
62-200 Gniezno

debiut gospodarczy

2.

StyLOVE włosy
Katarzyna Bełdzikowska

ul. Czerniejewska 3
62-230 Witkowo

debiut gospodarczy

3.

Tanken
Ł. A. Wejerowscy sp. j.

ul. Chrobrego 43/1
62-200 Gniezno

debiut gospodarczy

4.

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe „Buno” s. c.
Paweł Burzyński, Piotr
Nowak

ul. Wschodnia 50
62-200 Gniezno

5.

Cfactory sp. z o. o.
(Językowa Szkoła
Podstawowa Prymus)

ul. Artyleryjska 1
62-200 Gniezno

małe przedsiębiorstwo

ul. Kawiary 25/1
ul. Osiniec 1AA
62-200 Gniezno

małe przedsiębiorstwo

ul. Roosevelta 120
62-200 Gniezno

małe przedsiębiorstwo

6.

7.

8.

9.

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„Patom” (Gościniec nad
dwoma stawami, Pizzeria
na Kawiarach)
Projektowanie Nadzory
Wykonawstwo w Branży
Elektrycznej
M. Galantowicz
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe Forplast
Agnieszka Śmigowska,
Marek Walaszczyk s. c.
Przedsiębiorstwo Robót
Budowlanych Adrian
Dopierała

mikroprzedsiębiorstwo

ul. Roosevelta 39c/3
62-200 Gniezno

ul. Surowieckiego 16
62-200 Gniezno
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Spółdzielnia Dozór
10.
w Gnieźnie

ul. Żwirki i Wigury 19a
62-200 Gniezno

średnie
przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo
11. Inżynierii Sanitarnej
PIS sp. z o. o.

ul. Lecha 14
62-200 Gniezno

średnie
przedsiębiorstwo

Sklepy Spożywcze
12. Krzysztof Kula sp. j.
(Jagoda Sam)

ul. Gdańska 112-114
62-200 Gniezno

średnie
przedsiębiorstwo
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Handel i usługi Katarzyna
13. Bruch (Manufaktura
tortów i ciast)

Małachowo Wierzbiczany 38d
62-230 Witkowo

inwestor

Good Investment
14. Anna Kozłowska
(Dobry Browar)

ul. Grzybowo 34
62-200 Gniezno

inwestor

15. FGP Polska sp. z o. o.

Fałkowo 145,
62-260 Łubowo

inwestor

16. Liderpool Konrad Plucner

ul. Dworcowa 29
62-230 Witkowo

inwestor

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowo17.
Produkcyjne „Arwibud”
Artur Czyż

ul. Reymonta 6
62-241 Żydowo

inwestor

Smuszkiewicz s. c.
18. Hanna Smuszkiewicz,
Sławomir Smuszkiewicz

ul. Pałucka 11
62-200 Gniezno

inwestor

ul. Kawiary 20
62-200 Gniezno

inwestor

19.

Stomatologia Estetyczna
Cezary Fryca

20. Alfatex sp. z o. o.

ul. Klonowa 2
Cielimowo
62-220 Niechanowo

innowator

21. Teccon sp. z o. o. sp. k.

ul. Gdańska 134
62-200 Gniezno

innowator

ul. Poziomkowa 27
22. Bovelli Bedding sp. z o. o. Piekary
62-200 Gniezno

eksporter

23. Modro sp. z o. o.

ul. Wrzesińska 196
62-200 Gniezno

eksporter

P. P. H. U. Klimat
24.
Danuta Orlikowska

ul. Leśna 12
62-200 Gniezno

lider ekologii

Zakład Elektryczny,
Elektroinstalacje Tomasz
25.
Basiński, Piotr Szyszko –
Elektroin

Plac Powstańców Wlkp. 8
62-270 Kłecko

lider ekologii
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Załącznik nr 2
II/3/i - Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny sportowe
Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację
lp.

nazwa klubu

nazwa zadania

przyznana kwota
dotacji [zł]

XI Międzynarodowy Turniej Żużlowy
„O Koronę Bolesława Chrobrego
Pierwszego Króla Polski”

22.000

Mistrzostwa Wielkopolski w zapasach dzieci
oraz Mistrzostwa WZLZS w zapasach
młodzików w styl klasyczny

1.000

X Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Gnieźnieńskiego w Badmintonie

1.000

Stowarzyszenie Aktywne Dalki

I otwarty Rajd Rowerowy – Dalki 2019
„Rowerem po zdrowie”

1.000

5.

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie
Sportów Lotniczych
im. Ludwika Szajdy

Zawody motoparalotniowe, zawody zdalnie
sterowanych modeli latających oraz zawody
latawcowe

1.500

6.

Towarzystwo Sportowe
Basket Gniezno

XVII Międzynarodowy Turniej Koszykówki
Gniezno 2019

3.500

7.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

XXIII Ogólnopolski Memoriał
im. Mariana Grotowskiego
w Hokeju na Trawie

1.000

8.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

VIII Ogólnopolski Memoriał
im. Jarosława Maćkowiaka
w Tenisie Stołowym

1.000

9.

Miejski Klub Sportowy
Piłki Ręcznej

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Gniezno
Cup 2019 w kategorii młodziczki

5.000

10.

Uczniowski Klub Sportowy
Tuzinek Gniezno

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
Tuzinek Cup 2019

1.000

11.

Uczniowski Klub Sportowy
„Lokator”

Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie
w warcabach stupolowych

1.000

12.

Uczniowski Klub Sportowy
Tuzinek

Ogólnopolski Turniej Dzieci w Piłce Ręcznej
Gniezno Cup 2019

3.000

13.

Uczniowski Klub Sportowy Master

Towarzyskie Zawody Jeździeckie
w Skokach przez Przeszkody

1.000

14.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
i Turystyki Chrobry Gniezno

Cykl Turniejów Tenisa Stołowego
pn. „Szukamy Młodych Talentów”

1.000

15.

Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan

XXIX Ogólnopolski Bieg Niechana

1.000

16.

Ludowy Klub Sportowy
Chrobry Gniezno

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

3.000

17.

Uczniowski Klub Sportowy Smecz

Festyn sportowo-rodzinny
Bawmy się i grajmy razem

1.000

1.

Gnieźnieńskie Towarzystwo
Motorowe Start

2.

Klub Sportowy Husarz

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”
Gniezno

4.
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Świąteczny turniej piłki nożnej dla dzieci
i młodzieży o Puchar Starosty Gnieźnieńskiego
XMASS CUP Gniezno 2019

1.500

Puchar Wielkopolski w Karate Tradycyjnym
Gniezno 2019

1.000

Spławikowe Zawody Wędkarskie
o Puchar Starosty Gnieźnieńskiego

1.500

VI Grand Prix Trzemeszna w Biegach

1.000

Gala MMA Bitwa o Gniezno

3.000

Turniej Piłki Ręcznej Szczypiorniak
w Pierwszej Stolicy

1.500

Szkoła Futbolu

V Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej Dziecięcej Gniezno Cup 2019

1.500

Stowarzyszenie Szkolny Związek
Sportowy Ziemi Gnieźnieńskiej

Organizacja rywalizacji sportowej w ramach
Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej, zgodnie
z kalendarzem imprez sportowych SZS
Wielkopolska w 2019 roku
(m. in. tenis stołowy, szachy, unihokej,
pływanie, biegi, gry zespołowe itp.)

5.000

18.

Fundacja Lech Poznań
Football Academy

19.

Akademia Karate Tradycyjnego
Samuraj

20.

Stowarzyszenie Wędkarskie
Złoty Lin

21.

Fundacja Aktywne Trzemeszno

22.

Klub Sportowy MMA Witkowo

23.

Klub Sportowy
Szczypiorniak Gniezno

24.

25.

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

nazwa klubu

nazwa zadania

przyznana kwota
dotacji [zł]

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych
biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2019 roku
1.

Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe
Start

Szkolenie dzieci i młodzieży
w szkółce żużlowej

19.000

2.

Uczniowski Klub Sportowy
„Niechan” Niechanowo

Szkolenie dzieci i młodzieży
w tenisie stołowym

1.000

3.

Klub Sportowy Husarz Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w zapasach

2.000

4.

Uczniowski Klub Sportowy
„Sokół” Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w badmintonie

1.500

5.

Klub Karate INOCHI Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w karate shotokan

1.500

6.

Towarzystwo Sportowe
Basket Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce koszykowej dziewcząt

2.000

7.

Międzyszkolny Klub Sportowy Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w lekkoatletyce

3.000

8.

Uczniowski Klub Sportowy
Tuzinek Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce ręcznej dziewcząt

6.500

9.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w hokeju na trawie

5.500

10.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w tenisie stołowym

3.000

11.

Uczniowski Klub Hokeistów
„Start 1954” Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w hokeju na trawie

6.500

12.

Uczniowski Klub Sportowy
„Lokator” Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w warcabach

1.000

13.

Miejski Klub Sportowy
Mieszko Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce nożnej

30.000

14.

Uczniowski Klub Sportowy
Delfin Kłecko

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce koszykowej dziewcząt

1.000

15.

Miejski Klub Sportowy
Piłki Ręcznej Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce ręcznej

14.500

16.

Gminny Ludowy Klub Sportowy
Pelikan Niechanowo

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce nożnej

3.000

17.

Uczniowski Klub Sportowy
Master Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w jeździectwie

1.000

18.

Ludowy Klub Sportowy
Chrobry Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w szachach

3.000
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Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce nożnej

2.000

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce koszykowej chłopców

14.000

Akademia Karate Tradycyjnego
Samuraj Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w karate tradycyjnym

1.000

22.

Gminny Klub Sportowy
„Piast” Łubowo

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce nożnej

1.000

23.

Gnieźnieńskie Towarzystwo
Triathlonowe Diament

Szkolenie dzieci i młodzieży
w pływaniu i triathlonie

8.000

24.

Klub Sportowy Szczypiorniak Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce ręcznej chłopców

2.000

25.

Ludowy Klub Sportowy
Czarni Czerniejewo

Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce nożnej

2.000

19.

Klub Sportowy Fara Pelikan Żydowo

20.

Miejski Klub Koszykówki

21.

razem

135.000

Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej w 2019 roku

1.

Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe
Start

Udział w rozgrywkach polskiej pierwszej
ligi żużlowej

46.000

2.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

Udział w rozgrywkach ligowych
w hokeju na trawie

7.000

3.

Klub Sportowy „Stella” Gniezno

Udział w rozgrywkach ligowych
w tenisie stołowym

6.000

4.

Miejski Klub Sportowy Piłki Ręcznej

Udział w rozgrywkach I ligi
w piłce ręcznej kobiet

38.000

5.

Miejski Klub Sportowy
Mieszko Gniezno

Udział w rozgrywkach III ligi
w piłce nożnej

37.000

6.

Uczniowski Klub Hokeistów
„Start 1954” Gniezno

Udział w rozgrywkach ligowych
w hokeju na trawie

8.000

7.

Ludowy Klub Sportowy
Chrobry Gniezno

Udział w rozgrywkach ligowych
w szachach

2.000

8.

Klub Sportowy Gniezno

Udział w rozgrywkach ligowych
w futsalu

6.500

9.

Miejski Klub Koszykówki

Udział w rozgrywkach ligowych
w koszykówce mężczyzn

27.000

Udział w rozgrywkach II ligi
w piłce ręcznej mężczyzn

2.500

10. Klub Sportowy Szczypiorniak Gniezno

razem
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