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UCHWAŁA NR XX/        /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr XV/156/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  

21 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu 

Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020, zmienionej 

uchwałą nr LIV/369/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 października  

2014 r. 

 

Na podstawie art. 4 pkt 1 ppkt 8 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) i w związku z uchwałą 

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 117/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku, Rada Powiatu 

Gnieźnieńskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 
 

W uchwale nr XV/156/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 lutego 2008 roku  

w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem 

produktów turystycznych na lata 2008-2020, zmienionej uchwałą nr LIV/369/2014 Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 października 2014 r., w § 2 ust. 3 dotychczasową 

treść: „Raport określony w ust. 2 sporządzany będzie przez Wydział Promocji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego.” zastępuje się treścią: „Raport określony w ust. 2 sporządzany 

będzie przez Wydział Promocji i Turystyki Starostwa Powiatowego.” 

 
§ 2. 

 
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

 
Dariusz Pilak 



 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XX/        /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 
Podjęcie niniejszej uchwały zostało podyktowane wejściem w życie uchwały nr 117/2019 

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Dzięki wprowadzonej 

zmianie w treści uchwały zapewnia się właściwą realizację strategii i sprawowanie nadzoru 

nad nią. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 

  



 

 

UCHWAŁA NR XX/        /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/99/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 

listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła 

II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.  

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 152 ust.  

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 60) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 

W  uchwale Nr XIX/99/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II  

z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie wprowadza się następujące 

zmiany:  

1. w tytule uchwały wykreśla się zwrot „Nr 2” w nazwie Zespołu Szkół Technicznych im. 

Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie, 

2. w § 1 wykreśla się zwroty „Nr 2” w nazwie Zespołu Szkół Technicznych  

im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17  

w Gnieźnie. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 
§ 3. 

 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                   

Przewodniczący Rady Powiatu 
  

 
Dariusz Pilak 



 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XX/        /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 
 
W dniu 28 listopada 2019 r. podjęto uchwałę Nr XIX/99/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2  

im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe czteroletnie technikum, w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w pięcioletnie technikum, w terminie do 30 listopada 2019r.  

We wskazanej wyżej uchwale omyłkowo oznaczono Zespół Szkół Technicznych im. 

Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie z użyciem 

zwrotu „Nr 2”. Z uwagi na powyższe zachodzi potrzeba sprostowania opisanej omyłki, co 

może być dokonane wyłącznie w drodze zmiany uchwały. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

  



 

 

UCHWAŁA NR XX/        /2019  

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO  

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

w sprawie: wyodrębnienia i połączenia ośrodka interwencji kryzysowej z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 112a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

 

§1. 
 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wyłączyć ze struktur Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny  

w Trzemesznie „Droga do Domu” ośrodek interwencji kryzysowej i połączyć go z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.  

 
§ 2. 

 
Po połączeniu, o którym mowa w § 1 ośrodek interwencji kryzysowej będzie działać  

w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 

 

§ 3. 
 

Z dniem 31 grudnia 2019 r. w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII/337/2006 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: przekształcenia Domu Dziecka  

w Trzemesznie w Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” skreśla się 

tiret drugi. 

§ 4. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                          
      Przewodniczący Rady Powiatu 

   
                                   

                                                                         Dariusz Pilak 

  



 

 

UZASADNIENIE 
 

DO UCHWAŁY NR XX/        /2019 
 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 
 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 
 

 

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do 

wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz 

wyposażania ich w majątek. Zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej jednostka 

organizacyjna pomocy społecznej oznacza regionalny ośrodek polityki społecznej, 

powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, 

placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek 

interwencji kryzysowej. Według art. 112a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej powiat może połączyć powiatowe centrum pomocy rodzinie z ośrodkiem 

interwencji kryzysowej. W przypadku połączenia, o którym mowa w art. 112a ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej ośrodek interwencji kryzysowej działa w strukturze powiatowego 

centrum pomocy rodzinie. 

Połączenie ośrodka interwencji kryzysowej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gnieźnie  pozwoli usprawnić proces zarządzania, a także spowoduje efektywniejsze 

wydatkowanie środków publicznych. Powyższe rozwiązanie umożliwi również w pełni 

dalszą realizację zadań ośrodka interwencji kryzysowej. 

 

 

  



 

 

 
UCHWAŁA NR XX/        /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie: połączenia Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur” w Gnieźnie z  Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 93 ust. 2b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. łączy się placówkę wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym  

tj. Świetlicę Środowiskową „Dzieci z Chmur” w Gnieźnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gnieźnie. 

§ 2. 

 

Po połączeniu, o którym mowa w § 1 Świetlica Środowiskowa „Dzieci z Chmur”  

w Gnieźnie będzie działać w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gnieźnie, które przejmie jej mienie, należności oraz zobowiązania. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                       
     Przewodniczący Rady Powiatu 

  
      

                                                  Dariusz Pilak 
 
 



 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XX/        /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  

do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek 

organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Według art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem 

odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują: organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. Zgodnie z art. 93 

ust. 2b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

powiat może połączyć placówkę wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym z placówką 

opiekuńczo-wychowawczą lub z prowadzoną przez siebie jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej. Według art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie opiekuńczej,  

w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych. 

Połączenie Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur” w Gnieźnie z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gnieźnie pozwoli usprawnić proces zarządzania, a także spowoduje 

efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych i w konsekwencji umożliwi również  

w pełni dalszą realizację zadań świetlicowych. 

  



 

 

 

 
UCHWAŁA NR XX/        /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 
z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie: przystąpienia do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. 

 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 6 pkt 1 ustawy  

z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018., poz. 2192 ze zm.) oraz Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala co następuje:  

 
 

§ 1. 
 

Powiat Gnieźnieński przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym.  

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.  
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 
 

Dariusz Pilak 
 
 
 



 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XX/        /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 
 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 r. kierowany jest 

do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi 

asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 

społecznym. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla 

pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w 

wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do 

ośrodków kultury, pomoc w zakupach (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika) 

i w załatwianiu spraw urzędowych.  

Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez 

osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. 

Program będzie realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami Programu, punkt V podpunkt 3, powiat 

zobowiązany jest do podjęcia uchwały w celu przystąpienia do realizacji Programu. Wobec 

powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 


