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Wykaz projektów Planu Rozwoju Lokalnego:

Nr projektu

Tytuł projektu

Realizacja
w roku 2011
Cel strategiczny I: Troska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego
I1Aa/1
Budowa i modernizacja dróg
tak
I1Ab/2
Remonty dróg
tak
I2Aa/3
Informator dla osób poszukujących pracy
tak
I2A/4
Wspieranie i inicjowanie tworzenia Klubów Pracy
tak
I2Ba/5
Gnieźnieńskie Targi Pracy i Sezonowe Giełdy Pracy
tak
I2Bb/6
Spotkania otwarte dla przedsiębiorców
tak
I2Ca/7
Dotacje i refundacje dla przedsiębiorczych
tak
I2Cb/8
Aktywizacja młodzieŜy i osób długotrwale bezrobotnych
tak
I2Cc/9
Aktywizacja osób po 50. roku Ŝycia
tak
I2Cd/10
Promocja przekwalifikowywania się i ustawicznego kształcenia
tak
I2Ce/108
Centrum Aktywizacji Zawodowej
tak
I2Da/11
Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych w PUP
tak
I2Db/12
Łatwy dostęp do informacji
tak
I2Dc/13
Zespół doradczy
tak
I3Aa/14
Zwiększenie wydatków na pomoce naukowe
tak
I3Ab/15
Tworzenie i doposaŜenie laboratoriów szkolnych
I3Ac/16
Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
tak
I3Ad/17
Zagwarantowanie właściwej jakości kształcenia praktycznego
I3Ae/112
Realizacja projektu „Z matematyką w przyszłość”
tak
I3Ba/18
Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego
I3Bb/19
Integracja środowiska akademickiego
I3Bc/20
Wsparcie dla szkolnictwa wyŜszego
tak
I4Aa/21
Termomodernizacja budynków oświatowych i opiekuńczo
- wychowawczych
I4Ab/22
Remont pomieszczeń i budynków oświatowych oraz opiekuńczo
tak
- wychowawczych
I4Ac/93
Modernizacja pomieszczeń i budynków oświatowych oraz
opiekuńczo- wychowawczych
I5Aa/23
Przygotowanie i udostępnienie internetowego informatora
o imprezach kulturalnych i sportowych
I5Ab/24
Wprowadzenie sms-owego systemu informowania o imprezach
kulturalnych i sportowych
I5Ac/25
Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych
tak
I5Ba/26
Modernizacja sprzętu wykorzystywanego do statutowej działalności
tak
Centrum Kultury „Scena to dziwna”
I6Aa/27
Promocja właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych
tak
I6Ab/28
Promocja budowania przydomowych oczyszczalni ścieków
I6Ac/29
Propagowanie na terenach wiejskich odnawialnych źródeł energii
tak
I6Ad/30
Promocja ograniczania emisji hałasu
I6Ca/31
Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologicznych dla
tak
dzieci i młodzieŜy
I6Cb/32
Media w słuŜbie ochrony środowiska – konkurs dla lokalnych
mediów
I6Cc/115
Zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia środowiskowego
i kształtowanie postaw z zakresu inŜynierii genetycznej wśród
mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego
I6Da/33
Remont
obiektów
Jednostek
Organizacyjnych
Starostwa
Powiatowego w zakresie termomodernizacji
I6Db/34
Termomodernizacja
obiektów
Jednostek
Organizacyjnych
Starostwa Powiatowego
I6Dc/35
Kontrola bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne
-
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I6Dd/116

Zmniejszanie ryzyka powodziowego
Cel strategiczny II: Poprawa standardów Ŝycia mieszkańców wsi i miast
II1Aa/36
Wspieranie niwelowania barier komunikacyjnych
II1Ba/37
Szkoły wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
II1Bb/38
Kultura na rzecz osób niepełnosprawnych
II2Aa/39
Wspieranie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposaŜenia
powiatowych słuŜb i podmiotów ratowniczych
II2Ba/40
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
II2Bc/99
Monitoring zagroŜeń na terenie powiatu
II2Bd/102
Promowanie słuŜby patrolowej
II2Ca/41
Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej
II2Cb/42
Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i
młodzieŜy
II2Cc/103
Działania prewencyjne w ramach realizacji programu „Razem
bezpieczniej”
II3Aa/43
Wsparcie rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja
II3Ab/44
Wsparcie modernizacji i termomodernizacji obiektów ZOZ
II3Ac/45
Wsparcie remontów obiektów ZOZ
II3Ad/46
Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposaŜenia ZOZ
II3Ae/47
Wsparcie uruchomienia pracowni tomografii komputerowej
II3Af/48
Wsparcie komputeryzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej
II3Ba/49
Promocja świadomego rodzenia - Szkoła rodzenia
II3Bb/50
Profilaktyka nowotworowa
II3Bc/51
Profilaktyka i leczenie chorób układu krąŜenia
II3Bd/52
Profilaktyka zdrowego trybu Ŝycia
II3Be/53
Profilaktyka zdrowia psychicznego
II3Bf/54
Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych
zdarzeń losowych
II3Bg/92
Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się
II3Bh/111
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
II4Aa/55
Aktywizacja seniorów
II4Ab/56
Pośrednictwo pracy w ramach wolontariatu
II4Ba/57
„Jesteśmy aktywni” – konkurs na najlepszą inicjatywę młodzieŜową
II4Bb/58
Włączenie w rozwój współpracy partnerskiej mieszkańców Powiatu
II5Aa/59
Budowa i rozbudowa boisk i hal sportowych przy placówkach
oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego
II6Aa/60
Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane
dyscypliny sportu
II6Ab/61
Wspieranie działalności klubów sportowych
II7Aa/62
Lokalizacja i integracja Urzędu Starostwa z Jednostkami
Organizacyjnymi
II7Ab/63
Utworzenie biura obsługi interesanta i monitoring jakości usług
publicznych
II7Ac/64
Rewitalizacja obiektów i terenów będących w gestii Powiatu
II7Ad/94
Remont urzędu Starostwa i jednostek organizacyjnych Starostwa
Powiatowego
II7Ae/95
Modernizacja urzędu Starostwa i jednostek organizacyjnych
Starostwa Powiatowego
II7Af/106
Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Powiecie
Gnieźnieńskim
II7Ba/65
WdroŜenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością według
normy PN-EN-ISO 9001:2001
Cel strategiczny III: Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej
i rozwój turystyki
III1Aa/66
Punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą
III1Ab/67
Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
III1Ac/68
Informator gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego w formie portalu

3

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
-

tak

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2011
III1Ad/69
III2Aa/70
III2Ba/71
III2Bb/72
III2Bc/73
III3Ba/74
III4Aa/75
III4Ab/76
III4Ac/77
III4Ad/78
III4Ae/105

IV1Aa/79
IV1Ab/101
IV1Ad/96
IV1Ba/80
IV1Bb/109
IV1Bc/97
IV1Ca/81
IV1Cb/82
IV1Cc/83

IV1Cd/98
IV1Ce/110
IV2Aa/84
IV2Ab/107
IV2Ac/113
IV2Ba/85
IV2Bb/86
IV2Bc/87
IV2Bd/88
IV2Be/89
IV2Bf/90
IV2Bg/114

IV3Aa/91
IV3Ab/100
IV3Ac/104

internetowego
Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej
„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”
Wsparcie utworzenia Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej
Organizacja Powiatowych Targów Przedsiębiorczości
Powiatowy Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości
Wspieranie działań na rzecz rozwoju rolnictwa
Organizowanie imprez promujących atrakcje turystyczne Powiatu
Gnieźnieńskiego Study Tour
Wspieranie działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej - „Szlak
Piastowski” oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
Promocja gospodarstw agroturystycznych
„Turystyka jako waŜna dziedzina gospodarki” – konferencja
Przyznanie tytułu „Rekomendowany obiekt/usługa turystyczna w
Powiecie Gnieźnieńskim”
Cel strategiczny IV: Wykorzystanie warunków gospodarczych, kulturowych,
historycznych i turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego
Wsparcie
dla
organizacji
pozarządowych
prowadzących
działalność w zakresie kultury
Utworzenie orkiestry dętej
Współorganizacja cyklicznych Zjazdów Gnieźnieńskich
Wykorzystanie Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej do budowania
kompleksowej oferty turystycznej
Promowanie odkrytych i nie odkrytych miejsc pamięci narodowej na
terenie powiatu gnieźnieńskiego
Realizacja projektu regionalnego „Szlakiem Piastowskim – od
gada, pradziada do Wenecji, ParyŜa i Rzymu
Przygotowanie i realizacja programu rozwoju produktów
turystycznych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych
Zaktywizowanie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do
podejmowania przedsięwzięć gospodarczych o charakterze
turystycznym
Realizacja projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja” – promocja
produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego
Stworzenie i rozwój nowego produktu turystycznego dt. początków
państwa polskiego
Znakowanie, konserwacja i odnawianie oznakowania szlaków
pieszych, rowerowych i konnych
Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez działalność
o charakterze sportowym
Realizacja projektu ‘Zintegrowany system informacji wizualnej –
szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim’
Przygotowanie promocji multimedialnej Powiatu
Udział Powiatu w targach turystycznych w kraju i za granicą
Zakup i dofinansowanie publikacji promujących Powiat
Gnieźnieński oraz materiałów promocyjnych
Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego w Internecie
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Intensyfikacja współpracy z powiatami partnerskimi
„Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu
turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu
Wielkopolski”
Promocja i tworzenie stref rozwoju gospodarczego dla Powiatu
Gnieźnieńskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Gnieźnieńskiego w kraju i
zagranicą
Centrum Obsługi Inwestora (COI)
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Nr projektu
I1Aa/1
Nazwa projektu
Budowa i modernizacja dróg
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2012
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
128.187,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

128.186,57 zł
128.186,57 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach działania wyznaczone zostały drogi będące w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg, które
w okresie 2006 – 2013 powinny zostać poddane pracom modernizacyjnym. Efektem niniejszego
działania będzie poprawa stanu dróg powiatowych, a tym samym poprawa warunków
bezpieczeństwa na tych drogach.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Gnieźnie
1
Przetarg na realizację ww. zadania przeprowadzono we wrześniu 2011r. zgodnie
z wytycznymi ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych – postępowanie
w trybie przetargu nieograniczonego. Do przetargu przystąpiły cztery podmioty
gospodarcze, a jedynym kryterium wyboru była cena. Umowa została podpisana z Firmą
Usługowo – Handlową „ANNA” w dniu 10.10.2011r. Inwestycja została zakończona.
Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika
przy drodze powiatowej.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
I1Ab/2
Nazwa projektu
Remonty dróg
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
2.258.537,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

2.258.536,50 zł
2.258.536,50 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach realizacji projektu przewidziano
 remonty cząstkowe na drogach powiatowych, które zostały wykonane wg potrzeb w celu likwidacji
ubytków występujących w nawierzchni,
 remonty nakładki bitumicznej, które zostały wykonane na drogach powiatowych, gdzie
nawierzchnia była najbardziej zniszczona,
 remonty chodników, które wykonane zostały dla bezpieczeństwa poruszających się po nich
pieszych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Remonty cząstkowe dróg
1

Opis zadania

W ramach realizacji zadania wykonano remonty na drogach powiatowych: 2221P, 2226P,
2163P, 2270P, 2239P, 2213P, 227P, 2160P, 2158P, 2181P, 2183P, 2483P, 2199P,
2147P, 2215P, 2210P, 2212P, 2149P, 2294P, 2284P, 2298P, 2299P, 2283P, 2152P,
2282P, 2291P, 2287P, 2292P, 2150P, 2148P, 2151P, 2155P, 2156P, 2169P, 2165,
2162P, 2166P, 2260P, 2243P.
Łączny koszt przeprowadzonych remontów: 430.846,46 zł.
2

Remont nakładki bitumiczne
W ramach realizacji zadania wykonano remonty nakładki bitumicznej:
 droga nr 2152P (ul. Mnichowska, Gniezno) – koszt: 129.468,13 zł,
6
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 droga nr 2292P (ul. Pocztowa, Gniezno) i droga nr 2285P (ul. Libelta, Gniezno)
– koszt: 77.610,95 zł,
 droga nr 2211P (Myślęcin – Rzegnowo) – koszt: 134.385,25 zł,
 droga nr 2183P (Świątniki – Modliszewko) – koszt: 195.426,98 zł,
 droga nr 2149P (Zdziechowa – Mączniki) i droga nr 2216P (Obora – Obórka) – koszt:
85.229,84 zł,
 droga nr 2153P (ul. Poznańska, Czerniejewo) i droga nr 2483P (Czerniejewo
– Wierzyce) – koszt: 108.265,83 zł,
 droga nr 2165P (Folwark – Witkowo) – koszt: 115.107,09 zł,
 droga nr 2247P (Zieleń – Bieślin) – koszt: 91.219,26 zł,
 droga nr 2235P (Jastrzębowo – Kozłowo) – koszt: 129.871,21 zł,
 droga nr 2228P (Kędzierzyn – Nowa Wieś N.) – koszt: 116.708,55 zł,
 droga nr 2198P (Berkowo – Sroczyn) i droga 2147P (Kiszkowo – Węgorzewo)
– koszt:78.612,44 zł,
 droga nr 2156P (Fałkowo) – koszt: 14.277,42 zł,
 droga nr 2237P (Kierzkowo – Wydartowo) – koszt: 168.063,82 zł,
 droga nr 2195P (Działyń) – koszt: 79.822,08 zł,
 droga nr 2304P (ul. Prosta, Gniezno) – koszt: 50.589,21 zł,
 droga nr 2166P (Kruchowo ) – koszt: 28.807,83 zł.

3

Łączny koszt przeprowadzonych remontów: 1.731.465,89 zł.
Remont chodnika
W ramach realizacji zadania wykonano remonty chodników:
 droga nr 2152P (Dalki) – koszt: 22.840,18 zł,
 droga nr 2228P (Niechanowo) – koszt: 30.284,83 zł,
 droga nr 2158P (Witkowo) – koszt: 43.099,14 zł.
Łączny koszt przeprowadzonych remontów: 96.224,15 zł

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
I2Aa/3
Nazwa projektu
Informator dla osób poszukujących pracy
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy

7.400,00 zł
0,00 zł
7.400,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Zaplanowano wydanie informatora dla osób poszukujących pracy w celu szerszego doinformowania
o usługach Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie i instrumentach rynku pracy. ZałoŜono, Ŝe dzięki
informatorowi szersza grupa zainteresowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy będzie
mogła uzyskach wyczerpujące informacje dotyczące zadań jakie wykonywane są przez Powiatowy
Urząd Pracy. Dodatkowo w II połowie roku wznowiono wydanie informatora dla przedsiębiorców.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Przygotowanie projektu graficznego

2

W ramach realizacji zadania opracowano projekt graficzny Informatora, który wydano
w II połowie roku. Informator zawiera wszystkie informacje dotyczące usług
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz instrumentów rynku pracy jakie
powinna znać osoba poszukująca pracy. Nowością było zamieszczenie skrótu procedury
rozpatrywania składanych wniosków na staŜe zawodowe oraz jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej.
Druk informatora
Zlecono druk zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Informator dostępny był
podczas wszystkich spotkań, konferencji dla pracodawców oraz spotkań dla osób
poszukujących pracy W ciągu 2011 r. informator dostępny był w PUP, Starostwie
Powiatowym i GARG, podczas targów pracy i sezonowych giełd pracy.
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Zakładano wydanie Informatora dla osób poszukujących pracy w I i II półroczu natomiast wydano
w II półroczu ze względu na opóźnienia w przyznaniu środków z Funduszu Pracy. Dodatkowo,
ze względu na zainteresowanie Informatorem dla pracodawcy, w II połowie roku uzupełniono
i wznowiono druk w związku z czym zakładana kwota uległa zwiększeniu.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy

Nr projektu
I2Ab/4
Nazwa projektu
Wspieranie i inicjowanie tworzenia Klubów Pracy
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

9

0,00 zł
0,00 zł

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2011
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Celem projektu było:
 dalsze zachęcanie do podejmowania przedsięwzięcia związanego z tworzeniem i uruchomieniem
nowych klubów pracy na terenie powiatu gnieźnieńskiego,
 rozpowszechnianie informacji o działalności i osiągnięciach klubów pracy działających na terenie
gminy Niechanowo, Kłecko, Witkowo i Gniezno,
 współpraca oraz wymiana informacji i zagadnień związanych z metodami szkoleniowymi
stosowanymi w klubach pracy, prezentacje dokonań klubów, wspólne opracowywanie sposobu
i aktualizacja metod działania w zakresie pomocy w aktywnym szukaniu pracy,
 organizacja kwartalnych spotkań z liderami klubów pracy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Inicjowanie tworzenia Klubów Pracy
1

2

Dalsza kontynuacja współpracy z gminami w których jeszcze nie działają Kluby Pracy.
Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz klienci mają łatwy dostęp do aktualnych
informacji przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy i szanse na otwartym rynku
pracy dzięki działającym infokioskom w gminach.
Współpraca z Klubami Pracy
Wykonano zlecone zadania związane z prowadzeniem szkoleń wg programu klubu pracy,
prowadzono szkolenie, zajęcia aktywizacyjne, oraz realizowano działania wpisane
w Strategię Rozwoju Lokalnego. W klubie pracy przeprowadzono jedno szkolenie,
3-tygodniowe (80 godzin) oraz dwudniowe zajęcia aktywizacyjne dla trzech grup
i jednodniowe zajęcia aktywizacyjne dla 133 grup. Przygotowano osoby bezrobotne do
samodzielnego poszukiwania pracy i samo zatrudnienia, do kontaktów z potencjalnym
pracodawcą, lepszego poruszania się po rynku pracy, a takŜe udzielono pomocy
w dostępie do źródeł informacji potrzebnych w kształtowaniu umiejętności poszukiwania
pracy. SłuŜono pomocą w pisaniu Curriculum Vitae i listu motywacyjnego, świadczono
pomoc w obsłudze komputera, Internetu, zakładania poczty elektronicznej, wysyłania
e-mail.
W pierwszym kwartale – 31 marca odbyło się spotkanie, na które zaproszono Liderów
Klubu Pracy z Witkowa, Kłecka, Niechanowa i Gniezna. Tematyka spotkania dotyczyła
przygotowania planu prowadzonych szkoleń na rok 2011 oraz ustalenia wspólnego
kierunku działań. Zaproszenie do uczestnictwa w II kwartale w dniu 15 czerwca otrzymali
liderzy wszystkich działających klubów pracy. W III kwartale wyznaczono spotkanie na
14 września. Zaproszono wszystkich liderów działających klubów pracy. Tematem
spotkania było przedstawienie warunków przyznania osobom bezrobotnym
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Natomiast na spotkaniu
20 grudnia podsumowano działania oraz przekazano instruktaŜ z zakresu sporządzania
sprawozdań za rok 2011.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Klub Pracy w Niechanowie, Klub Pracy w Kłecku, współpraca i wymiana doświadczeń
Klub Pracy w Gnieźnie, Klub Pracy w Witkowie
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Nr projektu
I2Ba/5
Nazwa projektu
Gnieźnieńskie Targi Pracy i Sezonowe Giełdy Pracy
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy

13.000,00 zł
0,00 zł
13.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt zakładał umoŜliwienie bezrobotnym bezpośredniego kontaktu z pracodawcami w celu
uzyskania pracy oraz umoŜliwienie pracodawcom uzupełnienie zasobów kadrowych. Ponadto projekt
prowadził do spotkań pracowników z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w celu nawiązania
wzajemnych kontaktów.
W 2011 roku Urząd Pracy aktywnie uczestniczył w Targach organizowanych w Gnieźnie i Poznaniu.
Urząd zorganizował po raz kolejny Targi Pracy. Na rok 2011 Powiatowy Urząd Pracy zaplanował
Wiosenne i Jesienne Targi Pracy, które odbył się 13 kwietnia oraz 4.paŜdziernika 2011 r. W całym
roku pośrednicy pracy zorganizowali 388 Giełdy Pracy na terenie Urzędu oraz u pracodawców.
W dniu 18.03.2011 roku odbyły się Targi Edukacyjne w Gnieźnie, w których PUP był uczestnikiem.
Stoisko PUP cieszyło się duŜym zainteresowaniem ze strony uczniów . Udzielano informacji
dotyczących staŜy oraz udzielano porad dotyczących dokumentów aplikacyjnych.
Dodatkowo PUP w roku 2011 uczestniczył w dniu 14.05.2011 w Targach Edukacji i Pracy
w Poznaniu. Głównymi uczestnikami targów byli studenci , którzy byli zainteresowani ofertami pracy
oraz staŜami. Udzielano równieŜ informacji o sytuacji na rynku pracy oraz sposobach aplikowania na
określone stanowiska pracy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Ustalenie terminów i miejsc organizacji targów i giełd
1
W I kwartale 2011 roku rozpoczęto proces przygotowawczy w celu zorganizowania
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2

kolejnych Gnieźnieńskich Targów Pracy. Opracowano materiały informacyjne, ustalono
terminy targów w II kwartale roku na dzień 13.04.2011r. i w III kwartale w dniu 4.10.2011r.
Targi Pracy w roku 2011 odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie.
Poza tym, ustalano terminy Giełd w zaleŜności od zapotrzebowania pracodawców.
Spotkania w sprawie pracy były organizowane na terenie urzędu bądź na terenie zakładu
pracy w zaleŜności od potrzeb pracodawców.
Druk materiałów informacyjno - promocyjnych

3

Zlecono druk plakatów dotyczących targów oraz ich rozplakatowanie na 36 słupach
ogłoszeniowych jak równieŜ w instytucjach, urzędach i placówkach. Promowano targi
poprzez komunikaty radiowe i prasowe, oplakatowanie miasta, reklamę mobilną oraz
oplakatowanie autobusów MPK. Rozesłano informacje dotyczące targów pracy na strony
internetowe Starostwa Powiatowego oraz Gmin.
Zaproszenie pracodawców i instytucji do udziału w targach

4

Pracodawcy otrzymali imienne zaproszenia do udziału w targach. Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zachęcali pracodawców do udziału w targach
poprzez:
 wizyty pośredników pracy u pracodawców,
 informacje na stronie internetowej PUP,
 bezpośrednie kontakty z pracodawcami w PUP.
Podjęto kontakt i zaproszono do udziału w targach pracy: Inspektorat Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie, Urząd Skarbowy w Gnieźnie oraz Gnieźnieńską
Agencję Rozwoju Gospodarczego.
Organizacja targów
Przygotowano i oznaczono stanowiska targowe przeznaczone do prezentacji firm.
W czasie Wiosennych targów prezentowało się 59 wystawców z Gniezna, powiatu
gnieźnieńskiego, Poznania oraz z poza regionu. Wystawiały się firmy z branŜy
budowlanej, handlowej, usługowej, kosmetyczno-fryzjerskiej, drogowej i samochodowej,
transportowej, gastronomi i hotelarstwa. Prezentowały się takŜe agencje zatrudnienia.
DuŜym zainteresowaniem cieszyły się stoiska: Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Poznania
i Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie proponowali oferty pracy dla
robotników budowlanych, krawców, kierowców kat C i C+E, kucharzy, przedstawicieli
handlowych i sprzedawców oraz prace pomocnicze i porządkowe. Ogółem PUP
dysponował ofertami na 295 stanowisk pracy. Na Targach Pracy najmniej ofert pracy było
skierowanych dla osób z wykształceniem wyŜszym humanistycznym ze względu na brak
zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. W czasie trwania Targów Pracy na scenie Auli
firma kosmetyczna współpracująca z PUP prezentowała pokaz makijaŜu i manicure.
Oferta ta była skierowana dla wszystkich osób, które będą prezentowały się na
rozmowach kwalifikacyjnych w celu poprawy własnego wizerunku. Udzielane były
równieŜ porady z zakresu pielęgnacji skóry i włosów. Wszystkie chętne osoby mogły
skorzystać z tej propozycji.
W czasie Jesiennych targów prezentowało się 63 wystawców z Gniezna, powiatu
gnieźnieńskiego, Poznania oraz z poza regionu. Na scenie w Auli promowano firmy, które
dzięki pomocy w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
lub refundacji kosztów z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej pręŜnie działają na rynku
pracy. Pragnęliśmy pokazać wszystkim myślącym o korzystaniu z pomocy urzędu, Ŝe
prowadzenie własnej firmy jest moŜliwe oraz to, Ŝe staramy się opiekować naszymi
początkującymi przedsiębiorcami. W Targach Pracy uczestniczyła delegacja z Powiatu
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Teltow Fläming z Niemiec.
Pracodawcy mieli moŜliwość bezpośredniego kontaktu z poszukującymi pracy oraz
prezentacji własnej firmy. Zarówno pracodawcy jak i bezrobotni mogli skorzystać z porad
radcy prawnego, doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy, dowiedzieć się
o moŜliwości korzystania z usług rynku pracy, a takŜe konsultacji z pracownikami
gnieźnieńskiego Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego
i Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Pracownicy Powiatowego Urzędu
Pracy w Gnieźnie informowali o moŜliwości korzystania ze szkoleń grupowych
i indywidualnych, ubiegania się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, refundacji kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia dodatkowych stanowisk
pracy. Podczas trwania Targów Pracy, równolegle w sali nr 15 I Liceum
Ogólnokształcącego odbywały się spotkania z doradcami zawodowi i liderami klubu pracy
z PUP. Spotkania indywidualne obejmowały między innymi pisanie CV, listu
motywacyjnego. Doradcy zawodowi podczas spotkań indywidualnych zapraszali do
skorzystania z testów predyspozycji zawodowych, dzięki którym moŜna było
samodzielnie lub z pomocą doradcy zawodowego określić swoje umiejętności zawodowe.
Dodatkowo przedstawiono prezentacje multimedialną, z której klienci mogli dowiedzieć
się na czym polegają usługi poradnictwa zawodowego oraz w jaki sposób dokonać
wyboru zawodu lub dalszego kształcenia. Warsztaty obejmowały tematykę z zakresu:
rekrutacji wewnętrznej, rekrutacji zewnętrznej, selekcji dokumentów, metod doboru
i oceny kandydatów, formy rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej.
W roku 2011 zorganizowano dodatkowo 388 giełdy pracy, dzięki którym osoby
bezrobotne uzyskały zatrudnienie a pracodawcy uzyskali nowych pracowników.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
współorganizator Targów Pracy
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
współorganizator Targów Pracy
w Gnieźnie
Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Urząd Skarbowy, Gnieźnieńska Agencja Rozwoju
uczestnik Targów Pracy
Gospodarczego, Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
Powiat Teltow Fläming - Niemcy
uczestnik Targów Pracy
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Nr projektu
I2Bb/6
Nazwa projektu
Spotkania otwarte dla przedsiębiorców
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006 - 2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy

10.000,00 zł
0,00 zł
10.000 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt miał na celu promocję spotkań otwartych dla pracodawców z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
Informacje o usługach i instrumentach rynku pracy były szeroko propagowane w miejscowej prasie
lokalnej, telewizji kablowej i na stronach internetowych oraz w gablotach informacyjnych Powiatowego
Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego i Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Poza tym
PUP zawarł umowy dotyczące współpracy promocyjnej z tygodnikiem „Przemiany na Szlaku
Piastowskim” i gnieźnieńską Telewizją Kablową. Wszystkie inicjatywy zmierzające do przybliŜenia
współpracy z przedsiębiorcami były szeroko nagłaśniane w mediach. Targi Pracy, które odbyły się
13 kwietnia i 4 października 2011 r. były rozpowszechniane w internecie, prasie, radiu, telewizji,
Agencji Reklamowej TUBA oraz poprzez plakaty na 36 słupach ogłoszeniowych oraz w autobusach
komunikacji miejskiej.
W sobotę 14.05.2011 r. odbyły się w PUP „Drzwi Otwarte”, które miały na celu przybliŜenie usług
i zachęcenie do współpracy pracodawców. W tym dniu porad udzielał równieŜ radca prawny, dostępni
byli doradcy zawodowi , pośrednicy pracy jak równieŜ specjaliści ds. szkoleń. Pomocą słuŜyły równieŜ
osoby zajmujące się udzielaniem refundacji, dotacji, staŜy. Kompleksowo zainteresowani pracodawcy
korzystali z moŜliwości dodatkowego dnia pracy PUP.
Od 17 do 21.10.2011 roku PUP przyłączył się do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W dniach
zapraszaliśmy do skorzystania z naszej oferty uczniów, pedagogów, nauczycieli czyli tych, których na
co dzień nie obejmują usługi urzędu pracy.
12 .10.2011 roku PUP uczestniczył w „Drzwiach Otwartych Starostwa Powiatowego”. Pracownicy PUP
informowali o moŜliwościach skorzystania z instrumentów rynku pracy tj. dotacje, doposaŜenia dla
pracodawców na stworzenie nowego miejsca pracy, szkolenia. Pośrednik pracy przedstawiał oferty
pracy, doradca zawodowy zachęcał do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa zawodowego.
6.12.2011 roku odbyła się konferencja dla pracodawców współpracujących z Powiatowym Urzędem
Pracy w Gnieźnie. Spotkanie dotyczyło „MoŜliwości wykorzystania środków krajowych i unijnych dla
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przedsiębiorców”. Do udziału w konferencji zaproszono Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku w Poznaniu. Dodatkowych informacji moŜna było zasięgnąć
w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej
przedstawili przedsiębiorcom prezentacje multimedialną dotyczącą na wstępie instrumentów rynku
pracy a w dalszej kolejności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Dzięki
zaproszonym gościom oraz przedstawionym prezentacjom zaproszeni pracodawcy mogli
bezpośrednio uzyskać wszelkie informacje dotyczące pozyskiwania środków zarówno krajowych, jak
i unijnych.
Wszystkie szkolenia i spotkania otwarte dla przedsiębiorców były bezpłatne.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Spotkania otwarte dla przedsiębiorców
1
W ramach realizacji zadania ustalono wszystkie terminy i miejsca spotkań. Poza tym,
wszystkie spotkania z przedsiębiorcami były szeroko propagowane na stronie
internetowej urzędu, w miejscowej prasie, telewizji, poprzez plakatowanie, w radiu
i Agencji Reklamowej TUBA. Do uczestnictwa zachęcali równieŜ pośrednicy pracy,
pracownicy zajmujący się szkoleniami, staŜami oraz refundacją i doposaŜeniem
stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Przed spotkaniami przygotowano materiały
promocyjne w formie ulotek i informatora, które podczas spotkań były udostępniane
przedsiębiorcom.
Urząd zorganizował w sobotę, 14 maja 2011 r. „Drzwi Otwarte”. Inicjatywa była
skierowana dla osób poszukujących pracy i pracodawców, którzy mieli okazję zapoznać
się z moŜliwościami skorzystania z oferty urzędu. W tym dniu urząd odwiedzali przede
wszystkim przedsiębiorcy, którym trudno w ciągu tygodnia znaleźć wolny czas.
Pracownicy PUP udzielali fachowej pomocy przy wypełnianiu wniosku o refundację lub
doposaŜenie stanowiska pracy oraz informowali o moŜliwościach przyjęcia na staŜ,
skierowania na szkolenie lub skorzystania z moŜliwości robót publicznych i prac
interwencyjnych.
Ogólnopolski Tydzień Kariery był realizowany w 2011 roku pod hasłem „Poradnictwo
zawodowe dla kaŜdego ucznia”. Ideą tego przedsięwzięcia jest wsparcie szkół w rozwoju
usług doradztwa edukacyjno-zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
przyłączył się do tej inicjatywy. W dniach od 17 do 21 października 2011 roku
proponowaliśmy wsparcie w działaniach na rzecz planowania kariery zawodowej.
W dniu 25 maja 2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uczestniczył w „Dniu Osób
Niepełnosprawnych" w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie.
Pracownicy PUP świadczyli pomoc pracodawcom w zakresie: pośrednik pracy –
uzyskania refundacji, staŜu i innych instrumentów rynku pracy, doradca zawodowy usługi poradnictwa zawodowego.
Pod koniec roku, 6 grudnia 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zorganizował
konferencję dla przedsiębiorców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy
w Gnieźnie. Spotkanie było podsumowaniem rocznej działalności CAZ i dotyczyło
„MoŜliwości wykorzystania środków krajowych i unijnych dla przedsiębiorców”. Do udziału
w konferencji zaproszono Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz Wielkopolskie
Obserwatorium Rynku w Poznaniu. Dodatkowych informacji moŜna było zasięgnąć
w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Nie odbyło się planowane w 2011 roku szkolenie z pracodawcami w Urzędzie Skarbowym poniewaŜ
dwukrotnie w ciągu roku była moŜliwość konsultacji z ZUS oraz Urzędem Skarbowym na Targach
Pracy oraz na szkoleniach organizowanych przez PUP dla osób ubiegających się o jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku w Poznaniu przedstawienie prezentacji podczas konferencji
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
przedstawienie prezentacji podczas konferencji
uczestnik konferencji
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Nr projektu
I2Ca/7
Nazwa projektu
Dotacje i refundacje dla przedsiębiorczych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
5. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
6. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy
EFS
PFRON
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4.147.935,14 zł
0,00 zł
2.861.120,46 zł
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2011r. do 30.07.2011r. w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U z 2009,
nr 62 poz.512 z późn. zm.). Natomiast od 31.07.2011r. projekt realizowany był w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie dokonywania
z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 155 poz. 922) oraz stosowne regulaminy. Podstawą do realizacji projektu były
wnioski składane przez osoby bezrobotne i pracodawców. Urząd pozyskał w 2011 r. dodatkowe środki
na pełną realizacje projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
„PERSPEKTYWA” jak równieŜ z Rezerwy Ministra na realizacje projektu: „Program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz
pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów
współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
(EFG)”. Pozyskane środki przeznaczono na udzielanie dotacji i refundacji dla przedsiębiorczych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
1
Promocja projektów

Opis zadania

Materiały promocyjne dotyczące realizacji projektu zostały przygotowane i umieszczone
w gablotach, na stronach internetowych Urzędu. Informacje o realizacji projektu zostały
przekazane i opublikowane w lokalnych mediach.
2

Przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz o refundacje kosztów wyposaŜenia lub
doposaŜenia stanowisk pracy.
Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych
warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów
wyposaŜenia i doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków opracowano stosowne regulaminy oraz
wzory wniosków dla osób bezrobotnych i dla pracodawców. Wnioski oraz regulaminy
przyznawania dotacji lub refundacji dla pracodawców są dostępne w urzędzie oraz na
stronie internetowej urzędu www.pup-gniezno.pl .
Weryfikacja
składanych
wniosków następowała
na
posiedzeniach
komisji
ds. rozpatrywania wniosków (powołanej przez Starostę), w skład której wchodzą
przedstawiciele Rady Powiatu, Rady Zatrudnienia, Banku oraz Powiatowego Urzędu
Pracy.
Realizacja zadania:
 udzielanie wszechstronnych informacji o dotacjach i refundacjach dla pracodawców,
 pomoc przy wypełnianiu wniosków przez pracownika zajmującego się w/w sprawami,
 składanie wniosków,
 sprawdzenie złoŜonych wniosków pod względem formalnym,
 sporządzenie na posiedzenie komisji listy osób ubiegających się o dotację lub
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refundację dla pracodawców,
 ocena wniosków na posiedzeniu komisji powołanej przez Starostę,
 spotkania Komisji wg zapotrzebowania,
 wypłata dotacji i refundacji.
Realizacja umów o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej:
 podpisanie umowy (wysokość dotacji nie moŜe przekroczyć 6-krotnegoprzeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy) w 2011 r. kwota dotacji
z Funduszu Pracy nie przekroczyła kwoty 12 000 zł kwota ustalona Uchwałą 71/2011
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie z dnia 25 stycznia 2011r.,
 rejestracja działalności (dostarczenie wpisu do ewidencji, REGON-u, NIP-u),
 dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o figurowaniu w ewidencji jako
prowadzący działalność gospodarczą,
 dostarczenia zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zgłoszeniu się do
ubezpieczenia społecznego,
 monitoring realizacji umowy:
 rozliczenie się w terminie do 2 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności
gospodarczej z wydatkowania otrzymanych środków zgodnie ze specyfikacją
zakupów określonych we wniosku,
 wizyta u beneficjenta w trakcie trwania umowy,
 końcowe rozliczenie się z wypełnienia warunków umowy po okresie 12 miesięcy
prowadzenia działalności.
Realizacja umów o refundację kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego:
 podpisanie umowy (wysokość refundacji na 1 stanowisko pracy nie moŜe
przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
podpisania umowy) w 2011 r. kwota refundacji z Funduszu Pracy nie przekroczyła
kwoty 12 000 zł, kwota ustalona Uchwałą 71/2011 Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Gnieźnie z dnia 25 stycznia 2011r.,
 dokonanie zakupów ze środków własnych dot. wyposaŜenia lub doposaŜenia
stanowiska pracy,
 przedłoŜenie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów,
 zgłoszenie w urzędzie oferty pracy na tworzone stanowisko pracy,
 dokonanie odbioru stanowiska pracy przez upowaŜnionego pracownika Powiatowego
Urzędu Pracy w Gnieźnie,
 zatrudnienie bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy,
 refundacja kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy.
Kontrola realizacji dotacji i refundacji: ustalenie terminów kontroli, sprawdzenie zgodności
realizowanych umów, w przypadku nieprawidłowości podjęcie odpowiednich kroków
prawnych związanych z windykacją dotacji lub refundacji.
3

Organizacja szkoleń
W 2011 r. Urząd przeprowadził szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla osób , którym
przyznane zostały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: w ramach
projektu „Perspektywa” dla 60 osób oraz ze środków Funduszu Pracy dla
105 osób.

18

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2011
4

Przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej
W 2011r. udzielono ogółem 219 dotacji dla osób bezrobotnych, rozpoczynających
działalność gospodarczą, finansowanych z róŜnych źródeł:
 Fundusz Pracy – 111 (1.333.923,71 zł),
 Rezerwy Ministra – 6 (109.310,31 zł),
 Projekt „Perspektywa” – 102 (1.201.314,68 zł).

5

Przyznanie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
W 2011 r. 3 osobom niepełnosprawnym przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej ze środków PFRON, kwota wydatkowana to 85.500 zł.

6

Refundacje kosztów
pracodawców

wyposaŜenia

lub

doposaŜenia

stanowiska

pracy

dla

W 2011 roku utworzono ogółem 117 stanowisk pracy w ramach refundacji, w tym
finansowane z:
 Funduszu Pracy – 115 (1.377.886,44 zł),
 Rezerwy Ministra – 2 (40.000,00 zł).
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Realizacja projektu w 2011r. nie była obarczona barierami. Środki otrzymane w ramach algorytmu
wystarczyły na 111 dotacji i utworzenie 115 stanowisk w ramach refundacji kosztów wyposaŜenia lub
doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Biorąc pod uwagę duŜe
zainteresowanie powyŜszymi formami pomocy Urząd pozyskał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym w 2011r. udzielono więcej dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczych i utworzono więcej stanowisk w ramach refundacji kosztów
wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego niŜ planowano na
początku 2011 roku.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego pomoc na podstawie porozumienia o współpracy
w Gnieźnie
z
dnia
20.06.2007r.;
nieodpłatna
pomoc
w przygotowaniu wniosku o dotację, umoŜliwia
bezpłatne konsultacje i pomoc w ramach Punktu
Konsultacyjnego
dla
osób
prowadzących
działalność po uzyskaniu dotacji.
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Nr projektu
12Cb/8
Nazwa projektu
Aktywizacja młodzieŜy i osób bezrobotnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2008-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Fundusz Pracy
EFS
Rezerwa Ministra

1.930.000,00 zł
0,00 zł
940.000,00 zł
810.000,00 zł
180.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Niniejszy projekt był realizowane przez cały 2011 r. Jego realizacja przebiegała w oparciu
o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.
415 z późniejszymi zmianami). Urząd pozyskał środki na realizację projektu z Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy jak równieŜ dodatkowe środki finansowe z Rezerwy Ministra.
Środki te przeznaczono na działania aktywizujące osoby bezrobotne.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Promocja projektu „Perspektywa”
Projekt „Perspektywa” realizowany jest od 2008r. i adresowany jest do bezrobotnych,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, a w szczególności do osób,
które ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa jako znajdujące
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Promocja projektu, realizowanego w ramach
PO KL Dz. 6.1.3, odbyła się poprzez plakaty i ulotki.
2

Realizacja staŜy
W ramach projektu „Perspektywa” realizowano w 2011 r. 149 staŜy. Ponadto
organizowano staŜe ze środków Funduszu Pracy dla 229 osób bezrobotnych. StaŜe
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tworzono u pracodawców oraz w instytucjach głównie z powiatu gnieźnieńskiego.
Beneficjenci projektu „Perspektywa” korzystali z pomocy doradców zawodowych w formie
porad indywidualnych, grupowych i informacji zawodowej. Doradcy zawodowi wspólnie
z kaŜdym uczestnikiem projektu opracowywali Indywidualne Plany Działania. Doradcy
zawodowi prowadzili równieŜ warsztaty aktywizujące i zawodoznawcze dla beneficjentów
ubiegających się o udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu. Warsztaty
zawodoznawcze miały na celu zapoznanie ze specyfiką zawodu: przedstawiciela
handlowego, spawacza, operatora wózka widłowego, pracownika remontowo
budowlanego.
Doradcy zawodowi udzielali równieŜ wsparcia uczestnikom programów: EKO Przyjazny
oraz programu realizowanego ze środków Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych,
zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami
gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego.

3

W ramach programu EKO Przyjazny działania doradców były nakierowane
na monitorowanie sytuacji osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz
współpracę z urzędami miast i gmin. Uczestnicy projektu mogli raz w miesiącu skorzystać
z porad doradcy zawodowego. Dodatkowo, beneficjenci projektu przed podjęciem
zatrudnienia i staŜu korzystali z konsultacji psychologicznych.
Realizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie uŜytecznych
W 2011 r. zorganizowano ze środków Funduszu Pracy prace interwencyjne, roboty
publiczne i prace społecznie uŜyteczne w gminach powiatu gnieźnieńskiego:
 prace interwencyjne dla 5 osób w gminach: Czerniejewo, Niechanowo, Witkowo,
 roboty publiczne dla 27 osób w gminach: Gniezno, Czerniejewo, Łubowo, Mieleszyn,
Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo i m. Gniezno,
 prace społecznie uŜyteczne dla 23 osób w gminach: Kiszkowo, Kłecko, Łubowo,
Witkowo, m. Gniezno.

4

Celem ww. form wsparcia była aktywizacja osób bezrobotnych, jak równieŜ pomoc
w realizacji zadań w poszczególnych gminach.
Realizacja szkoleń, przygotowań zawodowych dorosłych, studiów podyplomowych
Szkolenia przeprowadzono w 2011 r. dla 305 osób, w tym finansowane z:
 EFS, PO KL Dz. 6.1.3 Perspektywa” - dla 112 osób,
 Funduszu Pracy dla - 152 osób,
 Funduszu Pracy (Powiat Gnieźnieński – Eko Przyjazny) - dla 1 osoby,
 Rezerwy Ministra w ramach Programu na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych
z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami
gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego dla 40 osób.
Urząd m.in. organizował takie szkolenia jak:
 Fundusz Pracy:







umiejętność aktywnego poszukiwania pracy – 10 osób,
przedsiębiorczość – 105 osób,
spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ - 10 osób,
operator maszyn do robót ziemnych klasy III – 10 osób,
pracownik ochrony fizycznej osób i mienia I-go stopnia – 8 osób,
prawo jazdy kat. D z kat. C – 1 osoba,
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 szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy
– 1 osoba,
 kurs wizaŜu I i II stopnia – 1 osoba,
 kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących przewóz
drogowy rzeczy – 1 osoba,
 szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy
– 1 osoba,
 kwalifikacja wstępna kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy
– 1 osoba,
 operator koparko-ładowarki klasy III – 1 osoba,
 szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy
– 1 osoba,
 praktyczne szkolenie dodatkowe prawo jazdy kat. E/C – 1 osoba,
 Rezerwa FP:







opiekun w Ŝłobku lub klubie dziecięcym – 8 osób,
magazynier z obsługa wózka jezdniowego – 10 osób,
kurs kucharski z elementami cateringu i modułem przedsiębiorczości – 10 osób,
operator maszyn do robót ziemnych klasy III – 10 osób,
kurs języka angielskiego – poziom początkujący – 1 osób,
prawo jazdy kat. C – 1 osób,

 Perspektywa:
 przedsiębiorczość – 60 osób,
 obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 15 osób,
 pracownik remontowo – budowlany robót wykończeniowych budownictwie
– 10 osób,
 pracownik ochrony fizycznej osób i mienia I-go stopnia – 11 osób,
 przedstawiciel handlowy – 13 osób,
 prawo jazdy kat. C – 1 osoba,
 prawo jazdy kat. D z kat. B – 1 osoba,
 prawo jazdy kat. E/C – 1 osoba,
 EKO Przyjazny:
 operator koparko-ładowarki klasy III – 1 osoba.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Barierą w aktywizacji młodzieŜy i osób bezrobotnych był istniejący kryzys ekonomiczny oraz zbyt
małe środki otrzymane na aktywizację zawodową w 2011 r. W związku z powyŜszym oraz brakiem
zainteresowania przygotowaniem zawodowym dla dorosłych oraz finansowaniem studiów
podyplomowych nie realizowano tych form wsparcia.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
I2Cc/9
Nazwa projektu
Aktywizacja osób po 50 roku Ŝycia
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
EFS
Fundusz Pracy

510.000,00 zł
0,00
205.000,00 zł
305.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt realizowany w roku 2011 r. w ramach róŜnych form aktywizacji. Osoby po 50 roku Ŝycia
korzystały z robót publicznych, prac interwencyjnych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i utworzenie stanowiska pracy oraz refundacji wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy.
Planowane szkolenia, miały poprawić sytuację zawodową osób po 50 roku Ŝycia i wpłynąć korzystnie
na podniesienie samooceny tych osób. Doradcy zawodowi diagnozowali potencjał zawodowy osób po
50 roku Ŝycia oraz określali preferencje zawodowe tych osób, Liderzy z Klubu Pracy pomagali ww.
osobom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Promocja działań związanych z realizacją projektów na rzecz aktywizacji osób po
50 roku Ŝycia
Realizacja zadania odbywała się poprzez stronę internetową Urzędu, ulotki, plakaty i inne
formy.
2

Szkolenia i warsztaty
W projekcie „ Perspektywa” Dz.6.1.3 dla osób po 50 roku Ŝycia zorganizowano
następujące szkolenia:
 pracownik ochrony fizycznej osób i mienia I – go stopnia - 5 osób
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 obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym – 2 osoby
 przedsiębiorczość – 6 osób.
Natomiast z Funduszu Pracy zorganizowano dla 20 osób po 50 roku Ŝycia szkolenia
zawodowe:








szkolenie w klubie pracy – 5 osób,
pracownik ochrony fizycznej osób i mienia I–go stopnia - 2 osoby,
szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy – 1 osoba,
przedsiębiorczość – 3 osoby,
opiekun w Ŝłobku - 2 osoby,
magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 1 osoba,
operator maszyn do robót ziemnych klasy III - 6 osób.

Ogółem, 336 osób po 50 roku Ŝycia uczestniczyło w szkoleniach i zajęciach
z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, konstruowania dokumentów
aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, które prowadzone były
w Klubach Pracy.
Ponadto doradcy zawodowi udzielili osobom po 50 roku Ŝycia:





porad indywidualnych 316 osób,
informacji zawodowej indywidualnej 1036 osób,
informacji zawodowej grupowej 230 osób,
porady grupowej określającej predyspozycje zawodowe 175 osób.

Z badań testowych skorzystały 9 osób.
Łącznie, osobom po 50 roku Ŝycia udzielono 2.198 róŜnych form wsparcia.
3

StaŜe, przygotowanie zawodowe dorosłych, roboty publiczne, prace interwencyjne
W ramach projektu „ Perspektywa” Dz.6.1.3 dla osób po 50 roku Ŝycia zorganizowano
15 staŜy i udzielono 10 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Natomiast ze środków Funduszu Pracy zorganizowano dla osób po 50 roku Ŝycia
12 staŜy, 13 miejsc pracy w ramach robót publicznych i 1 w ramach prac interwencyjnych,
udzielono 2 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i zrefundowano
utworzenie stanowisk pracy w ramach wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy
dla 10 osób.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
NaleŜy stwierdzić, Ŝe sytuacja się nie zmieniła w porównaniu z 2010 r. i pracodawcy nie są
zainteresowani przyjmowaniem do pracy osób po 50 roku Ŝycia, gdyŜ często utoŜsamiają te osoby
ze złym stanem zdrowia, złymi nawykami, tradycyjnym sposobem myślenia, niechęcią do zdobywania
nowych kwalifikacji, z brakiem pewnych umiejętności(np. obsługa komputera, znajomość języka
angielskiego), mniejszą efektywnością i trudnościami w przystosowaniu się do nowych warunków.
i jest to pewna bariera w prowadzonej aktywizacji. Ponadto Urząd osobom po 50 roku Ŝycia
proponował oferty pracy, moŜliwości otwarcia własnej działalności, przekwalifikowania, stanowiska
pracy tworzone w ramach refundacji wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy po to, aby
zachęcić osoby bezrobotne jak i pracodawców do korzystania ze wsparcia oferowanego przez Urząd.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
I2Cd/10
Nazwa projektu
Promocja przekwalifikowywania się i ustawicznego kształcenia
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

0,00
0,00

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu obejmuje dwa zadania:
1. Opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych na terenie
gnieźnieńskiego (rocznego i półrocznego),
2. Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011.

powiatu

2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych na terenie
powiatu gnieźnieńskiego (rocznego i półrocznego)
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opracowywany został
monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych za 2010 rok podzielony został na
dwie części: diagnostyczną i drugą, opartą na wynikach badania popytu na pracę oraz
badania o absolwentach szkół wyŜszych GUS. Pierwsza cześć raportu zawierała
diagnozę rynku pracy w II półroczu 2010 roku i zawierała m.in. tabele zawierające po 30
zawodów deficytowych i nadwyŜkowych wg wskaźnika intensywności deficytu (nadwyŜki)
na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu zgodnego z obowiązująca nową klasyfikacją
zawodów i specjalności. Natomiast druga część dotyczyła analizy sytuacji absolwentów
w powiecie gnieźnieńskim w 2010 i 2011 roku.
Kolejny opracowany monitoring dotyczył I półrocza 2011 roku i prezentował sytuację na
rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim w badanych okresie.
KaŜdorazowo monitoring został przekazany organom i instytucjom zainteresowanym
problematyką rynku pracy, w tym w szczególności: Staroście, Wojewódzkiemu Urzędowi
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2

Pracy w Poznaniu, dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych oraz wybranym instytucjom
szkoleniowym. Dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy wykorzystane zostały
m.in. podczas przygotowywania projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Gnieźnie, w tym do tworzenia planów szkoleniowych realizowanych przez Urząd.
Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik
2010/2011
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zebrał dane dotyczące absolwentów szkół powiatu
gnieźnieńskiego i przekazał je do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który
opracowuje raport pod tytułem: „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego” Raport przedstawia sytuację osób młodych, którzy w danym roku
szkolnym (2010/2011) ukończyły szkoły ponadgimnazjalne w Wielkopolsce.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
brak
III. Załączniki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim
w II połowie 2010 roku
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim
w II połowie 2010 roku. Część II Analiza sytuacji absolwentów w powiecie
gnieźnieńskim w 2010 i 2011 roku
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim
za I półrocze 2011 roku

Nr projektu
I2Ce/108
Nazwa projektu
Centrum Aktywizacji Zawodowej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
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1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
10.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):

10.000,00 zł
0,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Centrum Aktywizacji Zawodowej Centrum Aktywizacji Zawodowej świadczy usługi głównie dla osób,
które pozostają przez dłuŜszy czas bez pracy i wymagają szczególnego wsparcia w szukaniu
zatrudnienia.
Centrum oferuje kompleksową pomoc: pośredników pracy, doradców zawodowych, liderów Klubu
Pracy.
Centrum sprzyja podejmowaniu wspólnych działań z osobami bezrobotnymi w planowaniu ścieŜki
aktywizacji zawodowej w sposób dostosowany do potrzeb kaŜdego klienta.
W ramach pośrednictwa pracy oferuje:
 pomoc osobom bezrobotnym w uzyskaniu zatrudnienia,
 dobór ofert pracy do kandydatów,
 staŜe, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie uŜyteczne,
 informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 inicjowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,
 podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach grupowych
i indywidualnych,
 udział w organizowanych giełdach pracy, podczas których istnieje moŜliwość spotkania
z pracodawcami.
W ramach doradztwa zawodowego oferuje:
 porady indywidualne ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia,
 porady w formie grupowej, mające na celu dookreślanie predyspozycji zawodowych,
 informację zawodową dotyczącą zawodów, rynku pracy, moŜliwości szkolenia i kształcenia,
 opracowanie zindywidualizowanej formy wsparcia osoby bezrobotnej w powrocie na rynek pracy.
6.12.2011 roku odbyła się konferencja dla pracodawców współpracujących z Powiatowym Urzędem
Pracy w Gnieźnie. Spotkanie dotyczyło „MoŜliwości wykorzystania środków krajowych i unijnych dla
przedsiębiorców”. Do udziału w konferencji zaproszono Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku w Poznaniu. Dodatkowych informacji moŜna było zasięgnąć
w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej
przedstawili przedsiębiorcom prezentacje multimedialną dotyczącą instrumentów rynku pracy,
a w dalszej kolejności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.
Dzięki zaproszonym gościom oraz przedstawionym prezentacjom zaproszeni pracodawcy mogli
bezpośrednio uzyskać wszelkie informacje dotyczące pozyskiwania środków zarówno krajowych, jak
i unijnych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Promocja Centrum Aktywizacji Zawodowej
1
Przez cały rok Centrum Aktywizacji Zawodowej było promowane zarówno na Targach
Pracy, jak i na spotkaniach z pracodawcami poprzez nagrany w roku 2010 film ukazujący
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prace w urzędzie, a takŜe poprzez media oraz stronę internetową.
2

Konferencja podsumowująca pracę CAZ
W dniu 6 grudnia 2011 roku odbyła się konferencja dla pracodawców „MoŜliwości
wykorzystania środków krajowych i unijnych dla przedsiębiorców”. Pracownicy Centrum
Aktywizacji Zawodowej (pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju
zawodowego) przedstawili przedsiębiorcom prezentacje multimedialną dotyczącą
instrumentów rynku pracy, a w dalszej kolejności pośrednictwa pracy, poradnictwa
zawodowego oraz szkoleń Na konferencje przybyli licznie pracodawcy współpracujący
z PUP.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
uczestnik konferencji
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku w Poznaniu uczestnik konferencji
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
uczestnik konferencji
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Nr projektu
I2Da/11
Nazwa projektu
Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych w PUP
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2009 - 2011
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
EFS
Fundusz Pracy

445.137,60 zł
0,00 zł
378.394,73 zł
66.742,87 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Niniejszy projekt był realizowany przez cały 2011 r. Realizacja projektu przebiegała
w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.
Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami). Urząd pozyskał środki na realizację projektu w 85%
z Europejskiego Funduszu Społecznego a 15 % środków na realizację projektu przeznaczył
z Funduszu Pracy, które stanowiły wkład własny.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych w PUP
W ramach projektu:
 rozpowszechniano informacje o realizacji projektu poprzez gabloty oraz stronę
internetową Urzędu i Starostwa Powiatowego,
 kontynuowano realizację, rozpoczętego w 2009 roku, projektu skierowanego do
pracowników Urzędu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” (PO KL, Priorytet VI – „Rynek
Pracy otwarty dla wszystkich”, Dz. 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie) – współfinansowano wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń 10
pracowników: 6 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych,
 w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez Urząd kluczowi pracownicy
skierowani zostali na następujące szkolenia z zakresu:
 „Doradztwo i pośrednictwo pracy podobieństwa i róŜnice” (19 osób),
 „Analiza preferencji i predyspozycji klienta w planowaniu kariery przy
wykorzystaniu elektronicznych narzędzi diagnostycznych” (3 osoby),
 „Szkolenie z zakresu aktywizacji trudnych klientów urzędu” (20 osób),
 „Szkolenie z zakresu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy dla pracowników
PUP w Gnieźnie” (18 osób),
 „Szkolenie
z
zakresu
aktywizacji
społecznej
i
zawodowej
osób
niepełnosprawnych”
 (18 osób),
 „Szkolenie trener wykładowca z zakresu rynku pracy-trener wewnętrzny” (2
osoby),
 „Szkolenie z zakresu zawodoznawstwa” (18 osób).
Ponadto, w roku 2011 lider klubu pracy ukończył studia podyplomowe otrzymując
dyplom.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
I2Db/12
Nazwa projektu
Łatwy dostęp do informacji
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt ułatwia dostęp do Internetu. Zastosowano nowoczesne rozwiązania tj. ekran multimedialny
infokioski, infolinia pozwalają szybko uzyskać niezbędne informacje o ofertach pracy, o realizowanych
programach, zajęciach w Klubach Pracy, o szkoleniach. Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy wychodzi
naprzeciw potrzebom doinformowania i szerszego zaprezentowania usług i instrumentów rynku pracy.
27 kwietnia 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w „Dniach Kariery” organizowanych przez
Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Gnieźnie. Pracownicy PUP przedstawili zagadnienia
z zakresu pracy za granicą, uzyskania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz
usług i instrumentów rynku pracy. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się jak naleŜy wypełniać
druki i wnioski związane z rynkiem pracy.
14 maja 2011 r. zorganizowano „Drzwi Otwarte” dla zainteresowanych osób bezrobotnych oraz
pracodawców. W tym dniu kaŜda osoba poszukująca pracy mogła uzyskać informacje na temat ofert
pracy w kraju jaki i za granicą. Porad prawnych dotyczących Kodeksu Pracy i Ustawy o promocji
i instytucjach rynku pracy udzielał radca prawny. Doradcy zawodowi i Liderzy Klubu Pracy udzielali
wskazówek dotyczących pisania dokumentów aplikacyjnych oraz rozmów w sprawie pracy.
25 maja 2011 r. PUP był jednym z wielu uczestników bezpłatnego szkolenia „Bezpieczne Praktyki
i Środowisko 2011”, skierowane dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Współorganizatorem szkolenia była Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Gnieźnie. Pracownicy
PUP przedstawili prezentacje dotyczące pierwej pracy, staŜy oraz moŜliwości ubiegania się o prawo
do zasiłku i stypendium dla osób bezrobotnych.
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10 października 2011 roku PUP zorganizował konferencję, która miała na celu zapoznanie
uŜytkowników platformy o kompleksowości rozwiązań informatycznych umoŜliwiających podmiotom
administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji.
Podpisano porozumienia o współpracy. System Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej
ułatwi klientom i instytucjom błyskawiczną wymianę informacji na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego,
i jednocześnie pozwoli na zainicjowanie kontaktu z urzędem bez konieczności wizyty.
12 października 2011 roku PUP uczestniczył w Drzwiach Otwartych Starostwa Powiatowego.
Pracownicy informowali o moŜliwościach skorzystania z instrumentów rynku pracy tj. dotacje,
doposaŜenia dla pracodawców na stworzenie nowego miejsca pracy, szkolenia. Pośrednik pracy
przedstawiał oferty pracy, doradca zawodowy zachęcał do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa
zawodowego.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
1
Kontakt interesantów z Urzędem

2

Opis zadania

W godzinach otwarcia urzędu działa bezpłatna infolinia. W punkcie informacyjnym, który
znajduje się na parterze budynku osoby bezrobotne oraz pracodawcy otrzymywali na
bieŜąco wyjaśnienia na temat korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. Mogli
równieŜ pobierać odpowiednie druki i wnioski. Większy dostęp do informacji uzyskano
poprzez trzy infokioski w PUP. W dziewięciu gminach istnieje moŜliwość skorzystania
z infokiosków. Wszyscy interesanci urzędu mają za pomocą infokiosków moŜliwość
zapoznania się z aktualnym ofertami pracy, obowiązującymi przepisami, regulaminami,
bieŜącymi informacjami i sprawozdaniami statystycznymi.
Na dwóch ekranach multimedialnych zainstalowanych na parterze i pierwszym piętrze
budynku był prezentowany film o świadczonych usługach i instrumentach rynku pracy.
Poza tym prezentowane były materiały promocyjne o moŜliwościach zdobywania nowych
kwalifikacji i udziału w szkoleniach zawodowych. Na ekranie pojawiały się informacje
w jaki sposób wypełnić kartę rejestracyjną.
W PUP istnieją stanowiska z bezpłatnym dostępem do internetu. MoŜna teŜ skorzystać
z drukarek. Stanowiska tego typu znajdują się na parterze urzędu oraz w Klubie Pracy.
Ponadto bezrobotni biorący udział w zajęciach aktywizacyjnych mieli moŜliwość nauczyć
się i korzystać z komputera i internetu. Uczyli się jak przygotować cv i list motywacyjny.
W gablotach PUP na bieŜąco zamieszczane były informacje dotyczące usług
i instrumentów rynku pracy oraz realizowanych programów i projektów.
Organizacja „Drzwi Otwartych”
W dniu 14.05.2011 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 zorganizowano po raz kolejny
"Drzwi Otwarte" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Inicjatywa ta cieszyła się
zainteresowaniem zarówno ze strony bezrobotnych jak i pracodawców. W tym dniu
dokonano rejestracji kilku osób bezrobotnych i wydano zaświadczenia. Porad udzielał
radca prawny z zakresu prawa pracy. Doradcy zawodowi udzielani informacji
zawodowych. Pośrednicy pracy informowali o wolnych miejscach pracy na terenie
powiatu oraz poza granicami kraju, wydawano skierowania do pracy. Lider klubu pracy
omawiał, w jaki sposób opracować dokumenty aplikacyjne. Osoby zainteresowane
docierały na stanowiska szkoleń, staŜy, refundacji kosztów na wyposaŜenie
i doposaŜenie miejsca pracy, jak równieŜ dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, gdzie udzielano wyczerpujących informacji dotyczących szkoleń
organizowanych przez PUP, zasad organizacji staŜy oraz moŜliwości uzyskania dotacji
na uruchomienie własnej działalności gospodarczej a takŜe refundacji dla pracodawców
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zatrudniających osoby bezrobotne.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Starostwo Powiatowe
organizator spotkania
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie
organizator spotkania
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w
współorganizator spotkania
Gnieźnie

Nr projektu
I2Dc/13
Nazwa projektu
Zespół doradczy
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
2. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W 2011 roku projekt był kontynuowany, informacje o działaniach prowadzonych przez Zespół
Doradczy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zostały podane do publicznej wiadomości. Zgodnie
z projektem nawiązywano kontakt z pracodawcami i oferowano usługi z zakresu niesienia pomoc
osobom zwalnianym z przyczyn zakładu pracy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Promocja Zespołu Doradczego
1

Opis zadania

Zadanie było realizowane poprzez przygotowanie i zamieszczenie stosownych informacji
na stronie internetowej Urzędu.
2

Realizacja spotkań z przedsiębiorcami
W roku 2011 r. Urząd zarejestrował informacje o zwolnieniach grupowych, m.in. zgłoszeń
dokonała: Poczta Polska, PZU na śycie S.A., PZU S.A, Cargo PKP, Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A. Z ww. firmami nawiązywano kontakt i zaproponowano
usługi świadczone przez Zespół Doradczy, który w ramach pomocy prezentowałby
bezpłatne usługi świadczone przez Urząd oraz pomagałby
osobom zwalnianym
poprzez: udzielanie informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, konsultacje
w sprawie tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej, pomoc w rejestracji, bezpłatne porady prawne, porady psychologiczne.
Firmy zgłaszające zwolnienia to głównie firmy o zasięgu ogólnopolskim, dla których
pomoc dla zwalnianych pracowników świadczyły urzędy pracy właściwe dla siedziby
firmy. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w 2011 r. przyjął zgłoszenia dot.
zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych w 2012 r. równieŜ w duŜych firmach
ogólnokrajowych.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
I3Aa/14
Nazwa projektu
Zwiększenie wydatków na pomoce naukowe
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektorzy Jednostek Oświatowych
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektorzy jednostek oświatowych
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
10.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

10.000,00 zł
10.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu przewiduje się zakup nowoczesnych pomocy naukowych dla szkół. Podjęte
działania mają na celu podniesienie standardów prowadzenia zajęć lekcyjnych.

2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Zakup pomocy naukowych do szkół
1
W ramach realizacji zadania zakupiono pomoce naukowe dla:
 Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie (1.600,00 zł),
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie (1.600,00 zł),
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie (1.600,00 zł),
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie (1.600,00 zł),
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie (1.600,00 zł),
 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłecku (2.000,00 zł).
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak danych
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
brak danych
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Nr projektu
I3Ac/16
Nazwa projektu
Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
7.500,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

7.352,00 zł
7.352,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Zapewnienie dzieciom i młodzieŜy zajęć pozalekcyjnych i zajęcie im w ten sposób czasu wolnego,
przyczynia się do ograniczenia patologii występujących w tych środowiskach. W ramach projektu
przewiduje się organizacje m. in. warsztatów artystycznych, plastycznych, tanecznych czy zajęć
sportowych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
1
W ramach realizacji zadania odbyły się:
 w czasie ferii zimowych – zajęcia taneczne oraz zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku
od 6 – 13 lat, warsztaty były nieodpłatne dla uczestników, czas trwania: 2 tygodnie,
 warsztaty artystyczne – uczestnikami zajęć były dzieci w wieku 6-12 lat, podczas
warsztatów dzieci poznawały róŜne techniki rękodzielnicze takie jak: decoupage,
filcowanie, ręczne malowanie na koszulkach, scrapbooking, a takŜe brały udział
w warsztatach fotografii plenerowej; zajęcia trwały 2 tygodnie podczas wakacji letnich
i były nieodpłatne dla uczestników,
 warsztaty jogi dla dzieci i młodzieŜy podczas wakacji letnich,
 warsztaty ABC plastyczne podczas wakacji letnich, na których uczestnicy mogli poznać
od podstaw tajniki malarstwa i rysunku, a takŜe podstawy historii sztuki.
Środki finansowe zostały przeznaczone na zawarcie niezbędnych umów zlecenia dla
instruktorów warsztatów
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy

Nr projektu
I3Ae/112
Nazwa projektu
Realizacja projektu „Z matematyką w przyszłość”
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1.
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2009-2011
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
0,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Projekt realizowany w ramach działania 9.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Cel projektu: celem ogólnym projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności
matematycznych oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia poprzez
dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie
ICT i nauk matematycznych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, a takŜe
wdroŜenie innowacyjnych metod nauczania przez Internet pozwalającego na wyŜszą skuteczność
nauczania dzięki indywidualizacji. Projektem objęte zostały 4 placówki: ZSGiL nr 1 w Szamotułach,
ZS nr 1 we Wronkach (powiat szamotulski) oraz ZSGiL w Trzemesznie i ZSP w Witkowie (powiat
gnieźnieński).
Potrzeba realizacji projektu: w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenach wiejskich,
miejsko-wiejskich i w miastach poniŜej 25 tys. mieszkańców w powiatach gnieźnieńskim
i szamotulskim obserwowalne jest coraz mniejsze zainteresowanie matematyką oraz naukami
ścisłymi. W ZS nr 1 Gimnazjum i Liceum w Szamotułach, w 2003 r. wśród uczniów liceum tylko 18,4%
wybrało naukę w klasie o profilu z rozszerzoną matematyką, w 2004 r -18,2%, w 2005 r - 15,4%,
a w 2006 - 15%. Ten sam problem dotyczy ZS nr 1 we Wronkach oraz ZS Gimnazjum i Liceum
w Trzemesznie (w 2003 r 38,6% wybrało naukę w profilach z rozszerzoną matematyką, w 2004 – tylko
12,4%, w 2005–15,4%). W ZSP w Witkowie nie udało się utworzyć Ŝadnej klasy z rozszerzoną
matematyką. Niewielu uczniów wybiera na maturze poziom rozszerzony z matematyki. W ZSGiL
w Trzemesznie maturę z matematyki w zakresie podstawowym zdawało w 2005 r 26,1% wszystkich
uczniów, w 2006 - 20,4%, w 2007 - 4,6% i w 2008 - 5,2%. W zakresie rozszerzonym odpowiednio:
14%, 10,6%, 4,6% i 8,3%. W ZSP w Witkowie od kilku lat tylko pojedyncze osoby wybierają
matematykę na maturze i tylko w zakresie podstawowym. W ZS nr 1 w Szamotułach maturę
z matematyki w zakresie podstawowym zdawało w 2005 roku 20,9% wszystkich uczniów, w 2006 17%, w 2007 - 5,1% i w 2008 - 10%. W zakresie rozszerzonym odpowiednio: 16%, 15,6%, 14,6%
i 7,4%. Podobne dane dotyczą ZS nr 1 we Wronkach. Ze wstępnych deklaracji uczniów wynika, Ŝe
w roku 2009/2010 równieŜ bardzo mało uczniów wybierze profil mat-fiz i poziom rozszerzony
z matematyki na maturze.
Formy realizacji projektu: zajęcia rozwijające i wyrównawcze prowadzone były zarówno w trybie
stacjonarnym, jak i z wykorzystaniem platformy e-learningowej, grupa uczniów gimnazjów szczególnie
zainteresowanych matematyką wzięła udział w zajęciach stacjonarnych i wyjazdowych, które miały
pomóc im przygotować się do konkursów matematycznych, poznać elementy historii matematyki
i zastosowania ich w innych dziedzinach nauki, np. w informatyce, oraz ułatwić kontynuowanie nauki
w szkole średniej o profilu z rozszerzoną matematyką. Licealiści chcący kontynuować naukę na
uczelniach wyŜszych ekonomicznych i technicznych, przygotowywali się do rozszerzonej matury
z matematyki i konkursów matematycznych.
W ramach projektu zakupione zostały nowoczesne pomoce naukowe: kalkulatory specjalistyczne,
kalkulatory graficzne, programy komputerowe, projektory multimedialne i laptopy, tablice, a takŜe
podręczniki. Wszystkie te sprzęty i pomoce naukowe wykorzystywane były do prowadzenia zajęć
w ramach projektu.
Wartością dodaną projektu były działania oparte są na platformie e-learningowej, dotychczas
niestosowanej w edukacji szkolnej - pozwala to na indywidualizację nauczania, niemoŜliwą do
zrealizowania w warunkach szkolnych.
Uczestnicy: łącznie w projekcie, przez dwa lata jego realizacji, udział wzięło 827 uczniów III klasy
gimnazjum i III klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
Projekt miał charakter partnerski – liderem projektu jest Powiat Gnieźnieński, partnerem – Powiat
Szamotulski.
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2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Realizacja projektu „Z matematyką w przyszłość”
1
W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące zadania:
 Zarządzanie projektem
W ramach działania uruchomione zostało biuro projektu (Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie), uruchomione zostały funkcje koordynatorów w kaŜdej z placówek objętych
projektem, na bieŜąco organizowane były spotkania organizacyjne poświęcone bieŜącej
koordynacji działań z udziałem koordynatorów. Wyłonieni zostali wykonawcy,
prowadzona sprawozdawczość i rozliczenie projektu, a takŜe utrzymywane stałe kontakty
w WUP.
 Rekrutacja i promocja
Działania informacyjne i promocyjne prowadzone były przez cały czas realizacji projektu.
Informacja o zajęciach pozalekcyjnych rozpropagowana została przez plakaty, informację
słowną na zajęciach, strony www szkół, gmin i powiatów. Koordynatorzy szkolni
zorganizowali spotkania informacyjne w szkołach: z udziałem rodziców i uczniów.
Na bieŜąco prowadzona była aktualizacja stron www. Zorganizowano konferencje
prasowe: na rozpoczęcie, zakończenie i w połowie projektu. Wyprodukowane były
gadŜety: długopisy, koszulki, teczki, notesy dla uczestników projektu-co stanowiło
dodatkowy element promocyjny, informujący o źródłach współfinansowania projektu
przez UE. Rekrutacja oparta została na spotkaniach informacyjnych w szkołach
i indywidualnych rozmowach z uczniami oraz na ankietach zgłoszeniowych.
 Zajęcia stacjonarne dydaktyczno-wyrównawcze
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmowały przygotowanie uczniów do
egzaminów zewnętrznych i kontynuowania nauki na kierunkach związanych
z matematyką i naukami ścisłymi. W czasie realizacji projektu przeprowadzanych zostało
1680 h zajęć.
 Zajęcia dla uczniów zdolnych i szczególnie
stacjonarne i na platformie e-learningowej

zainteresowanych

matematyką:

Szczególnie przydatna okazała się e-learningowa infrastruktura platformy Moodle.
Przygotowany był materiał dydaktyczny do umieszczenia na platformie e-learningowej:
zadania, pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez cały okres realizacji projektu.
 Matematyka w praktyce – zajęcia połączone z praktycznym wykorzystaniem
matematyki
w ciekawych miejscach wielkopolski”
W kaŜdym roku realizacji projektu zaplanowane były 3 wyjazdy 2-dniowe oraz
sześciodniowy obóz matematyczny. W czasie kaŜdego wyjazdu uczniowie wzięli udział
w zajęciach pozwalających na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy matematycznej;
m.in.:
 „Indeks inŜyniera w Poznaniu” - udział w wykładach i pokazach w ramach
Festiwalu Nauki i Sztuki, zapoznanie się z ofertą uczelni wyŜszych w zakresie
nauk ścisłych oraz udział w konkursie „Matematyka z ekonomią w tle”,
 „Szamotuły i Enigma”: udział w wykładzie na temat historii Enigmy i szyfrowania
oraz warsztatach z historii kryptografii i współczesnego szyfrowania w Internecie,
a takŜe w grze ulicznej „Historia matematyki,
 „G jak Gniezno, G – jak geometria”: warsztaty z programem do nauki geometrii.
Podsumowaniem działań związanych z praktycznym wykorzystaniem wiedzy
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matematycznej był 6-dniowy obóz matematyczny na terenie Wielkopolski, w czasie
którego uczniowie przeszli kurs posługiwania się kalkulatorem naukowym oraz
kalkulatorem graficznym, rozwiązywali zadania i problemy, oglądali filmy matematyczne,
brali udział w maratonie „Matematyka jest wszędzie” (praktyczne zastosowanie
matematyki w innych dziedzinach wiedzy: naukach przyrodniczych, humanistycznych).
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Powiat Szamotulski
Powiat Szamotulski był współodpowiedzialny za
realizację następujących zadań określonych
w projekcie: zarządzanie projektem, rekrutacja
i promocja, zajęcia stacjonarne dydaktyczno
– wyrównawcze, zajęcia dla uczniów zdolnych
i szczególnie zainteresowanych matematyką:
stacjonarne i na platformie e-learingowej,
matematyka w praktyce – zajęcia połączone
z praktycznym wykorzystaniem matematyki
w ciekawych miejscach Wielkopolski

Nr projektu
I3Bc/20
Nazwa projektu
Wsparcie dla szkolnictwa wyŜszego
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
2. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
zadanie nr 1 – 13.200,00 zł
zadanie nr 2 – 25.000,00 zł
łącznie – 38.200,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

38.200,00 zł
38.200,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Stypendium naukowe im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Colegium Europaeum
Gnesnense UAM w Poznaniu przyznane na podstawie uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
nr XXIX/250/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.z późniejszymi zmianami Uchwała została podjęta na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 94 ust 6
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365).
Zadanie: dotacja dla Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie jest realizowane na podstawie
Porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów działalności w roku 2011r. podjętego na podstawie
Uchwały nr VI/62/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany
budŜetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Stypendium naukowe dla doktoranta
Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego dla doktoranta Colegium
Europaeum Gnesnense UAM w Poznaniu. Miesięczna kwota stypendium to 1.100,00 zł.
Stypendystami są osoby , które wyróŜniły się pracą naukową w Colegium Europaeum
Gnesnense UAM. W roku budŜetowym 2011 stypendium wynosiło13 200,00 zł.
2

Dotacja dla Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie
Dotacja przyznana dla Kolegium Europejskiego została przeznaczona na bieŜące
utrzymanie obiektów Kolegium.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
I4Ab/22
Nazwa projektu
Remont pomieszczeń i budynków oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektorzy jednostek oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
593.630,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

555.844,75 zł
555.844,75 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu prowadzone są remonty budynków oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych
(m. in.: wymiana okien, malowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń dydaktycznych, remont
toalet). Podjęte działania przyczyniają się do poprawy warunków kształcenia oraz do zmniejszenia
kosztów eksploatacji placówek oświatowych i wychowawczych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
1
Remont
pomieszczeń
– wychowawczych

i

Opis zadania
budynków
oświatowych

oraz

opiekuńczo

 I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie: remont kapitalny dachu – termomodernizacja
na budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej (146.026,02 zł),
 Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie: wykonanie systemu alarmowego na
budynku (6.493,00 zł)
 Zespół Szkół Ekonomiczno – OdzieŜowych w Gnieźnie (162.338,13 zł):
 remont zalanych pomieszczeń (2.308,00 zł),
 wymiana 5 okien w sali nr 22 (25.000,00 zł),
 remont prawej strony dachu, przełoŜenie dachówki, remont zalanych
pomieszczeń księgowości (79.593,25 zł),
 wymiana stolarki okiennej w salach nr 10, 23, 24 (2.433,80 zł),
 doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarno – higienicznego i technicznego
stolarki okiennej w salach nr 22, 10, 23, 24 oraz ścian, wykładzin podłogowych
i oświetlenia (12.000 00 zł),
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 remont sal nr 10 i 36: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana wykładzin,
malowanie (41.003.08 zł),
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie: pracownia elektryczna i pracownia
obróbki mechanicznej Centrum Kształcenia Praktycznego (10.798,03 zł),
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie (60.947,00 zł):
 remont ścian, sufitów klatki schodowej, roboty dekarskie – opierzenie,
dokończenie wymiany instalacji elektrycznej w starym budynku (10.000,00 zł),
 pracownia języka niemieckiego i angielskiego (15.947,00 zł),
 adaptacja magazynu oraz remont pomieszczeń zaadaptowanych na pokój
pedagoga (35.000,00 zł),
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie: remont pomieszczeń
w internacie, podłóg, montaŜ stolarki drzwiowej oraz rolet okiennych (25.078,00 zł),
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie (27.167,57 zł):
 sala do zajęć ruchowych (9.418,57 zł),
 remont pomieszczeń: malowanie ścian i zakup zniszczonego sprzętu (1.239,00
zł),
 remont korytarza warsztatów szkolnych (6.000,00 zł),
 remont toalet na II piętrze ośrodka, wykonanie przepony poziomej oraz izolacji
pionowej muru w pomieszczeniu pralni (10.000,00 zł),
 wymiana wybitej szyby (510,00 zł),
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku (116.997,00 zł):
 załoŜenie wykładziny antypoślizgowej na korytarzu w internacie (1.000,00 zł),
 załoŜenie wykładziny antypoślizgowej na korytarzu na I piętrze budynku
(6.000,00 zł),
 wyposaŜenie pracowni dydaktycznej do zajęć dla uczniów z upośledzeniem w
stopniu umiarkowanym i znacznym: zakup mebli, tablic, sprzętu, pomocy
dydaktycznych (28.758,00 zł),
 budowa kotłowni olejowej (81.239,00 zł).
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak danych
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Eko – Instal S. Grabarczyk z siedzibą w Koninie
wykonawca kotłowni olejowej
pozostałe – brak danych
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Nr projektu
I5Ac/25
Nazwa projektu
Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
2. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
zadanie nr 1 - 104.500,00 zł
zadanie nr 2 - 12.500,00 zł
łącznie – 117.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

116.685,40 zł
116.685,40 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu polega na organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych, które stanowią ofertę
spędzania wolnego czasu dla mieszkańców powiatu. Organizowane imprezy przybierają formę
koncertów, spotkań autorskich, festynów rodzinnych, festiwali warsztatów i spotkań teatralnych,
a organizowane są z okazji świąt narodowych, rocznic i in.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych
1
W ramach zadania zorganizowano w Centrum Kultury „Scena to dziwna” imprezy,
z których część stała się juŜ imprezami cyklicznymi:





2

koncert Tria Łódzko-Chojnowskiego z okazji urodzin Jacka Kaczmarskiego,
koncert Katarzyny Groniec,
koncert Rene Lacko z okazji Dnia Odpowiedzialności Obywatelskiej,
Festiwal Wyobraźni – podczas którego odbył się spektakl „Arka” Teatru Ósmego Dnia
oraz koncert Stanisława Soyki z zespołem,
 koncert Przemysława Gintrowskiego z okazji obchodów Święta Niepodległości,
 koncert „Piwnicy pod Baranami”,
 koncert Łukasza Kuropaczewskiego z okazji rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
DoŜynki Powiatu Gnieźnieńskiego
4 września rolnicy i samorządowcy powiatu gnieźnieńskiego podziękowali za plony,
podczas DoŜynek Powiatowo-Gminnych 2011, które odbyły się w Trzemesznie.
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Tradycyjne święto zainaugurowała Msza św. w bazylice trzemeszeńskiej. NaboŜeństwo
dziękczynne
odprawił
proboszcz
miejscowej
parafii
ks.
Piotr
Kotowski.
Główne uroczystości odbyły się na trzemeszeńskim stadionie miejskim. Samorządowa
Orkiestra Dęta Miasta i Powiatu Gnieźnieńskiego, poczty sztandarowe oraz delegacje
z doŜynkowymi wieńcami utworzyły długi orszak o długości ponad kilometra. Część
oficjalną Święta Plonów rozpoczęli gospodarze uroczystości: Starosta Gnieźnieński
Dariusz Pilak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno Krzysztof Dereziński. Obaj
otrzymali z rąk starostów doŜynek (Małgorzaty Staszczak z Kiszkowa i Jerzego Stube ze
wsi TrzemŜal) chleb, którym następnie obdarowywali zaproszonych gości.
Podczas tegorocznych doŜynek wyróŜniono kilkunastu rolników z powiatu
gnieźnieńskiego, którym przyznano odznakę honorową „ZasłuŜony dla Rolnictwa”.
Zaszczytu tego dostąpili: Jerzy Stube z gminy Trzemeszno, Małgorzata Staszczak
z gminy Kiszkowo, Tomasz Gajda z gminy Czerniejewo, Zbigniew Woźniak z gminy
Łubowo, Adam Musielak z gminy Kiszkowo, Stanisław Borkowski ze Związku Spółek
Wodnych w Gnieźnie, Tadeusz Cegiel z gminy Mieleszyn, Bernard Chmiel z gminy
Niechanowo, Stefan Wojtaszak z Gniezna, Ireneusz Kwapich z gminy Witkowo oraz
Wojciech Bogusiewicz z gminy Trzemeszno. DoŜynki to równieŜ czas zabawy
W Trzemesznie, dla gości niedzielnego święta swoje umiejętności zaprezentowali lokalni
artyści m. in.: Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”, Dziecięcy Zespół Taneczny „Świerszcze”,
„Kapela Śmieszna” z Trzemeszna oraz działające przy miejscowym Domu Kultury
zespoły seniorów. Stadion miejski przyozdobiły stoiska prezentujące wsie i sołectwa
z terenu gminy Trzemeszno, wystawy sprzętu rolniczego oraz stragany z jadłem
i asortymentem dla najmłodszych. Zabawa przy muzyce zespołu "śuki", w popularnej,
trzemeszeńskiej "Babie" zakończyła powiatowe Święto Plonów.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie
partner przy organizacji doŜynek powiatowych

44

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2011
Nr projektu
I5Ba/26
Nazwa projektu
Modernizacja sprzętu wykorzystywanego do statutowej działalności Centrum Kultury „Scena
to dziwna”
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
19.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

19.000,00 zł
19.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu polega na zakupie niezbędnego sprzętu i wyposaŜenia dla Centrum Kultury
„Scena to dziwna”, co jest działaniem koniecznym w celu zapewnienia jak najwyŜszej jakości usług
świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez placówkę. Realizacja zadania ma przyczynić się
do poprawy oferty Centrum Kultury i wzrostu zainteresowania mieszkańców powiatu jego
działalnością.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Modernizacja sprzętu wykorzystywanego do statutowej działalności Centrum
Kultury „Scena to dziwna”
Realizacja zadania polegała na zakupie wyposaŜenia i sprzętu wykorzystywanego do
statutowej działalności Centrum Kultury „Scena to dziwna”, a takŜe do zajęć muzycznych,
plastycznych i teatralnych (zakup: oświetlenia estradowego do sali widowiskowej oraz
amfiteatru, nagłośnienia, wyposaŜenia do sali prób, wyposaŜenia do pracowni plastycznej
oraz sprzętu do działalności statutowej działu artystycznego).
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
I6Aa/27
Nazwa projektu
Promocja właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
130.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
BudŜety gmin Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasta
Gniezna

248.334,27 zł
25.452,26 zł
172.390,25 zł
50.491,76 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach niniejszego projektu przeprowadzone zostały działania informacyjno – edukacyjne
społeczeństwa w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych oraz w zakresie
realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego”. Powiat Gnieźnieński realizuje i koordynuje usuwanie azbestu od 2008 r. zgodnie
z Powiatowym Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przyjętym Uchwałą
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XIX/201/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. (zmienioną Uchwałą
Nr L/388/2010). W realizację przedsięwzięcia włączyło się 9 gmin Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasto
Gniezno. Na potrzeby realizacji zadania corocznie opracowywany jest Regulamin udzielania
finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie
Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz środków pochodzących z budŜetu powiatu, miasta Gniezna i gmin Powiatu
Gnieźnieńskiego. Finansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, rozbiórki
(demontaŜu) i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych przyznawane było w wysokości
100 % całościowych kosztów tych działań z zastrzeŜeniem, Ŝe maksymalna dla kaŜdej nieruchomości
kwota finansowania na realizację zadania wynosiła 10.000 zł.
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2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Promocja i edukacja w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

2

Wykonawcą zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego” była firma Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne z Warszawy
wybrana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu
nieograniczonego. Umowa zawarta z firmą obejmowała wykonanie prac związanych
z rozbiórką (demontaŜem) i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na terenach nieruchomości mieszkańców gmin powiatu.
Zostały zawarte równieŜ umowy z miastem Gniezno i 9 gminami Powiatu
Gnieźnieńskiego na realizację zadania, w których miasto i gminy zadeklarowały środki na
ten cel. Koordynatorem zadania był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
który analizował wnioski, uczestniczył w odbiorach prac oraz rozliczał zadanie
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i gminami.
W trakcie realizacji przedmiotowego zadania w roku 2011 łącznie z terenu powiatu
gnieźnieńskiego usunięto 629.959,3 kg płyt azbestowych z 246 nieruchomości
i zrealizowano wszystkie wnioski złoŜone przez mieszkańców.
PoniewaŜ zadanie realizowane jest od 2008 r. i cieszy się coraz większym
zainteresowaniem mieszkańców powiatu, w związku z tym planowana jest jego
kontynuacja w latach kolejnych wraz ze złoŜeniem wniosku do WFOŚiGW o przyznanie
dotacji na ten cel. W wyniku uzyskania od 2008 r. najniŜszej ceny usunięcia 1 tony
azbestu, którą zaproponował wykonawca wybrany w przetargu, udało się wynegocjować
zwiększenie wkładu WFOŚiGW z 50% na 80% i w ten sposób zaoszczędzić środki
zarówno z budŜetu powiatu oraz gmin przy realizacji zadania. Powiat Gnieźnieński
w 2011 r. usunął najwięcej wyrobów zawierających azbest ze wszystkich powiatów
województwa wielkopolskiego.
Działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska
W ramach realizacji zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
 organizacja warsztatów pn. „Nasze rady na odpady” w dniu 09.06.2011 r. w 3 szkołach
podstawowych: w Kiszkowie, w Łagiewnikach i w Sławnie. Warsztaty zostały
zorganizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie we współpracy z Urzędem Gminy Kiszkowo. Łącznie
w warsztatach brało udział ok. 350 uczestników. Na warsztatach dzieci dowiedziały się
jak ekologicznie segregować odpady, co to jest recykling i jak powinniśmy dbać
o przyrodę.

 organizacja spotkania pn. "Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce w dniu 8 listopada
2011 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przez Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wspólnie z Polskim Zrzeszeniem InŜynierów
i Techników Sanitarnych (Delegatura w Gnieźnie). Na spotkaniu skierowanym przede
wszystkim dla przedsiębiorców naszego powiatu poruszone zostały zagadnienia
dotyczące: regulacji prawnych w zakresie usuwania azbestu, ochrony przed hałasem
w świetle przepisów prawa, zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszczeń, krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń oraz
wymogów ochrony środowiska. Spotkanie cieszyło się duŜym zainteresowaniem
i zgromadziło 100 uczestników, co stanowi dla nas ogromną mobilizację do dalszej
pracy na rzecz budowania społecznej świadomości w aspekcie przepisów prawa
ochrony środowiska.
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 zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów w ramach propagowania
działań mających na celu racjonalną gospodarkę odpadami wśród pracowników
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, które umieszczone zostały na kaŜdym piętrze
nowego budynku Starostwa.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Jedyną barierą, która wystąpiła przy realizacji akcji usuwania azbestu był brak moŜliwości
dofinansowania do zakupu nowego pokrycia dachowego. Wnioski złoŜone przez wnioskodawców
obejmowały głównie utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest. Liczba wniosków na
demontaŜ azbestu uzaleŜniona była od konieczności zabezpieczenia środków własnych
wnioskodawców na nowe pokrycie dachowe.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego
udostępnienie posesji i moŜliwość realizacji
zadania.
WFOŚiGW w Poznaniu
współfinansowanie przedsięwzięcia „Likwidacja
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego” i edukacji w zakresie właściwego
zagospodarowania odpadów komunalnych.
urzędy miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego
współfinansowanie przedsięwzięcia „Likwidacja
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego”.
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne
wykonawca
zadania
„Likwidacja
wyrobów
z Warszawy
zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego”.
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Nr projektu
I6Ac/29
Nazwa projektu
Propagowanie na terenach wiejskich odnawialnych źródeł energii
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
20.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
WFOŚiGW w Poznaniu

3.494,15 zł
1.875,58 zł
1.618,57 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Promowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych
racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie
z zasadą zrównowaŜonego rozwoju. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągłych
działań zachęcających do szerokiego ich wdroŜenia. Mając na uwadze powyŜsze Powiat Gnieźnieński
wspiera przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu wpływają na
zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej. W ramach projektu w dniu 18 października 2011 r.
zorganizowano kolejną konferencję pn.: „Odnawialne źródła energii” dotyczącą energetyki wiatrowej
i słonecznej.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska
1
Konferencja pn. Odnawialne Źródła Energii odbyła się w dniu 18 października 2011 r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Konferencję zorganizował Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Polskim Klubem
Ekologicznym - Okręg Wielkopolski oraz Polskim Zrzeszeniem InŜynierów i Techników
Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie. Na konferencji zostały
omówione następujące tematy: Energetyka wiatrowa – szansą dla rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich, Rozproszony system produkcji energii szansą dla powiatów,
Wykorzystania energii solarnej w Wielkopolsce na przykładzie kolektorów słonecznych.
Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom wiele pytań, co niewątpliwe dostarczyło
sporej porcji dowodów i ukazało potencjał tkwiący w OZE.
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
współorganizowanie konferencji pn. „Odnawialne
Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wielkopolski –
Koło w Gnieźnie
Źródła Energii”
Polskie Zrzeszenie InŜynierów i Techników
współorganizowanie konferencji pn. „Odnawialne
Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura Źródła Energii”
w Gnieźnie
WFOŚiGW w Poznaniu
współfinansowanie konferencji pn. „Odnawialne
Źródła Energii”

Nr projektu
I6Ca/31
Nazwa projektu
Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji dla dzieci i młodzieŜy
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
62.843,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
WFOŚiGW w Poznaniu
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Powiat Gnieźnieński inwestuje w szereg działań proekologicznych, które cieszą się duŜym
zainteresowaniem wśród mieszkańców, młodzieŜy i dzieci. PowyŜsze działania przyczyniają się do
propagowania zrównowaŜonego rozwoju i stanowią wyraz troski o otaczające środowisko. W 2011 r.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował konkursy, akcje, warsztaty,
spotkania w zakresie edukacji ekologicznej obejmujących zagadnienia związane z ochroną
środowiska, gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii.

2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Edukacja w zakresie ochrony środowiska
Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu:
 VI edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego pod hasłem: „Przyroda choruje
- przyjaciół potrzebuje”
W dniu 29 marca 2011 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
w Gnieźnie odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji Powiatowego Konkursu
Ekologicznego. Konkurs został zorganizowany przez Szkolny Klub Przyjaciół Przyrody
„Ekoludek” mieszczący się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
(zakup nagród dla zwycięzców, poczęstunku, drukowanie dyplomów, itp.).
 XVI Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne „Bez wody nie ma Ŝycia”
Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowane przy współudziale Starostwa
Powiatowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miejskiego
i Nadleśnictwa Gniezno z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi stały się tradycją
w naszym powiecie. Temat przewodni tegorocznej XVI edycji brzmiał „Bez wody nie ma
Ŝycia” i miał na celu ugruntowanie wiedzy o wodzie jako wyczerpalnym zasobie
naturalnym, promowanie sposobów oszczędzania wody w szkole, domu, środowisku
lokalnym oraz kształtowanie postaw sprzyjających ochronie wód.
 X edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego
W dniu 19.04.2011r. odbył się finał X jubileuszowej edycji Powiatowego Konkursu
Ekologicznego organizowanego corocznie przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i I Liceum Ogólnokształcące im.
B. Chrobrego. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych naszego
powiatu. W tym roku organizatorzy postanowili rozszerzyć grono uczestników. Do udziału
w konkursie zaproszono placówki oświatowe z sąsiednich powiatów: dwie z Wrześni
i jedną ze Słupcy. Pod koniec stycznia do wszystkich szkół uczestniczących w konkursie
rozesłane zostały materiały, na podstawie których przeprowadzono eliminacje
pozwalające wyłonić reprezentantów poszczególnych szkół w finale. Środki
przeznaczone były przede wszystkim na zakup nagród dla zwycięzców oraz zakup
niezbędnych materiałów do przygotowania konkursu
 IV Edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Ekologicznej Eko-Song
Celem festiwalu, który odbył się dnia 11 maja 2011 r. było upowszechnienie i szerzenie
wiedzy proekologicznej, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia i dbałości o otaczające
środowisko, kształtowanie poprzez treści artystyczne poszanowania dla wszystkich form
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Ŝycia, umoŜliwienie uczestnikom festiwalu potwierdzenia posiadanych umiejętności
wokalno – instrumentalnych oraz wymiana doświadczeń i posiadanej wiedzy. Do IV edycji
konkursu zgłosiło się 6 szkół podstawowych z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego.
Ufundowane nagrody, którymi były gitary, mapy oraz albumy ekologiczne z całą
pewnością będą słuŜyły pomocą w rozwijaniu pasji, treści artystycznych i uatrakcyjnią
proces nauczania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
 Sprzątanie Świata
W dniu 12 maja 2011 r. oraz 5 października 2011 r. Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy
z Nadleśnictwem Gniezno zorganizował akcję „MAJÓWKA W LESIE MIEJSKIM –
SPRZĄTANIE ŚWIATA”. Swój udział w akcji zgłosiły następujące placówki oświatowe z
Gniezna: I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego, II Liceum Ogólnokształcące im.
Dąbrówki,
III
Liceum
Ogólnokształcące
im.
Sobieskiego,
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 3, 4, Zespół Szkół Ekonomiczno – OdzieŜowych – około 205
uczniów wraz z opiekunami. Łącznie zebrano ok. 5,5 tony odpadów. Środki zostały
przeznaczone na transport młodzieŜy do lasu, zakup worków i rękawic oraz ciepły posiłek
dla uczestników akcji sprzątania świata.
 Podsumowanie XI Edycji Ekolidera
W piątek tj. 10 czerwca 2011 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjno – Rekreacyjnym
„POLIGON” przy „OLKÓWCE”, odbyło się podsumowanie XI edycji konkursu Ekolider,
którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg
Wielkopolski - Koło w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem
Gniezno. Idea konkursu opiera się na działaniach w zakresie racjonalnej gospodarki
odpadami i uświadamia dzieciom i młodzieŜy w jaki sposób naleŜy dbać o środowisko
przyrodnicze. EKOLIDER obejmuje wiele kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk
nakrętek od butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym,
zbiórkę zuŜytych baterii oraz „ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji
ekologicznej społeczeństwa. W tym roku zebrano 61.370,23 kg surowców wtórnych;
994,80 kg baterii; 7 558,33 kg nakrętek; 13 703,00 kg karmy; 87 szt. budek lęgowych, 39
szt. dla nietoperzy oraz 1 paśnik. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 17
placówek oświatowych z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola
do szkoły ponadgimnazjalnej. Starostwo jako współorganizator konkursu dofinansowało
zakup nagród dla szkół, które wyróŜniły się w propagowaniu selektywnej zbiórki
odpadów.
 „Wszyscy Na Rowery”
Zakup nagród dla uczestników Rajdu Rowerowego obejmującego trasę Gniezno –
Borzątew – Gniezno. Rajd obył się dnia 24.09.2011 r. i zorganizowany został wspólnie
z Polskim Klubem Ekologicznym, Koło w Gnieźnie.
 Gnieźnieńskie MłodzieŜowe Forum Ekologiczne
Forum odbyło się w dniu 22 listopada 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie
i zostało zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny, Koło w Gnieźnie przy
współudziale Starostwa Powiatowego – Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz Nadleśnictwa Gniezno. Forum odbyło się
pod hasłem: „Uroki Pojezierza Gnieźnieńskiego”. Podczas forum nastąpiło ogłoszenie
wyników konkursu fotograficznego – Fotografujemy Przyrodę – „Wodne pejzaŜe” oraz
wręczenie nagród zwycięzcom. Idea konkursu opierała się na ugruntowaniu wiedzy
o wodzie jako wyczerpalnym zasobie naturalnym, prezentacji wyjątkowych uroków
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naszego regionu oraz promowaniu zachowań proekologicznych w aspekcie ekosystemów
wodnych.
 EKO-ORLIK
Zakup nagród dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie za udział
w konkursach i quizach zawartych w gazetce szkolnej o tematyce ekologicznej EKOORLIK.
Ponadto, zakupiono rzeczowe materiały edukacyjne związane z tematyką ekologiczną –
dofinansowano zakup laptopa i rzutnika multimedialnego dla II Liceum
Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie (w 95% środki na ten cel pochodziły z
WFOŚiGW w Poznaniu). Zakupione materiały edukacyjne stanowiły nagrodę dla II LO,
które zdobyło największą ilość punktów w Finale Wojewódzkim Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
współorganizacja Powiatowego Konkursu
Wiedzy Ekologicznej
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło współorganizowanie i współfinansowanie
w Gnieźnie
Powiatowego Konkursu EKOLIDER;
współorganizowanie Gnieźnieńskich Prezentacji
Ekologicznych; współorganizowanie
Gnieźnieńskiego MłodzieŜowego Forum
Ekologicznego
Nadleśnictwo Gniezno
współorganizowanie i współfinansowanie
Powiatowego Konkursu EKOLIDER;
współorganizowanie Akcji sprzątania świata
Urząd Miejski w Gnieźnie
współorganizowanie i współfinansowanie
Powiatowego Konkursu EKOLIDER
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 współorganizowanie V Powiatowego Konkursu
w Gnieźnie.
Ekologicznego dla Uczniów z
Niepełnosprawnością Intelektualną
Szkoła Podstawowa w Trzemesznie
współorganizowanie Powiatowego Festiwalu
Piosenki Ekologicznej „EKO-SONG”
WFOŚiGW w Poznaniu
współfinansowanie nagród dla uczestników
konkursów i akcji ekologicznych
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Nr projektu
I6Dd/116
Nazwa projektu
Zmniejszenie ryzyka powodziowego
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
100.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

98.500,00 zł
98.500,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Na gospodarkę przeciwpowodziową istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja
urządzeń wodnych w poszczególnych gminach Powiatu Gnieźnieńskiego. Prace konserwacyjne
rowów melioracyjnych dotyczą urządzeń melioracji szczegółowej i wykonywane są przez właścicieli
gruntów, którzy w tym celu zrzeszeni są w spółkach wodnych. Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
działa 28 spółek wodnych, które prowadzą racjonalną gospodarkę wodną oraz wykonują i utrzymują
urządzenia melioracji w naleŜytym stanie. Zgodnie z art. 164 ust. 5a-5d ustawy Prawo wodne spółki
wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego w formie
dotacji udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
przeznaczonej w szczególności na bieŜące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Ponadto ustawa
Prawo ochrony środowiska wskazuje, Ŝe między innymi do zadań powiatu naleŜy finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za
korzystanie ze środowiska. Wobec powyŜszego w dniu 31 marca 2011 r. została podjęta Uchwała
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr VI/55/2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
z budŜetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania. Uchwała tą
przyjęto „Regulamin w sprawie udzielenia dotacji …”, który szczegółowo określa kryteria oraz warunki
jakie muszą spełniać spółki wodne, aby mogły się ubiegać o uzyskanie dofinansowania.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Ochrona przed powodzią
1

Opis zadania

Zadanie realizowane jest w kilku etapach sukcesywnie od marca do listopada
i koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Po złoŜeniu
wniosku przez spółkę wodną, przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego przeprowadzili wizje lokalne w terenie wraz
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z udokumentowaniem fotograficznym stanu rowów. Następnie wnioski wraz
z kosztorysem wykonania prac melioracyjnych oraz dokumentacją fotograficzną zostały
złoŜone do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu
wniosku, zgodnie z regulaminem dofinansowania prac konserwacyjnych rowów
melioracyjnych, Zarząd podjął decyzję o wysokości dofinansowania, na podstawie której
została podjęta Uchwała nr 190/2011 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 lipca
2011 r. (zmieniona Uchwałą nr 204/2011 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 10
sierpnia 2011 r. oraz Uchwałą nr 280/2011 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23
listopada 2011 r.). Kolejnym etapem było podpisane umowy dotacji ze spółkami, zgodnie
z którymi zostały wykonane prace. Po odbiorze prac i złoŜeniu przez spółkę stosownej
dokumentacji (sprawozdania) wraz z rachunkiem (fakturą) wypłacono dotacje.
W roku 2011 złoŜono 15 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, co
pozwoliło na wykonanie łącznie 31 km konserwacji rowów melioracyjnych.
Z dofinansowania skorzystały następujące spółki wodne: Gminna Spółka Wodna
w Trzemesznie, Gminna Spółka Wodna w Witkowie, Gminna Spółka Wodna
w Mieleszynie, Gminna Spółka Wodna w Gnieźnie, Gminna Spółka Wodna
w Niechanowie, Gminna Spółka Wodna w Kłecku, Gminna Spółka Wodna w Kiszkowie,
Spółka Wodna śydowo – Czerniejewo - Strychowo, Spółka Wodna w TrzemŜalu, Spółka
Wodna w Fałkowie.
Zadanie to cieszy się duŜym zainteresowaniem spółek wodnych oraz spotyka się
z aprobatą mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. Aby moŜliwe było wykonanie
większej ilości konserwacji rowów waŜne jest w tym zakresie współdziałanie
samorządów. W związku z tym spółki wodne wykonują prace konserwacyjne nie tylko
z przyznanej dotacji ze Starostwa Powiatowego, ale takŜe ze składek członkowskich
i dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Jednym z kryteriów jakie spółka wodna musi spełnić, aby mogła uzyskać dotacje z Urzędu
Marszałkowskiego jest m.in. udział samorządu gminy lub powiatu w kosztach realizacji zadania (min.
30%). Dlatego tak waŜne jest sukcesywne udzielanie pomocy spółkom wodnym przez Powiat
Gnieźnieński.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
spółki wodne
złoŜenie wniosków oraz zabezpieczenie wkładu
własnego
Urząd Marszałkowski Województwa
współfinansowanie zadania
Wielkopolskiego w Poznaniu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
współfinansowanie zadania
gminy powiatu gnieźnieńskiego
współfinansowanie zadania
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Nr projektu
II1Aa/36
Nazwa projektu
Wspieranie i niwelowanie barier komunikacyjnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
zadanie nr 1 - 30.000,00 zł
zadanie nr 2 – 191.465,00 zł
łącznie – 221.465,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

200.485,56 zł
200.485,56 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy dostępu osób niepełnosprawnych, poprzez
niwelowanie barier komunikacyjnych, w tym architektonicznych, do obiektów uŜyteczności publicznej
prowadzonych przez Powiat.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
1
Przystosowanie Centrum
niepełnosprawnych

Opis zadania
Kultury „Scena to

dziwna”

do

potrzeb

osób

W ramach niniejszego zadania poprawiony został dostęp osób niepełnosprawnych
(z róŜnymi upośledzeniami) do komunikacji (przemieszczania się) oraz uŜytku obiektu
publicznego jakim jest Centrum Kultury Scena to dziwna. Zadanie to objęło remont toalet
Centrum Kultury w celu przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2

Centrum Aktywności Społecznej LARGO
Centrum Aktywności Społecznej Largo jest częścią Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gnieźnie, a jego działalność, formą i strukturą, bliska jest działalności
istniejących ośrodków wsparcia. Podstawowe zadania, cel i rola jaką odgrywa CAS
LARGO określone zostały w Regulaminie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który
stanowi, Ŝe celem działalności organizacji jest:
 podejmowanie działań słuŜących reintegracji społecznej i zawodowej grup osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym,
 podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwycięŜeniu trudnej
sytuacji Ŝyciowej, doprowadzenie - w miarę moŜliwości - do ich Ŝyciowego
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usamodzielniania,
 umoŜliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym,
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym i inne,
 podejmowanie działań animujących powstanie sieci usług socjalnych adekwatnych do
potrzeb,
 zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji Ŝyciowej
co jest zgodne z zapisami Ustawy o pomocy społecznej.
Projekt Centrum Aktywności Społecznej LARGO jest przedsięwzięciem skierowanym do
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym - marginalizacją. Działania podejmowane
w ramach projektu kierujemy przede wszystkim do osób, ale takŜe organizacji
społecznych, grup samopomocowych.
W roku 2011 zadanie było realizowane było przez PCPR w Gnieźnie i w ramach dotacji
sfinansowano:
 zatrudnienie pracowników: osób prowadzących zajęcia terapeutyczne w ramach
choreoterapii, arteterapii, i równocześnie zajmujących się poradnictwem,
wykonywaniem prac administracyjno-biurowych oraz konsultantów: psychologa,
pedagoga, radcy prawnego, psychiatry,
 adaptację pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku przy ul. Kościuszki
(m. in. montaŜ ogrzewania) oraz zakup wyposaŜenia dla placówki,
 bieŜące funkcjonowanie CAS Largo.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
brak
III. Załączniki
Załącznik nr 4

Skrócony Raport z zorganizowanych spotkań, imprez, wydarzeń w Centrum
Aktywności Społecznej LARGO w 2011 roku
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Nr projektu
II1Bb/38
Nazwa projektu
Kultura na rzecz osób niepełnosprawnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
3.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

2.996,56 zł
2.996,56 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu są organizowane przedstawienia, przeglądy, warsztaty oraz konkursy promujące
działalność kulturalną realizowana przez osoby niepełnosprawne.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Kultura na rzecz osób niepełnosprawnych
1
W ramach realizacji zadania podjęto działania mające na celu zaktywizowanie osób
niepełnosprawnych i podniesienie jakości ich Ŝycia:
 zorganizowano
IV
Powiatowy
Przegląd
Twórczości
Scenicznej
Osób
Niepełnosprawnych ISKRA 2011 wraz z towarzyszącymi Przeglądowi warsztatami
teatralnymi.
 warsztaty plastyczne dla osób niepełnosprawnych: odbiorcami warsztatów były dzieci
z gnieźnieńskich szkół specjalnych, odbyły się one z okazji Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych
Środki finansowe zostały przeznaczone na zawarcie niezbędnych umów zlecenia, zakup
materiałów niezbędnych do zorganizowania warsztatów oraz statuetek.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
II2Aa/39
Nazwa projektu
Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposaŜenia powiatowych słuŜb i podmiotów
ratowniczych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
25.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

24.999,96 zł
24.999,96 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu przewidziano realizację zadań mających na celu podniesienie standardów
przyjmowania i obsługi interesantów oraz zapewnienia bezpiecznych i godziwych warunków pracy
policjantów i pracowników cywilnych, a polegających na przebudowie i remoncie pomieszczeń słuŜb
dochodzeniowych i prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposaŜenia powiatowych słuŜb i
podmiotów ratowniczych
W ramach projektu zakupiono dwa laptopy z drukarkami dla Wydziału Kryminalnego KPP
w Gnieźnie. Ponadto zakupiono sprzęt kwaterunkowego: biurka, szafy biurowe, szafy
odzieŜowe, krzesła jako wyposaŜenie do wyremontowanych pomieszczeń Wydziału
Kryminalnego oraz zakupiono szafy ubraniowe do szatni z przeznaczeniem dla nowo
przyjętych policjantów. PowyŜsze zakupy w znacznym stopniu poprawiły warunki pracy
policjantów i pracowników cywilnych, jak równieŜ wpłynęły na poprawę wizerunku Policji
w oczach przyjmowanych interesantów.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
II2Bc/99
Nazwa projektu
Monitoring zagroŜeń na terenie powiatu
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
4.700,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

3.360,39 zł
3.360,39 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu zmodernizowany zostanie system monitoringu zagroŜeń powiatu prowadzony
przez słuŜby Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Pogotowia Ratunkowego. Celem modernizacji jest
usprawnienie wymiany informacji o zagroŜeniach pomiędzy tymi słuŜbami, szybkie, adekwatne do
rozmiarów i charakteru zaistniałych zagroŜeń rozdysponowanie sprzętu i ratowników oraz bieŜąca
analiza zagroŜeń.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Monitoring zagroŜeń na terenie powiatu
W ramach powyŜszego projektu zrealizowano jedno zadanie - opłacono abonament za
usługę powiadamiania SMS.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Znaczna róŜnica pomiędzy planowaną a zrealizowaną kwotą wydatków przeznaczonych na usługę
sms wynika z faktu, iŜ koszty te są określane szacunkowo i nie ma moŜliwości precyzyjnego
określenia z góry kosztu za cały rok.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ścisła współpraca, pomoc w organizowaniu zadań
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Nr projektu
II2Bd/102
Nazwa projektu
Promowanie słuŜby patrolowej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
5.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

5.000,00 zł
5.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu.
Zadanie polega na wyborze najlepszego policjanta słuŜby patrolowej powiatu gnieźnieńskiego.
Jest realizowane w formie konkursu i ma na celu podniesienie wizerunku Policji.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Promowanie słuŜby patrolowej
1

Opis zadania

W ramach projektu zrealizowano konkurs „Najlepszy policjant słuŜby patrolowej Powiatu
Gnieźnieńskiego”. Organizatorem Konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
i Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy ogólnej
z zakresu słuŜby prewencyjnej oraz podniesienie kwalifikacji i wiedzy zawodowej
policjantów, a tym samym podniesienie rangi pracy policjanta słuŜby patrolowej. Konkurs
został przeprowadzony 06 października 2011r. Uczestnicy konkursu zostali ocenieni
przez komisję składającą się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
i Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Najlepsi policjanci wyłonieni w konkursie
zostali nagrodzeni premią pienięŜną w całości fundowaną przez Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
II2Ca/41
Nazwa projektu
Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
3.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

2.992,31 zł
2.992,31 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu podejmowane są działania o charakterze prewencyjnym w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej, co ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia świadomości lokalnej
społeczności, a tym samym zmniejszenia liczby poŜarów. Działania prewencyjne polegają m. in. na
przeprowadzaniu konkursów dla dzieci i młodzieŜy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej
1
W ramach realizacji zadania miały miejsce dwa działania:
1. Organizacja XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na szczeblu
powiatowym, dla dzieci i młodzieŜy pod hasłem „Powódź, poŜar, dniem czy nocą –
straŜ przychodzi ci z pomocą”
Celem konkursu było zarówno przekazanie wiedzy na temat działalności słuŜb
ratowniczych,a w szczególności szerokiego spektrum działania straŜy poŜarnej, jak
i kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieŜy w zakresie umiejętności
identyfikowania zagroŜeń, ich unikania oraz prawidłowego zachowania w przypadku
wystąpienia niebezpieczeństwa. Konkurs zorganizowano w czterech grupach wiekowych:
1: 6-8 lat, 2:9-12 lat, 3: 13-16 lat, 4: uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych,
wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń
wiekowych). Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 30 marca
2011 r. w siedzibie KP PSP Gniezno. Środki finansowe zostały wydatkowane na
zorganizowanie konkursu oraz nagrody dla uczestników.
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2. Organizacja Powiatowego Dnia StraŜaka
Powiatowy
Dnia
StraŜaka
odbył
się
w
dniu
07
maja
2011
roku
w Skorzęcinie. Uroczystości stanowiły podziękowanie za całoroczną słuŜbę druhów
ochotników na rzecz lokalnej społeczności. Środki finansowe zostały wydatkowane na
konsumpcję (grochówka, kiełbasa, pieczywo) dla członków Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ścisła współpraca, pomoc w organizowaniu zadań
Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych StraŜy współpraca
przy
organizowaniu
obchodów
PoŜarnych RP
Powiatowego Dnia StraŜaka
FUH Camping Mieszko Waldemar Adamczewski wykonawca usługi gastronomicznej (Powiatowy
Skorzęcin
Dzień StraŜaka)
„OFICYNA” s.c., Gniezno
dostawca nagród na konkurs plastyczny

Nr projektu
II2Cb/42
Nazwa projektu
Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
2.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu, skierowanego do dzieci i młodzieŜy, polega na przygotowaniu i zakupie
materiałów informacyjno – edukacyjnych, organizowaniu przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym,
propagującym zasady bezpiecznego wypoczynku, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej,
organizowaniu działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy
1
W ramach projektu zakupiono plany lekcji, które w ramach programu profilaktycznego
Bezpieczna Szkoła rozpropagowano podczas pogadanek, prelekcji, turniejów sportowych
z uczniami w szkołach podstawowych. Celem projektu było: uwraŜliwienie dzieci na
moŜliwość pojawienia się zagroŜeń w drodze do i ze szkoły, w czasie zabawy
i przebywania w domu, wskazanie na sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagroŜeń,
zwrócenie uwagi na umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego
postępowania i zachowania w róŜnych sytuacjach i miejscach, przedstawienie uczniom
zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych, zapewnienie bezpieczeństwa
podczas uczestniczenia w ruchu drogowym, wykształcenie umiejętności zwracania się
o pomoc w przypadkach wystąpienia zagroŜeń.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
II2Cc/103
Nazwa projektu
Działania prewencyjne w ramach realizacji programu „Razem bezpieczniej”
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
2.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

1.992,60 zł
1.992,60 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja projektu, skierowanego do dorosłych mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego i mającego
na celu zwiększenie ich wiedzy na temat moŜliwych zagroŜeń w zakresie bezpieczeństwa, polega na
przygotowaniu i zakupie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz organizowaniu przedsięwzięć
o charakterze prewencyjnym.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Działania prewencyjne w ramach realizacji programu „Razem bezpieczniej”
1
W ramach projektu zakupiono notesy i kalendarze zwierające treści prewencyjne, które
zostały rozpropagowane w ramach działań prewencyjnych skierowanych do osób
dorosłych, podczas których poruszono problematykę oszustw i innych przestępstw
popełnianych na szkodę osób starszych. Celem projektu było: dostarczenie wiedzy
o sposobach i metodach zapobiegania przestępczości, informowanie o zagroŜeniach na
danym terenie i o tym jak nie stać się ofiarą przestępstwa, wzrost realnego
bezpieczeństwa oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie
mieszkańców do dbania o własne bezpieczeństwo, poprawienie wizerunku Policji i wzrost
zaufania społecznego do Policji i innych słuŜb działających na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
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2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
brak

Nr projektu
II3Ad/43
Nazwa projektu
Wsparcie rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
425.855,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

425.854,14 zł
425.854,14 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Działanie polega na wsparciu rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja dzięki czemu poprawiony zostanie
standard leczenia w Zespole Opieki Zdrowotnej oraz spełnione zostaną obowiązujące wymogi
sanitarno – epidemiologiczne.
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2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Wsparcie rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja
1
W ramach realizacji projektu zaplanowano wybudowanie nowego budynku, w którym
znajdować się będą oddziały: chirurgiczny, ortopedyczny, blok operacyjny, SOR, izba
przyjęć, centralna sterylizatornia, prosektora. W 2011r. środki finansowe zostały
wydatkowane na wykonanie na obiekcie robót budowlanych (stan surowy IV i V
kondygnacji oraz VI kondygnacji technicznej, wykonanie zadaszenia kondygnacji
technicznej i pokrycie papą pozostałych kondygnacji) i sanitarnych oraz na nadzór
inwestorski.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
odstąpiono od umowy w dniu 12.08.2011 r. z głównym wykonawcą robót budowlanych z powodu nie
realizowania robót zgodnie z harmonogramem; wykonano inwentaryzację wykonanych robót
budowlanych; zlecono przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej wykonanych robót pod względem
zgodności z projektem budowlanym, zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zaistniałej sytuacji w celu przeprowadzenia kontroli.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
II3Ad/46
Nazwa projektu
Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposaŜenia ZOZ
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
293.600,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

288.724,60 zł
288.724,60 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Działanie będzie polegało na wsparciu zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposaŜenia ZOZ. Jest ono
niezbędne w celu zagwarantowania właściwych standardów leczenia oraz w celu spełnienia wymogów
sanitarnych i epidemiologicznych.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposaŜenia ZOZ
1
W ramach realizacji projektu zakupiono:
 ambulans sanitarny – koszt: 133.600,00 zł,
 aparat rtg do wykonywania badań mammograficznych dla pracowni RTG przy
ul. św. Jana 9 – koszt: 135.000,00 zł,
 aparat do badania ciśnienia śródczaszkowego dla oddziału Intensywnej Terapii
i Anestezjologii – koszt: 18.360,00 zł,
 3 laryngoskopy dla oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii – koszt: 1.764,60 zł.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
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Nr projektu
II3Bh/111
Nazwa projektu
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
5.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
PCK Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu,
Zarząd Rejonowy w Gnieźnie

7.250,00 zł
5.000,00 zł
2.250,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego zatwierdzono realizację zadania
publicznego, zapisanego w Programie współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego oraz kartą
działania w ramach Planu Rozwoju Lokalnego nr II3Bh/111 pn. „Organizacja i propagowanie
honorowego krwiodawstwa”. Realizację zadania w formie wsparcia zlecono Polskiemu Czerwonemu
KrzyŜowi Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu, Zarząd Rejonowy w Gnieźnie ul. Chrobrego
40/41. Ubiegający się o dotację zobowiązał się do informowania w wydanych przez siebie, w ramach
zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media jak i równieŜ stosownie do
charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną
do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Powiat Gnieźnieński. Zadanie
realizowano w okresie od 02 maja do 30 listopada 2011r.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa
1
W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:
 maj – czerwiec 2011r.: poczyniono przygotowania do realizacji programu oraz
otwartych akcji poboru krwi dla uczestników biorących udział w programie,
 wrzesień 2011r.: przekazano dyrektorom szkół oraz opiekunom szkolnych kół PCK
informacji o przygotowanym programie oraz planowaniu organizowania akcji poboru
krwi; zaplanowano prelekcje i pogadanki w poszczególnych szkołach,
 maj – listopad 2011r.: zorganizowano przez kluby HDK PCK pięć otwartych akcji
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poboru krwi na terenie powiatu; przeprowadzono konkurs z zakresu zdrowego trybu
Ŝycia i higieny dla dzieci towarzyszących rodzicom podczas otwartych akcji poboru
krwi; propagowano ideę ruchu honorowego krwiodawstwa wśród młodzieŜy
i społeczności lokalnej; realizowano program edukacyjno – informacyjny i promujący
ideę honorowego krwiodawstwa wśród młodzieŜy szkolnej i akademickiej – do
Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych oraz Uczelni
WyŜszych o honorowym krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje śycie” przystąpiło siedem
szkół; przewodniczący Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa p. Jaromir Dziel
w ramach programu przeprowadził prelekcje edukacyjno – informacyjne na temat
oddawania krwi, przeprowadzono audycje radiowe na temat honorowego
krwiodawstwa,
 listopad 2011r.: zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji „Dni Honorowego
Krwiodawstwa” - podsumowano przeprowadzone akcje honorowego oddawania krwi
oraz turniej „Młoda Krew Ratuje śycie”
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy

Nr projektu
II6Aa/60
Nazwa projektu
Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane dyscypliny sportu
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
109.000,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

105.500,00 zł
105.500,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Konkurs realizowany jest zgodnie z ustawą
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. Na podstawie złoŜonych ofert przez organizacje
poŜytku publicznego i podmioty uprawnione do składania ofert zgodnie z ustawą o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie, komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski o wsparcie realizacji
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a następnie przedstawiła do zatwierdzenia Zarządowi
Powiatu propozycję przyznania
środków finansowych na realizację poszczególnych zadań.
Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków finansowych Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.

2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Dotacje celowe dla klubów sportowych i stowarzyszeń na organizację imprez
1
sportowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego
Realizacja zadania obejmowała:
 ogłoszenie otwartego konkursu ofert,
 powołanie Komisji Konkursowej oceniającej i kwalifikującej złoŜone oferty,
 posiedzenie Komisji, sprawdzanie i weryfikacja złoŜonych ofert,
 przedstawianie przez Komisje propozycji Zarządowi,
 podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów do
realizacja zadań publicznych w zakresie sportu,
 realizacja zadań – nadzór i kontrole,
 rozliczenie zadań – zatwierdzenie sprawozdań z rozliczenia dotacji.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
III. Załączniki
Załącznik nr 5

Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej w 2011 roku
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Nr projektu
II6Aa/61
Nazwa projektu
Wspieranie działalności klubów sportowych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1 Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
91.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

91.000,00 zł
91.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Konkurs realizowany jest zgodnie z ustawą
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. Na podstawie złoŜonych ofert przez organizacje
poŜytku publicznego i podmioty uprawnione do składania ofert zgodnie z ustawą o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie, komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski o wsparcie realizacji
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a następnie przedstawiła do zatwierdzenia Zarządowi
Powiatu propozycję przyznania
środków finansowych na realizację poszczególnych zadań.
Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków finansowych Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Dotacje celowe dla klubów sportowych i stowarzyszeń na szkolenie dzieci
i młodzieŜy
Realizacja zadania obejmowała:
 ogłoszenie otwartego konkursu ofert,
 powołanie Komisji Konkursowej oceniającej i kwalifikującej złoŜone oferty,
 posiedzenie Komisji, sprawdzanie i weryfikacja złoŜonych ofert,
 przedstawianie przez Komisje propozycji Zarządowi,
 podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów do
realizacja zadań publicznych w zakresie sportu,
 realizacja zadań – nadzór i kontrole,
 rozliczenie zadań – zatwierdzenie sprawozdań z rozliczenia dotacji.
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
III. Załączniki
Załącznik nr 6

Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej w 2011 roku

Nr projektu
Ii7Aa/62
Nazwa projektu
Lokalizacja i integracja Urzędu Starostwa z Jednostkami Organizacyjnymi
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
4.215 945,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem:
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu rozbudowywany jest budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 9/10 na działkach o nr 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 218/1, 29/1, 30/1.
Rozbudowa ma na celu poprawę warunków pracy i obsługi administracyjnej Powiatu Gnieźnieńskiego.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego
1
W ramach zadania wykonano / zrealizowano / zakupiono:
 roboty budowlane i wykończeniowe realizowane przez „REBUD” sp. z o. o. z Mogilna
dotyczące rozbudowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 nadzór archeologiczny podczas prowadzenia robót ziemnych
 likwidację kolizji kabla elektroenergetycznego SN,
 nadzór autorski, inwestorski w zakresie instalacji sanitarnych i silnoprądowych,
 projekt aranŜacji wnętrz,
 opłata przyłączeniowa za podłączenie ciepła systemowego do PEC,
 meble dla biura podawczego i wydziału komunikacji,
 instalację masztu antenowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 projekt i wykonanie (robocizna i materiał) instalacji niskoprądowej - instalacja
strukturalna, kontrola dostępu, system kolejkowy wydziału komunikacji, system p-poŜ,
system alarmowy),
 maszty flagowe z montaŜem.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Pomimo wystąpienia sytuacji niemoŜliwej do przewidzenia(kolizji kabla elektroenergetycznego SN),
dzięki oszczędnościom wynikającym z przetargu, udało się projekt w całości zrealizować.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
REBUD sp. z o. o. Mogilno
wykonawca robót budowlanych i instalacji
niskoprądowej
Energio – Tech, E. Pawlikowski, Niechanowo
likwidacja kolizji kabla elektroenergetycznego SN
Firma Danielewicz, Gniezno
nadzór archeologiczny
Studio dna , Daniel Niedbała, Poznań
nadzór autorski (Studio dna było autorem projektu)
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Nr projektu
II7Ac/64
Nazwa projektu
Rewitalizacja obiektów i terenów będących w gestii Powiatu
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
2. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2012
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
zadanie nr 1 – 7.470.838,83 zł
zadanie nr 2 – 213.714,00 zł
łącznie – 7.684.552,83 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem

z budŜetu powiatu

EFRR

łącznie: 7.533.507,93 zł, w tym:
zadanie nr 1 – kwota: 7.470.630,33 zł
zadanie nr 2 – kwota: 62.877,60 zł
z czego:
łącznie: 3.060.841,55 zł
zadanie nr 1 – kwota: 2.997.963,95 zł (w tym
323.170,00 zł będące środkami budŜetu Powiatu
pochodzącymi
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
zadanie nr 2 – kwota: 62.877,60 zł
z innych źródeł (jakich?):
zadanie nr 1 – kwota: 4.472.666,38 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Powiat posiada do rewitalizacji teren i budynki m. in. przy ul. Sobieskiego 20. Starostwo podjęło się
rewitalizacji obszaru byłej jednostki wojskowej przy ul Sobieskiego 20 poprzez adaptację budynku
po byłych koszarach na potrzeby oświatowe Dzięki temu obiekty i tereny będące w gestii Powiatu
uzyskają szansę na ich gospodarcze i społeczne wykorzystanie.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie na cele
oświatowe oraz organizacji poŜytku publicznego
Wydatki dotyczą projektu pt. „Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego
20 w Gnieźnie na cele oświatowe oraz organizacji poŜytku publicznego” nr umowy
o dofinansowanie UDA-RPWP.04.0200-30-008/10-00. Przedmiotem projektu była
rewitalizacja zdegradowanego obszaru powojskowego poprzez adaptację budynków
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pokoszarowych na cele oświatowe oraz organizacji poŜytku publicznego.
W ramach projektu przebudowany został główny budynek koszar oraz jeden z budynków
pełniący dotychczas funkcję usługową. Budynki zaadaptowane na cele edukacyjne dla
trzech szkół ponadgimnzjalnych: Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego, Zespołu
Szkół Ponagimnzjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 4. Mieści się tam
takŜe Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne
Promyk. Prace dotyczące części uŜytkowanej przez PUP stanowiły koszty
niekwalifikowane projektu.
Inwestycja dotycząca budynku głównego obejmowała wykonanie prac konstrukcyjnobudowlanych, instalacji oraz prac techniczno – budowlano - wykończeniowych. Obiekty
pokoszarowe stanowiące przedmiot projektu znajdowały się w złym stanie technicznym,
uniemoŜliwiającym ich przeznaczenie na potrzeby szkół. Kontrola inspektora sanitarnego
wykazała, iŜ grozi to zamknięciem głównego budynku pokoszarowego. ZagroŜone było
funkcjonowanie trzech zespołów szkół. Stanowiło to powaŜną barierę rozwoju
społecznego - gospodarczego miasta i powiatu, zagroŜenie marginalizacją oraz
nasileniem negatywnych zjawisk społecznych. Realizacja projektu zlikwiduje częściowo
wskazane wyŜej problemy i niedogodności, a takŜe pozwoli na ulokowanie zespołów
szkół w warunkach wymaganych przepisami dla obiektów oświatowych.
Zostały podpisane następujące umowy:
 umowa na roboty budowlane nr 13/OP/2010 zawarta w dniu 14.10.2010r – realizacja
przez od 2010-2012 roku z Firmą REBUD – Mogilno,
 umowa na usługi projektowe i elektrotechniczne, nadzory budowlane, pomiary
elektryczne nr 40/W/WIF/2011 zawarta w dniu 29.03.2011r – realizacja od 20112012r.
 z Firmą Usługi Projektowe Janusz Przybylski - Kędzierzyn,
 umowa na nadzór konserwatorski nr 39/W/WIF/2011 zawarta w dniu 29.03.2011r.realizacja od 2011-2012r. z Firma Projektową Zbigniewa Antczaka, Poznań,
 umowa na nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych zawarta w dniu
29.03.2011r – realizacja od 2011 – 2012 roku z Firmą Projekty budowlane i nadzory
Jan Dopieralski, Gniezno
 umowa na nadzór autorski nr 38/W/WIF/2011 zawarta w dniu 29.03.2011r – realizacja
od 2011-2012r z Firmą Studio DNA Daniel Niedbała, Mosina.
Roboty budowlane, instalatorskie i wyposaŜeniowe na obiektach i terenach przy
ulicy Sobieskiego 20 w Gnieźnie
W ramach powyŜszych środków Uchwałą nr XV/105/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 13 grudnia 2011 roku w zadaniu „Rewitalizacja obiektów i terenów będących
w gestii Powiatu” wprowadzono zmianę polegającą na wyodrębnieniu pozycji: „Roboty
budowlane, instalatorskie i wyposaŜeniowe na obiektach i terenach przy ul. Sobieskiego
20 w Gnieźnie” finansowanej ze środków własnych Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie
213.714,00 zł.
W ramach tej kwoty zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
 opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej PEC dla budynku Pracowni Gastronomiczno
- Hotelarskiej i budynku wielofunkcyjnego/archiwum powiatowego ("Panda"); moc
zamówiona 0,0953 MW zgodna z projektem - kwota 39.507,60 zł,
 opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej PEC dla budynku głównego w zakresie C.W.U:
moc 150 kW (rozbudowa węzła cieplnego o układ ciepłej wody z wymiennikiem)
- kwota 18.450,00 zł,
 wykonanie projektu instalacji telefonicznej oraz komputerowej z dostępem do internetu
w pomieszczeniach szkolnych przy ul. Sobieskiego 20 – kwota 4.920,00 zł.
Łącznie wydatkowano kwotę 62.877,60 zł. RóŜnica w kwocie 150.836,40 zł zostanie
wykorzystana w 2012 roku. Okres realizacji zadania lata 2008 -2012.
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak danych
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
REBUD sp. zo. o. Mogilno
wykonawca robót budowlanych zadania nr 1
PEC Gniezno sp. z o. o.
wykonawca przyłączy ciepła systemowego
ENEA sp. z o. o. Rejon Gniezno
wykonawca przyłączy elertroenergetycznych
Iwra, Kościan
wykonawca projektu odwodnienia

Nr projektu
III1Ac/68
Nazwa projektu
Informator gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego w formie portalu internetowego
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006 - 2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
4.500,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Na początku 2007r., jako narzędzie promocji dla wszystkich instytucji otoczenia biznesu,
przedsiębiorstw oraz samorządów z terenu powiatu gnieźnieńskiego, uruchomiony został portal
gospodarczy www.gospodarka.powiat-gniezno.pl. Przedsięwzięcie to zostało podjęte ze względu na
stosunkowo szybką dezaktualizacje i małą pojemność publikacji drukowanych oraz brak
kompleksowej informacji w Internecie na temat spraw gospodarczych dotyczących powiatu.
W związku ze zmianą identyfikacji wizualnej Powiatu Gnieźnieńskiego, w 2010r. został on
przebudowany i tym samym istniejąca witryna jest drugą odsłoną portalu gospodarczego.
W 2011r., analogicznie jak w latach 2007-2011 oraz na podstawie umowy zawartej w dniu 3 stycznia
2011r. pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencja Rozwoju Gospodarczego
Sp. z o.o., podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i zarządzanie portalem gospodarczym
była Agencja.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Prowadzenie i zarządzanie portalem gospodarczym Powiatu Gnieźnieńskiego
1
www.gospodarka@powiat-gniezno.pl
W ramach portalu wyodrębnionych jest kilka działów:
1. Portret gospodarczy powiatu (podstawowe dane, charakteryzujące jednostkę pod
względem: społeczno–gospodarczym, dostępności komunikacyjnej, administracyjnym
czy edukacyjnym),
2. Dla inwestora (podstrony: Oferty Inwestycyjne, Centrum Obsługi Inwestora, Instytucje
Otoczenia Biznesu, Baza Instytucji),
3. Dla przedsiębiorcy (m. in.: Baza firm; Programy UE Orzeł Przedsiębiorczości),
4. Publikacje, multimedia.
Ponadto, bezpośredni dostęp do części informacji, np. do ofert inwestycyjnych, bazy firm
i instytucji, informacji o tym jak załoŜyć firmę czy o konkursie „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”, jest moŜliwy bezpośrednio z głównej strony
portalu gospodarczego.
Oprócz ww. działów, na stronie: www.gospodarka.powiat-gniezno.pl na bieŜąco
zamieszczane były równieŜ informacje o: działaniach podejmowanych przez Zarząd
Powiatu mających na celu promocję gospodarczą powiatu, sukcesach lokalnych firm
czy moŜliwościach uczestniczenia przez przedsiębiorców w róŜnego rodzaju
przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym (konferencje, szkolenia, giełdy
kooperacyjne, misje gospodarcze).
Wszelkie zmiany merytoryczne zgłaszane przez Wydział PR w ww. zakładkach
były wprowadzane przez Agencje.
Liczba wejść na stronę (marzec 2011r.) – 260.000
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego wykonawca
Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie
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Nr projektu
III2Aa/70
Nazwa projektu
Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
11.901,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
wpłaty laureatów konkursu
budŜet Cechu Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości w Gnieźnie

42.825,25 zł
11.900,25 zł
29.660,00 zł
1.265,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Realizacja zadania polega na organizowaniu, co dwa lata, konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości”, który adresowany jest do lokalnych firm sektora MSP. Nagradzanie
najlepszych przedsiębiorców w regionie to nie tylko docenienie ich działalności, ale takŜe
wskazywanie, Ŝe na danym obszarze działają osoby godne naśladowania. WyróŜnianie najlepszych
przedsiębiorców, to takŜe doskonały sposób na promocję regionu, który wie co ma i w odpowiedni
sposób to docenia.
W roku 2011 odbyła się VI edycja konkursu promującego najlepsze podmioty gospodarcze,
upowszechniającego pozytywne wzorce oraz budującego prestiŜ i wiarygodność lokalnej gospodarki.
Został on przeprowadzony 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 przyznawano nagrody regulaminowe: [1] certyfikat jakości, [2]
nominację do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009-2011” oraz [3] tytuł:
„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009-2011”. Ponadto, po raz pierwszy
przyznano tytuł „Złoty Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”.
Przedsięwzięcie, od 2005 roku, jest organizowane wspólnie z Cechem Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości w Gnieźnie.
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2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Organizacja VI edycji
1
Przedsiębiorczości”

Opis zadania
konkursu „Orzeł Powiatu

Gnieźnieńskiego

dla

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, a takŜe organizatorzy i członkowie kapituły, którą tworzyli
przedstawiciele organizatorów, banków i lokalnych instytucji okołobiznesowych.
Pierwsze posiedzenie kapituły miało charakter organizacyjny, podczas kolejnych trzech
członkowie kapituły wskazywali przedsiębiorstwa, które mogłyby być nominowane do
nagród regulaminowych oraz dokonywali weryfikacji i kategoryzacji wszystkich
otrzymanych zgłoszeń. W okresie między IV i V posiedzeniem zwizytowali w terenie firmy
zakwalifikowane do finałowej fazy konkursu, a na ostatnim posiedzeniu, w dniu 12
kwietnia 2011 roku, uwzględniając dokumenty złoŜone przez kandydatów i wyniki ich
weryfikacji w terenie, poprzez głosowanie, podjęli ostateczne decyzje dotyczące
przyznania nagród.
Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia była gala finałowa konkursu. Działania dotyczące
jej organizacji były prowadzone równolegle z pracami kapituły. Ostatecznie uroczystość,
którą prowadzili: Joanna Gronikowska i Rafał Muniak, odbyła się 20 maja 2011 roku
Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, a udział w niej
wzięli m.in.: patroni (Starosta Gnieźnieński i Starszy Cechu), przedstawiciele
organizatorów, członkowie kapituły oraz reprezentanci zaprzyjaźnionego Powiatu Teltow
– Fläming, a takŜe przedstawiciele 20 firm wyróŜnionych w VI edycji konkursu. Głównym
punktem gali było zaprezentowanie laureatów, ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród wyróŜnionym przedsiębiorcom. Szesnastu z nich otrzymało najwyŜsze
wyróŜnienie - statuetkę, a czterech uhonorowano nominacją. Ponadto, po raz pierwszy,
trzykrotnym zdobywcom najwyŜszych laurów przyznane zostały tytuły: „Złoty Orzeł
Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”. Zaszczytne wyróŜnienie otrzymało pięć
firm:
 Altom sp. z o.o. sp. k.,
 Gnieźnieńska WyŜsza Szkoła Humanistyczno-MenedŜerska "Milenium",
 SOFEX Mirosław Gąsior s. j.,
 Firma „Auto-Sanok”,
 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe HAWA Jan Walczak,
które tym samym zostały zaproszone do udziału w pracach kapituły przy kolejnych
edycjach konkursu. Natomiast zwieńczeniem wieczoru był bal laureatów.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
współrealizacja przedsięwzięcia
w Gnieźnie
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
nieodpłatne uŜyczenie auli
Chrobrego w Gnieźnie
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Joanna Gronikowska, Rafał Muniak
Zespół Coolik (Aleksander Schmidt)
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe HIFI exclusive
A. K. D. Siudzińscy sp. j. z siedzibą w Gnieźnie
Telewizja Gniezno (Marek Krzemiński)
Firma Elpos z siedzibą w Gnieźnie
Pietrak Hotel sp. j. z siedziba w Gnieźnie
Pracownia Fotograficzna F.H.U. CARO
z siedzibą w Gnieźnie
III. Załączniki
Załącznik nr 7

prowadzenie gali
oprawa muzyczna gali oraz balu laureatów
obsługa techniczna gali i balu laureatów
(nagłośnienie, oświetlenie, obsługa projekcji)
usługa wideofilmowania (wykonanie 20 materiałów
filmowych o laureatach VI edycji, rejestracja gali)
wykonanie zaproszeń na galę oraz statuetek
i grawertonów
catering na bal
usługi fotograficzne

Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości
2009-2011”

Nr projektu
III2Bc/73
Nazwa projektu
Powiatowy Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
2.000,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

1 992,40 zł
1 992,40 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach niniejszego działania przeprowadzany będzie Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Przedsiębiorczości, który adresowany jest do młodzieŜy z lokalnych szkół ponadgimnazjalnych.
W wyniku realizacji niniejszego działania propagowana będzie wiedza z zakresu przedsiębiorczości,
która uczestnikom Konkursu będzie przydatna zarówno w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej, jak i podjęciem pracy.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości
1
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości współorganizowany przez Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie, Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o. o.,
Zespół Szkół Ekonomiczno-OdzieŜowych w Gnieźnie oraz Gnieźnieńską WyŜszą Szkołę
Humanistyczno-MenedŜerską „Milenium”. Oficjalnego otwarcia konkursu, nad którym
honorowy patronat sprawował Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, dokonali prezes
Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. oraz zastępca dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomiczno-OdzieŜowych. W konkursie wzięły udział pięcioosobowe
reprezentacje uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszej części wszyscy
uczestnicy zmierzyli się z pisemnym testem wielokrotnego wyboru oraz zestawem dwóch
pytań problemowych. Najlepsza dziesiątka zawodników konkursowych zmagań uzyskała
awans do drugiego etapu. Tym razem naleŜało udowodnić wiedzę w drodze ustnej
odpowiedzi na pytania komisji konkursowej. MłodzieŜ wykazała się bardzo dobrą
znajomością zagadnień z zakresu wiedzy o przedsiębiorczości i wolą walki. Niewątpliwym
bodźcem podgrzewającym temperaturę wydarzeń były atrakcyjne nagrody ufundowane
przez organizatorów.
Środki finansowe zostały przeznaczone na: zakup nagród dla laureatów konkursu oraz
prace organizacyjne i logistyczne związane z przeprowadzeniem konkursu.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego główny organizator
sp. z o.o. z siedziba w Gnieźnie
Gnieźnieńska Szkoła WyŜsza Milenium”, Zespół współorganizator
Szkół Ekonomiczno-OdzieŜowych w Gnieźnie,
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

82

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2011
Nr projektu
III3Ba/74
Nazwa projektu
Wspieranie działań na rzecz rozwoju rolnictwa
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
3. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
4. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2007-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
50.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
WFOŚiGW w Poznaniu

27.410,88 zł
25.498,58 zł
1.912,30 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach niniejszego działania zorganizowane zostały na terenach wiejskich otwarte prelekcje
i prezentacje, których celem było zachęcenie rolników oraz zwrócenie uwagi jakie znaczenie mają
badania gleby oraz popularyzacja badań technicznych opryskiwaczy. Badania gleb oraz badania
techniczne opryskiwaczy stanowią jedno z waŜniejszych zadań jakie stoi przed rolnikami w aspekcie
efektywnego i ekonomicznego prowadzania gospodarstwa rolnego oraz w zakresie ochrony
środowiska naturalnego.
Konieczne jest równieŜ dostarczenie rolnikom niezbędnej wiedzy na temat moŜliwości rozwijania swoich
gospodarstw. W ramach spotkań prezentowano najnowsze trendy rozwojowe w rolnictwie oraz
promowano rolnictwo ekologiczne i działania innowacyjne w rolnictwie i leśnictwie.

2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Popularyzacja badań technicznych opryskiwaczy
Działania wspomagające ochronę powietrza i powierzchni ziemi miedzy innymi poprzez
wykonywanie zabiegów agrotechnicznych sprawnie działającym sprzętem, w taki sposób
by nie stanowiły zagroŜenia dla środowiska i zdrowia ludzi - badania techniczne
opryskiwaczy. Wykonawcą zadania była. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Łubowie, która
jako jedyna na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego posiada stosowne uprawnienia.
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2

Monitoringowe badanie gleby
Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi - wykonywanie badań glebowych
mających na celu określenie zasobności gleby w makro i mikroelementy i określenie
właściwego poziomu nawoŜenia. Pozwalają one nawozić zgodnie z zapotrzebowaniem
na składniki pokarmowe poszczególnych pól uprawnych.

3

Promocja działań szkoleniowych i promocyjno-reklamowych
Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego, promocja rolnictwa
ekologicznego, szkolenia dla rolników, grup producenckich, w zakresie prawidłowego
wykonywania zabiegów agrotechnicznych, w zakresie sporządzania planów rolnośrodowiskowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prelekcje na temat znaczenia
genetycznie modyfikowanej Ŝywności w praktyce rolniczej, uczestnictwo w targach
i wystawach, a takŜe:
 organizacja szkolenia dla rolników Powiatu Gnieźnieńskiego pn. Otwarta Zagroda
„Bydło mięsne na uŜytkach zielonych”, które obejmowało wykłady tematyczne
związane z hodowlą bydła mięsnego,
 organizacja konkursu „Posesje i zagrody wiejskie Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach
polskiej złotej jesieni”, którego podsumowanie i uroczyste uhonorowanie uczestników
odbyło się dnia 8 listopada 2011 r. Konkurs miał za zadanie wypromować wygląd,
estetykę i zagospodarowanie posesji i zagród wiejskich na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego. Złota jesień uwaŜana jest za jedną z najpiękniejszych pór roku.
Bogactwo jej barw przyozdabia nasz gnieźnieński krajobraz. Ciekawa kompozycja
przestrzenna, bogactwo roślin i niesłychana dbałość o szczegóły ukazała pasję
mieszkańców w tworzeniu atrakcyjnego przyrodniczo miejsca wypoczynku,
 organizacja szkolenia dla pszczelarzy Powiatu Gnieźnieńskiego pn. „Prawidłowa
gospodarka pasieczna i choroby pszczół”, które odbyło się w dniu 15 października
2011 r.

4

Wspieranie działań innowacyjnych w rolnictwie i leśnictwie
Wspieranie działań innowacyjnych w rolnictwie i leśnictwie poprzez zakup baŜantów,
kuropatw, udzielenie pomocy rzeczowej Kołom Pszczelarzy w Powiecie Gnieźnieńskim.
Działalność ta miała na celu przede wszystkim wspomaganie zadań z zakresu ochrony
przyrody, zachowania równowagi biologicznej środowiska i rolnictwa ekologicznego.
W bieŜącym roku została zakupiona węza dla pszczelarzy, którzy prowadzą działalność
na terenie powiatu.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
rolnicy powiatu gnieźnieńskiego
współfinansowanie badań glebowych i badań
technicznych opryskiwaczy
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Łubowie
wykonanie badań technicznych opryskiwaczy
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
wykonanie badań glebowych mających na celu
w Poznaniu
określenie zasobności gleby w makro
i mikroelementy i określenie właściwego poziomu
nawoŜenia
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WFOŚiGW w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Wełnica-Miaty

współfinansowanie konkursu „Posesje i zagrody
wiejskie Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach
polskiej złotej jesieni”
organizacja szkolenia dla rolników Powiatu
Gnieźnieńskiego pn.: Otwarta Zagroda „Bydło
mięsne na uŜytkach zielonych”

Nr projektu
III4Ab/76
Nazwa projektu
Wspieranie działalności Lokalnej Organizacji
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Turystycznej

„Szlak

Piastowski”

I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
26.695,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" istnieje od 2003 roku i działa na podstawie ustawa
o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku (Dz. U. nr 62, poz. 689 z późn.
zmian.) oraz ustawa Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. nr 20/90 poz. 104
z późn. zm.). Organizację tworzą podmioty, wśród których są samorządy, podmioty komercyjne,
stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Głównymi zadaniami, którymi zajmuje się Organizacja
Turystyczna "Szlak Piastowski" są: integracja społeczności lokalnej, tworzenie i rozwój produktu
turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji
turystycznych, kształcenie kadry działającej w turystyce oraz gromadzenie i aktualizacja informacji
o wszelkich atrakcjach turystycznych. Zarząd OT „Szlak Piastowski” pracuje społecznie, natomiast
opłacani są pracownicy biura LOT-u, którzy wykonują równieŜ zadania z zakresu informacji
turystycznej.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna funkcjonuje od 2004 roku. Zrzesza przedstawicieli
samorządów, branŜy turystycznej i stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze. 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. Od 2011 roku, Dyrektor Wydziału PR jest członkiem zarządu
WOT.
Członkostwo Powiatu Gnieźnieńskiego w OT „Szlak Piastowski” i WOT ma przyczynić się do wzrostu
atrakcyjności turystycznej powiatu oraz aktywizacji działań promocyjnych powiatu na szczeblu
regionalnym i krajowym.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Wspieranie działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” oraz
1
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
W ramach realizacji zadania przekazywane są składki członkowskiego do LOT „Szlak
Piastowski” i do WOT.
Powiat Gnieźnieński, jako pomysłodawca i inicjator, od roku 2003 jest członkiem lokalnej
Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” (uchwała nr XLVI/275/2002 Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego z 26 września 2002 r. w sprawie: przystąpienia Powiatu
Gnieźnieńskiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej Szlaku Piastowskiego). Zgodnie
ze statutem i regulaminem opłacania składek, powiat co roku przekazuje składkę
w wysokości ok. 14 tys. zł. rocznie za członkostwo w LOT (10 gr. na mieszkańca).
Powiat Gnieźnieński od 1 stycznia 2008 roku jest równieŜ 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). Zgodnie z zasadami opłacania składek w Wielkopolskiej
Organizacji Turystycznej dla samorządów terytorialnych (uchwała nr 3 Walnego Zebrania
WOT z dnia 14 stycznia 2005 r.) wynosi ona 10 gr. od mieszkańca.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Lokalna Organizacja Turystyczna “Szlak
stowarzyszenie wspierane przez powiat
Piastowski” z siedzibą w Gnieźnie
Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą stowarzyszenie wspierane przez powiat
w Poznaniu
86

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2011

Nr projektu
III4Ad/78
Nazwa projektu
„Turystyka jako waŜna dziedzina gospodarki” - konferencja
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
10.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

10.000,00 zł
10.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu Powiat udzielił wsparcia Gnieźnieńskiej Szkole WyŜszej „Milenium” w celu
organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji
kultury.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Wsparcie konferencji organizowanej przez GSW „Milenium”
W dniu 28 września 2011r. w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyła się
konferencja naukowa Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji kultury. Za jej
organizację odpowiedzialna była, zgodnie z umową z dnia 8 września 2011r.,
Gnieźnieńska Szkoła WyŜsza „Milenium”. Głównym tematem konferencji było
krzyŜowanie się wpływów kulturowych w Europie środkowo – wschodniej oraz ich wpływ
na kształtowanie się lokalnej i regionalnej toŜsamości, zarówno w sferze społecznej, jak
i gospodarczej. Natomiast jej celem było spotkanie i wymiana poglądów przedstawicieli
nauk humanistycznych i społecznych z róŜnych ośrodków naukowych Polski.
W konferencji wzięło udział 30 wykładowców z takich ośrodków jak: Kraków, Poznań,
Lublin, Toruń, Leszno czy Gniezno. Efektem konferencji jest monografia pt. Europa
Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury.
zawierająca artykuły uczestników.
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
organizator konferencji
Gnieźnieńska Szkoła WyŜsza „Milenium”
z siedzibą w Gnieźnie

Nr projektu
IV1Aa/79
Nazwa projektu
Wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
30.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach niniejszego działania przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu
działalności kulturalnej, realizowanych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z propozycjami
zgłaszanymi przez organizacje. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego – zgodnie
z regulaminem konkursu, udzielono dotacji wybranym w postępowaniu konkursowym podmiotom,
spełniającym wszystkie wymogi formalne.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność poŜytku
publicznego w zakresie kultury
Realizacja zadania obejmowała:
 ogłoszenie otwartego konkursu ofert,
 powołanie Komisji Konkursowej oceniającej i kwalifikującej złoŜone oferty,
 posiedzenie Komisji, sprawdzanie i weryfikacja złoŜonych ofert,
 przedstawianie przez Komisje propozycji Zarządowi,
 podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie zatwierdzenia kwot dotacji i podmiotów
do realizacja zadań publicznych w zakresie sportu,
 realizacja zadań – nadzór i kontrole
 rozliczenie zadań – zatwierdzenie sprawozdań z rozliczenia dotacji.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.3 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
III. Załączniki
Załącznik nr 8

Zestawienie dotacji do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2011
roku
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Nr projektu
IV 1Ab/101
Nazwa projektu
Utworzenie orkiestry dętej i powiatowego chóru Metrum i Ad Libitum
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
36.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

33.093,40 zł
33.093,40 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Samorządowa Orkiestra Dęta, Chór „Metrum” oraz zespół wokalny „Ad Libitum” stanowią dodatkową
formę atrakcyjności powiatu w zakresie oferty kulturalnej. Były obecne na wszelkich imprezach
powiatu, a takŜe mogą z powodzeniem reprezentować powiat poza jego granicami.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Utworzenie orkiestry dętej i powiatowego chóru Metrum i Ad Libitum
1
W ramach projektu, w roku 2011 kontynuowała swoją działalność orkiestra dęta a takŜe
rozpoczęła się działalność chóru oraz zespołu wokalnego w Centrum Kultury „Scena to
dziwna”. Chór podczas niespełna rocznej działalności w Centrum Kultury wziął udział
w ogólnopolskich przeglądach, a takŜe zdobył juŜ nagrody - II miejsce oraz nagrodę
specjalną za najlepsze wykonanie pieśni biesiadnej na I Międzyrzeckiej Uczcie Chórów
Amatorskich MUCHA 2011. W celu realizacji zadania środki finansowe zostały
przeznaczone m. in. opłacenie usług transportowych i gastronomicznych, zakup sprzętu
muzycznego oraz umundurowania dla orkiestry.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy
nie dotyczy
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Nr projektu
IV1Ba/80
Nazwa projektu
Wykorzystanie Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej do budowania kompleksowej oferty
turystycznej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
20.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
budŜet województwa wielkopolskiego

90.000,00 zł
20.000,00 zł
70.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W ramach projektu podejmowane są działania obejmujące m.in.: naprawę taboru kolejki, renowację
torowiska czy promocję Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, a mające na celu poszerzanie oferty
turystycznej powiatu. W związku z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych,
których powiat sam nie jest w stanie udźwignąć, do realizacji zadań pozyskiwane są środki
zewnętrzne.
W dniu 27 czerwca 2011r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę
nr VIII/136/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy
finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Miastu i Gminie Pleszew oraz
Powiatowi Średzkiemu oraz zawarcia umów w tych sprawach. Zgodnie z ww. uchwałą, Powiat
Gnieźnieński otrzymał pomoc finansową w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
kolei wąskotorowej i zawarł w ww. sprawie, w dniu 13 października 2011r., umowę z Województwem
Wielkopolskim.
W dalszej kolejności, w dniu 13 października 2011r. Powiat Gnieźnieński zawarł 2 umowy z Panem
Dariuszem Michałowskim – Dyrektorem Biura Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei
Wąskotorowej, których przedmiotem było: [1] utrzymanie kolejowej komunikacji pasaŜerskiej na sieci
Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w zakresie zgodnym z zadaniami powiatu, za okres sezonu
turystycznego od dnia 01.04.2011r. do dnia 24.09.2011r. oraz [2] naprawa i konserwacja torowiska na
terenie powiatu gnieźnieńskiego w celu wykonywania przewozów pasaŜerskich, w terminie od dnia
01.06.2011r do dnia 31.08.2011r.
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2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Wykorzystanie Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej do budowania kompleksowej
oferty turystycznej

2

Zadanie było realizowane na podstawie umowy z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej
pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Dariuszem Michałowskim prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei
Wąskotorowej. Celem zadania był remont taboru kolejowego – naprawa i modernizacja
5 wagonów osobowych: czterech wagonów osobowych Bxhpi oraz jednego wagonu
osobowego 3Aw, przeznaczonych do wykonywania przewozów pasaŜerskich na sieci
Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w zakresie zgodnym z zadaniami powiatu.
Wagony typu Bxhpi zostały odmalowane wewnątrz i na zewnątrz. Ponadto: wymieniono
ściany boczne wewnątrz wagonów, wyremontowano i odmalowano ubikacje, dokonano
konserwacji podwozi oraz pomalowano stelaŜe siedzeń. Natomiast w wagonie typu 3Aw
naprawiono uszkodzone ściany, odmalowano ubikacje, a wagon pomalowano na
zewnątrz. Naprawę i konserwację w przedmiotowych wagonach ukończono terminowo,
zgodnie z zawartą umową. Realizacja zadania była finansowana z budŜetu powiatu,
koszt realizacji zadania: 20.000 zł
Dofinansowanie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej przez samorząd województwa
wielkopolskiego
Środki otrzymane z budŜetu województwa wielkopolskiego zostały przeznaczone na
dofinansowanie dwóch zadań:
I. Utrzymanie kolejowej komunikacji pasaŜerskiej na sieci Gnieźnieńskiej Kolei
Wąskotorowej w zakresie zgodnym z zadaniami powiatu
Celem zadania było utrzymanie pasaŜerskiej komunikacji w zakresie zgodnym
z zadaniami powiatu, co miało przyczynić się do propagowania turystyki i regionu wśród
dzieci, młodzieŜy i dorosłych, wśród turystów krajowych i z zagranicy. Budowa
kompleksowej oferty turystycznej umoŜliwiła dzieciom i młodzieŜy z przedszkoli, szkół,
półkolonii i kolonii zapoznanie się z historią i współczesnym obrazem naszego regionu,
a całym rodzinom umoŜliwiła spędzenie wspólnie kilku godzin na świeŜym powietrzu
w miły i przyjemny sposób. MoŜliwość przejazdu kolejką wąskotorową przyciągnęła
równieŜ duŜą ilość turystów z kraju i z zagranicy. Taki sposób spędzenia wolnego czasu
okazał się dla wielu osób unikatową i niesamowitą atrakcją, z jaką nie mają moŜliwości
obcowania na co dzień.
W związku z podpisanymi umowami, tj. pomiędzy Województwem Wielkopolskim
a Powiatem Gnieźnieńskim, a następnie pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim
a Dariuszem Michałowskim, w okresie od dnia od dnia 04.06.2011r. do dnia 28.08.2011r.,
w kaŜdą sobotę i niedzielę oraz 23.06.2011r. i 15.08.2011r. uruchomionych zostało
łącznie 112 pociągów pasaŜerskich, które kursowały na trasie Gniezno – Ostrowo Stare –
Powidz – Ostrowo Stare – Gniezno. Podczas 28 dni kursowania przebyły trasę o długości
2.128 km. Dodatkowo uruchomiono 230 pociągów dla przewozu dzieci i młodzieŜy
z półkolonii i kolonii odbywających się na terenie powiatu gnieźnieńskiego, które przebyły
trasę 5.182 km. W okresie 01.04. – 24.09. uruchomiono łącznie 342 pociągi, które
przejechały trasę 7.310 km i przewiozły 8.390 pasaŜerów.
Realizacja zadania była dofinansowana z budŜetu Województwa Wielkopolskiego
w kwocie 52.000,00 zł.
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II. Naprawa bieŜąca i konserwacja torowiska na terenie powiatu gnieźnieńskiego
Celem zadania była naprawa i konserwacja torowiska Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej
poprzez wymianę uszkodzonych podkładów oraz odchwaszczenie torowiska i wycinkę
krzewów. Zadanie było realizowane w celu utrzymania przewozów pasaŜerskich na trasie
Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, bowiem tor w dotychczasowym stanie nie nadawał
się juŜ do eksploatacji i stanowił zagroŜenie dla bezpieczeństwa ruchu.
W związku z podpisanymi umowami, tj. pomiędzy Województwem Wielkopolskim
a Powiatem Gnieźnieńskim, a następnie pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim
a Dariuszem Michałowskim, przeprowadzono naprawę i konserwację torowiska
Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego poprzez
sprawdzenie, pod względem stanu technicznego, prawidłowości przymocowania do szyn
oraz prawidłowego umocowania do podłoŜą, wszystkich podkładów oraz dokonanie
wymiany tych, które nie spełniły wymagań technicznych. Na terenie powiatu
gnieźnieńskiego takich przypadków było 90, i w związku z tym dokonano wymiany 90
podkładów Ponadto, torowisko zostało oczyszczone z chwastów oraz usunięto
zarastające tor krzaki i krzewy. Dzięki wykonanym pracom nastąpiła poprawa
bezpieczeństwa podróŜowania Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową.
Wszystkie prace dotyczące naprawy i konserwacji toru zostały wykonane przez
pracowników Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej posiadających wiedzę i doświadczenie
w wykonywaniu podobnych prac i zadań, przy wykorzystaniu urządzeń oraz sprzętu
będącego na wyposaŜeniu Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej oraz po zakupie
materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych.
Realizacja zadania była dofinansowana z budŜetu Województwa Wielkopolskiego
w kwocie 18.000,00 zł (zakup i wymiana 90 szt. podkładów).
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej
wykonawca zadań nr 1 i nr 2
Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Gnieźnie
Urząd Marszałkowski Województwa
podmiot dotujący realizację zadania nr 2
Wielkopolskiego w Poznaniu
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Nr projektu
IV 1Bb/109
Nazwa projektu
Promowanie odkrytych i nie odkrytych miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu
gnieźnieńskiego
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
2. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2010-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
8.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

7.905,40 zł
7.905,40zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt zapisany w Planie Rozwoju Lokalnego IV 1 B b / 109. W ramach tego projektu zostały
zrealizowane dwa zadania. Pierwsze zadanie polegało na upamiętnieniu policjantów powiatu
gnieźnieńskiego II RP zamordowanych w 1940 przez NKWD. Drugie zadanie polegało na
zorganizowaniu uroczystości z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Upamiętnienie policjantów Powiatu Gnieźnieńskiego II RP zamordowanych w 1940
roku przez NKWD

2

Dla upamiętnienia 19 policjantów powiatu gnieźnieńskiego II RP zamordowanych przez
NKWD w 1940 r. w Twerze zorganizowano uroczystość, która została poprzedzona
mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekselencji ks. biskupa
Wojciecha Polaka w Kościele Garnizonowym, z udziałem Kompanii Honorowej Wojska
Polskiego 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Ponadto, zakupiono
i zamontowano lampę halogenową oświetlającą obelisk upamiętniający zamordowanych
policjantów znajdujący się w Parku Miejskim w Gnieźnie.
30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowano uroczystość
w formie autorskiego programu artystycznego.
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Zadanie
Prowadzenie terenowych prac sondaŜowo poszukiwawczych na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego domniemanych miejsc pochówku pomordowanych przez hitlerowską słuŜbę
bezpieczeństwa policjantów szpitala „Dziekanka” nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji
o domniemanym miejscu pochówku. W miejsce tego zadania zorganizowano uroczystość z okazji 30.
rocznicy stanu wojennego.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
nie dotyczy

Nr projektu
IV1Ca/81
Nazwa projektu
Przygotowanie i realizacja programu rozwoju produktów turystycznych na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
7.099,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W listopadzie 2009 roku odbyło się w Gnieźnie forum Szlaku Piastowskiego. Efektem forum, w którym
udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucje i przedstawiciele
branŜy turystycznej z województwa wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego, było powołanie
zespołu roboczego, którego głównym zadaniem miała być inwentaryzacja Szlaku Piastowskiego, jego
materialnych zabytków i atrakcji oraz jego przebiegu wg kształtu ustalonego w latach 60. i 70.
ubiegłego wieku. Doniesienia o nowych odkryciach archeologicznych oraz nowe hipotezy historyczne
stworzyły bowiem konieczność ponownej analizy przebiegu i wizualizacji Szlaku Piastowskiego, aby
w dalszym ciągu był on konkurencyjnym produktem turystycznym na dynamicznie rozwijającym się
rynku usług turystycznych. Analizując dotychczasowe prace zespołu roboczego zrodziła się potrzeba
powołania Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Rewaloryzacja Szlaku Piastowskiego
1
Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego została powołana z dniem 14
czerwca 2011r. w Poznaniu, a patronat nad jej pracami objął Marszałek Województwa
Wielkopolskiego i Marszałek Województwa kujawsko - Pomorskiego. W jej skład
wchodzą osobistości ze świata nauki oraz samorządowcy z woj. wielkopolskiego
i kujawsko-pomorskiego. Głównym celem Rady jest uporządkowanie Szlaku
Piastowskiego, przywrócenie mu unikatowości w obliczu masowo powstających w Polsce
szlaków turystycznych oraz podniesienie jakości świadczonych usług dla coraz bardziej
wymagających turystów. Członkowie Rady podjęli się więc ambitnego zadania poprawy
konkurencyjności Szlaku Piastowskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności tego
markowego produktu turystycznego. Rada wyznaczyła sobie trzy etapy prac: I – praca
naukowa historyków, II – analiza Szlaku Piastowskiego pod względem organizacji ruchu
turystycznego, III – promocja ‘nowego’ Szlaku oraz przygotowanie dokumentów
strategiczno – programowych w zakresie dalszego jego rozwoju, równieŜ z udziałem
środków unijnych w ramach kolejnej alokacji na przestrzeni lat 2014 – 2020.
W roku 2011 zakończono I etap prac Rady – opracowany został, przez H. Kóčka-Krenz,
J. Strzelczyka i A. Wyrwę, materiał historyczny stanowiący
punkt wyjścia dla
inwentaryzacji Szlaku Piastowskiego, a na jego bazie wyznaczona została nowa
przestrzeń Szlaku Piastowskiego: cezura czasowa (koniec dynastii Piastów) oraz nowa
przestrzeń geograficzna.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
prof. dr hab. Hanna Kóčka – Krenz, prof. dr hab. wykonawcy zadania
Jerzy Strzelczyk, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa
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Nr projektu
IV2Aa/84
Nazwa projektu
Znakowanie, konserwacja i odnawianie oznakowania szlaków pieszych, rowerowych i konnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
15.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

15.000,00 zł
15.000,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
MoŜliwość uprawiania czynnego wypoczynku, którego przykładem jest m. in. turystyka rowerowa to
nie tylko propozycja spędzania wolnego czasu skierowana do mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.
Odpowiednio przygotowane i właściwie oznakowane szlaki piesze, rowerowe i konne mogą stanowić
takŜe dodatkową atrakcję dla turystów odwiedzających Powiat. W ramach niniejszego działania
ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych na opracowanie koncepcji szlaków
rowerowych w powiecie gnieźnieńskim.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
1
Znakowanie, konserwacja
rowerowych i konnych

i

Opis zadania
odnawianie oznakowania

szlaków

pieszych,

W dniu 8 czerwca 2011 r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął uchwałę w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki
pn. „Przygotowanie koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim”.
Zgodnie z przyjętymi dla konkursu załoŜeniami, sieć szlaków rowerowych ma
wykorzystywać aktualną infrastrukturę i uwarunkowania komunikacyjne oraz w miarę
moŜliwości winna łączyć się ze szlakami rowerowymi sąsiadujących powiatów, przy czym
szlaki mają omijać główne drogi. Szlaki mają zostać tak zaprojektowane, aby prowadziły
do głównych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu,
z uwzględnieniem miejsc wypoczynkowych np. kąpielisk, jak równieŜ przebieg szlaków
ma być zbieŜny z przebudowywyanymi i nowopowstałymi szlakami turystycznymi
w ramach projektu unijnego realizowanego przez Powiat Gnieźnieński pn. „Zintegrowany
system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”.
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Termin realizacji zadania został określony od 1 lipca do 31 sierpnia 2011 r., podmiotami
uprawnionymi do składania ofert były organizacje pozarządowe, a termin składania ofert
został określony na 29 czerwca 2011 r. Do tego dnia wpłynęła jedna oferta, która została
pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. W związku z powyŜszym, w dniu
18 lipca 2011 r. z Uczniowskim Klubem Sportowym – Gnieźnieńskim Klubem Kolarstwa
Górskiego została zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod
nazwą: Przygotowanie koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim.
Przedmiot ww. umowy został zrealizowany w terminie, zgodnie z wszystkimi jej zapisami.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Uczniowski Klub Sportowy – Gnieźnieński Klub
wykonawca zadania
Kolarstwa Górskiego z siedzibą w Gnieźnie
III. Załączniki
Załącznik nr 9

Koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim - wyciąg

Nr projektu
IV2Ac/113
Nazwa projektu
Realizacja projektu „Zintegrowany system informacji wizualnej - szlaki i obiekty turystyczne
w Powiecie Gnieźnieńskim”
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2009-2011
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
482.527,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
WRPO

467.907,57 zł
168.336,33 zł
299.571,24 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Powiat Gnieźnieński to obszar o bogatym potencjale turystycznym, jednak w pełni nie wykorzystanym.
Głównym problemem jest traktowanie Gniezna i powiatu jako miejsca przejazdowego, a nie
pobytowego. Szansą dla Powiatu Gnieźnieńskiego moŜe być oferta weekendowa, obejmująca
zarówno tzw. długie weekendy związane z róŜnorakimi świętami państwowymi i kościelnymi, jak
równieŜ i zwykła oferta weekendowa do wykorzystania całorocznego. Aby oferta powiatu była
zachęcająca do kilkudniowego pobytu naleŜało stworzyć odpowiednią infrastrukturę.
Stworzenie zintegrowanego systemu informacji wizualnej na terenie całego powiatu przez jeden
podmiot w określonym odcinku czasowym powoduje, Ŝe efekt realizacji projektu staje się widoczny
i namacalny w krótkim okresie czasu. Wybór oznakowania najbardziej znanych szlaków – Szlaku
Piastowskiego i Szlaku św. Jakuba oraz wyznaczenie zupełnie nowych szlaków (Pałaców i dworów,
Architektury drewnianej oraz Szlak śladami mitów i legend), czy teŜ oznakowanie miejsc atrakcyjnych
turystycznie spowoduje, Ŝe realne stanie się wydłuŜenie czasu pobytu turystów na terenie powiatu
i nastąpi tzw. „wyciągnięcie” turystów poza obręb Gniezna. Dzięki projektowi skorzystają zatem nie
tylko mieszkańcy stolicy powiatu, ale równieŜ i okolicznych gmin, gdzie stopa Ŝycia jest na niŜszym
poziomie jak w samym Gnieźnie.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Realizacja projektu „Zintegrowany system informacji wizualnej - szlaki i obiekty
turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”
W ramach projektu realizowano następujące zadania:
 Ustawienie tablic na wjazdach do Powiatu Gnieźnieńskiego informujących o jego
turystycznych atrakcjach, walorach, obiektach, miejscach i szlakach
W centrach większych miejscowości oraz przy obiektach atrakcyjnych turystycznie
umieszczone zostały tablice informacyjne w ilości 10 szt., ze wskazaniem
najwaŜniejszych atrakcji regionu i szlaków turystycznych.
 Oznakowanie funkcjonujących juŜ szlaków turystycznych
Przez teren powiatu gnieźnieńskiego przebiegają dwa znane szlaki turystyczne – Szlak
św. Jakuba oraz Szlak Piastowski. Przedmiotem (produktem) projektu jest 185 km
przebudowanych szlaków turystycznych. Wykonano 8 drogowskazów wyznaczających
kierunek przebiegu Szlaku Piastowskiego. Na Szlaku św. Jakuba ustawiono 6 tablic
informacyjnych. Stworzono 9 punktów postojowych (ławki z ławkami, wiaty
przeciwdeszczowe i kosze na śmieci)oraz 3 rzeźby z brązu - jedna z wizerunkiem
Św. Jakuba i dwie w kształcie muszli.
 Oznakowanie obiektów i miejsc istotnych z punktu widzenia potencjału turystycznego
Powiatu Gnieźnieńskiego
W ramach zadania JPII 79’/97’ postawiono 2 tablice informacyjne dot. wizyty Jana Pawła
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II w Gębarzewie w 1979 r. oraz na polach lednickich, nad którymi Jan Paweł II przeleciał
pozdrawiając młodzieŜ podczas pielgrzymki w roku 1997. Natomiast w ramach zadania
„Polacy i Niemcy 1000 lat razem” w kościele Garnizonowym w Gnieźnie zamontowany
został Infokiosk, a przed kościołem postawiona została tablica informacyjna mówiąca
o moŜliwości obejrzenia prezentacji wewnątrz kościoła. Druga tablica informacyjna
stanęła w Dolinie Pojednania w Gnieźnie.
 Utworzenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego
Przedmiotem (produktem) projektu jest 328 km nowo wybudowanych szlaków
turystycznych – jeden zupełnie nowy (tj. Szlak „Śladami mitów i legend”) oraz dwa nowe
szlaki, bazujące na istniejących obiektach, rozproszonych na terenie powiatu (tj. Szlak
architektury drewnianej oraz Szlak pałaców i dworów). Na trasie Szlaku „Śladami mitów
i legend” postawiono 7 tablic informacyjnych, 7 rzeźb oraz 5 wiat, 5 kompletów ław
z siedziskami i 5 koszy na śmieci. Na Szlaku architektury drewnianej ustawionych zostało
11 tablic informacyjnych z wiadomościami o architekturze drewnianej. W Dusznie na
wieŜy widokowej została zamontowana rzeźba róŜy wiatrów. Z kolei na Szlaku pałaców
i dworów ustawionych zostało 6 tablic informacyjnych.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Barierą, która wystąpiła w trakcie realizacji projektu, była kradzieŜ jednej oraz zniszczenie drugiej
rzeźby z brązu: 01 marca 2011 roku nieznani sprawcy ukradli figurę „Karczmarza z Waliszewa”,
natomiast 16 września, w wyniku poŜaru wieŜy widokowej w Dusznie zniszczeniu uległa znajdująca
się na jej szczycie RóŜa Wiatrów. Osoby odpowiedzialne za te wydarzenia nie zostały ustalone.
W planach powiatu jest rekonstrukcja oby dwóch obiektów.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Firma BRĄśART S.C. z siedzibą w Pleszewie
wykonanie rzeźb z brązu
Firma System informacji wizualnej GRAF
wykonanie i montaŜ tablic
z siedzibą w Kielcach
Firma LUDWIK-TUR z siedzibą Poznaniu
wykonanie i montaŜ architektury drewnianej
Firma Z.P.A.S. z siedzibą w Przygórzu
wykonanie i montaŜ infokiosku
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Nr projektu
IV2Bd/86
Nazwa projektu
Udział Powiatu w targach turystycznych w kraju i zagranicą
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
7.726,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):

7.725,11 zł
7.725,11 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
ZałoŜeniem projektu jest udział Powiatu Gnieźnieńskiego w róŜnego rodzaju imprezach promocyjnych
odbywających się zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju, adresowanych do potencjalnych
turystów. W 2011 roku, Powiat Gnieźnieński, wspólnie z Miastem Gniezno i Lokalną Organizacją
Turystyczną „Szlak Piastowski”, uczestniczył w trzech imprezach targowych:




XVII Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi, w dniach 25.02.
– 27.02.2011 roku,
ITB Berlin 2011, w dniach 08 – 13.03.2011 roku,
Tour Salon 2011 w Poznaniu, w dniach 19 – 22.10.2011 roku.

2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Udział Powiatu w targach turystycznych w kraju i zagranicą
W ramach realizacji zadania uczestniczono w trzech imprezach targowych:
I. XVII Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi,
w dniach 25.02. – 27.02.2011 roku
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Urzędem Miasta i Organizacją Turystyczną
„Szlak Piastowski” w dniach od 25 do 27 lutego uczestniczyło w XVII-ej edycji
Międzynarodowych Targów - Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi.
Partnerem tegorocznych targów była Wielkopolska, która zaprezentowała się pod hasłem
"Wielka historia. Wielka przygoda". Tym samym Wielkopolanie zapewnili wszystkim
uczestnikom wiele atrakcji. Na scenie zlokalizowanej na stoisku Wielkopolskiej
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Organizacji Turystycznej przez pierwsze dwa dni rozgrywane były konkursy gwary
poznańskiej z nagrodami, przeplatane występami kabaretu Dziura z Bukówca. Natomiast
w niedzielę, moŜna było posłuchać młodych beat-boxowych artystów z Turku.
Tym bardziej, nie moŜna było ominąć stoiska Gniezna, Powiatu Gnieźnieńskiego oraz OT
„Szlak Piastowski”, gdyŜ znajdowało się ono właściwie naprzeciwko wielkopolskiej sceny.
Rozchwytywany, jak zawsze, był Szlak Piastowski. Nie mniejszym zainteresowaniem
cieszyła się agroturystyka naszego regionu. Co jeszcze moŜna było zauwaŜyć, to fakt, Ŝe
coraz więcej turystów zainteresowanych jest aktywną turystyką, a co za tym idzie coraz
większą popularnością cieszą się szlaki rowerowe Powiatu Gnieźnieńskiego. Oprócz
fachowej informacji goście odwiedzający gnieźnieńskie stoisko mogli liczyć na
róŜnorodne materiały promocyjne i drobne upominki.
II. ITB Berlin 2011, w dniach 08 – 13.03.2011 roku
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Urzędem Miasta Gniezno i Organizacją
Turystyczną „Szlak Piastowski” pod szyldem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
w dniach od 8 do 13 marca tradycyjnie uczestniczyło w Międzynarodowych Targach
Turystycznych w Berlinie w Hali Messe. To jedna z największych tego typu imprez,
w której wg szacunków organizatorów uczestniczyło ok. 10 tys. wystawców ze 180
krajów. Z kolei liczbę zwiedzających określono na ok. 180 tys.
Egzotyczne ekspozycje z krajów azjatyckich, afrykańskich i latynoamerykańskich,
cieszyły się ogromną popularnością i przyciągnęły tłumy zwiedzających. Polska, jako
partner tegorocznych targów, równieŜ stanęła na wysokości zadania, przyciągając
odbiorców hasłem „Move Your Imagination”. Jest to przewodnie hasło całej kampanii
promocyjnej opracowanej i zrealizowanej na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej.
W hali nr 15 moŜna było napotkać piątkę kosmicznych animowanych stworów, które
zaatakowały Berlin. KaŜdy z nich był odpowiednikiem litery tworzącej w całości napis
POLEN. W ten sposób zerwano z tradycyjnym opatrzonym juŜ wizerunkiem Polski,
oferując coś zupełnie nowego. Elementy tradycyjne zostały na nowo przetworzone
i zaprezentowane w polskim pawilonie w przygotowanych animacjach. KaŜdy z filmów
pokazywał inny aspekt polskiej turystyki, za kaŜdym razem kładąc nacisk na niezwykłą
róŜnorodność i kreatywność naszego kraju. Tematyka filmów krąŜyła od polskiej turystyki,
przez kulturę, przyrodę, aktywny wypoczynek do specjalnych, przygotowanych na EURO
2012, animacji w stylu „Avatara”. KaŜdy z filmów przygotowany został w innej stylistce od
spotu reklamowego poprzez animację 2D, malarską impresję po wizualną abstrakcję.
Polską branŜę turystyczną reprezentowało łącznie 135 wystawców. Pośród nich
znajdowało się stoisko Wielkopolski prezentujące równieŜ materiały promocyjne Powiatu
Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna oraz OT „Szlak Piastowski”. Wspólny punkt informacji
turystycznej gnieźnieńskich podmiotów, zlokalizowany był w dobrym miejscu, łatwo
zauwaŜalnym i dostępnym dla rzeszy odwiedzających targi, dzięki czemu łatwiej moŜna
było dotrzeć do potencjalnych turystów międzynarodowych. Obok najbardziej
rozpoznawalnego za granicą Szlaku Piastowskiego moŜna było takŜe zapoznać się
z folderami informującymi o bazie noclegowo - gastronomicznej ( hotele, restauracje itp.),
jak i z moŜliwościami aktywnego spędzania czasu w naszym regionie.
Dzięki kampanii promocyjnej „Move Your Imagination” Polska zaistniała w świadomości
potencjalnego turysty jako niezwykle intrygujący kraj, gdzie historia przeplata się
z nowoczesnością. Tym bardziej naleŜy oczekiwać zainteresowania w miejscu tak
waŜnym i istotnym dla początków państwa polskiego jak Powiat Gnieźnieński, Gniezno
i Szlak Piastowski.
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III. Tour Salon 2011 w Poznaniu, w dniach 19 – 22.10.2011 roku
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Urzędem Miasta w Gniezna i Organizacją
Turystyczną „Szlak Piastowski” w dniach od 19 października – do 22 października
uczestniczyło w 22-ej edycji Targów Regionów i Produktów Turystycznych – Tour Salon
w Poznaniu.
W targach udział wzięli przedstawiciele polskich regionów, gmin, miast, narodowe
ośrodki promocji turystycznej, biura podróŜy, touroperatorzy, gestorzy bazy noclegowej,
przewoźnicy, firmy świadczące usługi dla turystyki, wydawnictwa i portale internetowe.
Do Poznania zawitali goście z odległych zakątków świata takich jak chociaŜby: Japonia
czy Indie, ale takŜe ze zdecydowanie mniej egzotycznych krajów, np. Słowacji, Czech i
Rosji. Szczególnym uczestnikiem było natomiast Królestwo Maroka, które zostało
partnerem tegorocznej imprezy.
Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich edycji, tak i Tour Salon 2011 obfitował
w wiele wydarzeń dodatkowych: konferencji, seminariów branŜowych, warsztatów itp.
Drugiego dnia imprezy, gościem specjalnym był Wojciech Cejrowski - podróŜnik,
dziennikarz i satyryk.
W tym roku wspólne stoisko Miasta Gniezna, Starostwa Powiatowego oraz Organizacji
„Szlak Piastowski”, odwiedzało wielu turystów z róŜnych stron Polski. Głównym
elementem przyciągającym uwagę zwiedzających była postać odziana w królewski
płaszcz i koronę - atrybuty wykorzystywane przy okazji dekoracji zwycięzców kolejnych
edycji turnieju ŜuŜlowego „O Koronę Bolesława Chrobrego”. Być moŜe właśnie ten
„królewski klimat”, spowodował, Ŝe podobnie jak co roku, ogromnym zainteresowaniem
cieszył się Szlak Piastowski wraz ze swoimi wszystkimi atrakcjami. Nie zabrakło równieŜ
turystów rozmiłowanych w turystyce aktywnej, poszukujących materiałów informacyjnych
dotyczących szlaków rowerowych i pieszych w powiecie.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Miasto Gniezno
współfinansowanie i współrealizacja działań
dotyczących wspólnej promocji miasta, powiatu
i Szlaku Piastowskiego
Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak
wsparcie merytoryczne podczas uczestnictwa
Piastowski” z siedzibą w Gnieźnie
w imprezach (obsługa stoisk)
Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą współfinansowanie i współorganizacja promocji
w Poznaniu
miasta, powiatu i Szlaku Piastowskiego
podczas targów ITB Berlin 2011
Międzynarodowe Targi Łódzkie z siedzibą w
organizator Międzynarodowych Targów - Regiony
Łodzi
Turystyczne NA STYKU KULTUR
Agencja reklamowa Idea Plus s. c. z siedzibą
obsługa techniczno-logistyczna udziału powiatu
w Gnieźnie, Specjalny Ośrodek Szkolnow targach
Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie, Hotel Centrum
w Łodzi
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Nr projektu
IV2Bc/87
Nazwa projektu
Zakup i dofinansowanie publikacji promujących Powiat Gnieźnieński oraz materiałów
promocyjnych
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
3. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
4. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
zadanie nr 1 – 9.438,00 zł
zadanie nr 2 – 77.779,00 zł
zadanie nr 3 – 4.671,00 zł
zadanie nr 4 – 4.683,00 zł
łącznie – 96.571,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

94.439,61 zł
94.439,61 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W zadaniach niniejszego projektu mieści się zakup, dofinansowanie, ogólnie pojętych materiałów
promocyjnych takich, jak: ksiąŜki, widokówki, długopisy, torby, foldery, kubki itp. Owe materiały
funkcjonują głównie jako podstawowy pakiet informacyjno - promocyjny przeznaczony dla osób
z zewnątrz – wizytujących Powiat Gnieźnieński. Wykorzystywany jest on równieŜ na wszelakich
imprezach promujących Powiat Gnieźnieński. Tematyka wydawnictw zewnętrznych, jak i materiałów
zamawianych i dofinansowywanych jest bezpośrednio związana z promocją walorów historycznych,
krajoznawczych, kulturalnych i inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. W przypadku zamawianych
materiałów wymagane jest zachowanie jednej gamy kolorystycznej zgodnej z identyfikacją wizualną
Powiatu Gnieźnieńskiego.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Zakup publikacji ksiąŜkowych oraz udzielenie
promującym Powiat Gnieźnieński

wsparcia

wydawnictwom

W ramach realizacji zadania zakupiono przewodniki i albumy, w tym obcojęzyczne,
przedstawiające walory powiatu, Gniezna, Szlaku Piastowskiego i całego regionu, m. in.:
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2

3

4

„Gniezno - zabytki sztuki sakralnej” (20 szt.), „Katedra Gnieźnieńska” (10 szt.), „Gniezno pierwsza stolica Polski” (10 szt.), „Gniezno i ziemia Gnieźnieńska” (30 szt.), „Gniezno”
(40 szt.). Ponadto, zakupiono m. in. trzy egzemplarze Encyklopedii Gniezna i Ziemi
Gnieźnieńskiej oraz 500 szt. mapy turystycznej powiatu gnieźnieńskiego.
Wydawnictwo publikacji powiatowych (tzw. wydawnictwa własne) oraz gadŜetów
z logo powiatu
W ramach realizacji zadania:
 wykonano dodruk ksiąŜek „Z białym orłem w herbie. Gawędy o Gnieźnie” autorstwa
Edmunda Zdanowskiego oraz „Państwo Gnieźnieńskie” autorstwa Michała Muraszko,
 wydano płytę – album Wielkopolska mooza z pierwszej stolicy Polski zespołu
Rajlender zawierającą muzyczną wizytówkę powiatu,
 przeprowadzono kampanię promocyjną związaną z transportem kolejowym na liniach
kolejowych przebiegających przez terytorium powiatu gnieźnieńskiego
 wydano kalendarze zeszytowe, trójdzielne i biurkowe na 2012 roku, zgodne
z identyfikacją wizualną powiatu,
 wykonano gadŜety z logo powiatu (m. in.: długopisy, balony, smycze, bombki).
Zakup materiału zdjęciowego z widokami Powiatu Gnieźnieńskiego z prawami
autorskimi, zakup projektów graficznych
W ramach realizacji zadania:
 zakupiono fotografie w celu ich publikacji w materiałach promocyjnych powiatu,
 zakupiono 18 obrazów olejnych przedstawiających widoki powiatu gnieźnieńskiego,
 przeprowadzono konkurs fotograficzny „Zima w Powiecie Gnieźnieńskim”.
WdroŜenie identyfikacji wizualnej powiatu
W ramach realizacji zlecono opracowanie graficzne ksiąŜki „Prymas z Kaszub” oraz
opracowanie graficzne wybranych stron ksiąŜki „Z białym orłem w herbie. Gawędy
o Gnieźnie” autorstwa E. Zdanowskiego.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Pack Art z siedzibą w Przeźmierowie, TechMedia wykonawcy zadania nr 2
z siedzibą w Siedlcach, Elpos z siedzibą
w Gnieźnie, Oficyna Drukarska Jacek
Chmielewski z siedzibą w Warszawie, PPHU
„SIM” z siedzibą w Kole, Basco z siedzibą
w Łodzi, Edica SA z siedziba w Poznaniu,
Wydawnictwo EKB z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim, Agora SA z siedzibą w Warszawie,
BF Promotion B. Farjaszewski z siedzibą
w Poznaniu, Ruszkiewicz Sport Marketing
z siedzibą w Gnieźnie, PPHU Dominik Kozłowski
z siedzibą w Gnieźnie, Stowarzyszenie „Instytut
Rozwoju i Promocji Kolei” z siedzibą w Poznaniu
wykonawcy zadania nr 3, laureaci konkursu
Wydawnictwo Plinta z siedziba w Gnieźnie,
Pracownia Fotograficzna F.H.U. Caro z siedziba fotograficznego
w Gnieźnie, Przemysław Degórski, Beata
Orczykowska, ElŜbieta Filipiak - Fekner
Jarosław Gryguć
wykonawca zadania nr 4
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Nr projektu
IV2Bd/88
Nazwa projektu
Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego w Internecie
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Gabinet Starosty / Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego
2. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
3. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
zadanie nr 1 – 15.000,00zł
zadanie nr 2 – 2.500,00 zł
zadanie nr 3 – 5.000,00 zł
łącznie – 22.500,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

22.499,92 zł
22.499,92 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Strony internetowe powiatu: www.powiat-gniezno.pl i www.turystyka.powiat-gniezno.pl, słuŜące
promocji powiatu i będące narzędziem komunikacji, w aktualniej szacie graficznej funkcjonują
odpowiednio: od 2010r. i od 2007r. W roku 2011, analogicznie jak w latach 2007-2010, na podstawie
umów zawartych pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju
Gospodarczego sp. z o.o. techniczne zarządzanie stroną internetową Powiatu oraz portalem
turystycznym zostało zlecone Agencji. Wszelkie zmiany merytoryczne zgłaszane były przez
poszczególne wydziały i jednostki starostwa, natomiast piecze nad witryną www.powiat-gniezno.pl
sprawował Wydział Gabinet Starosty / Wydział Organizacyjno - Prawny, a nad witryną
www.turystyka.powiat-gniezno.pl – Wydział Promocji i Rozwoju. GARG nie był upowaŜniony do
dokonywania jakichkolwiek zmian na portalu bez pisemnego zlecenia starostwa. Podobnie rzecz
wyglądała z usuwaniem nieaktualnych informacji znajdujących się na stronie.
W ramach projektu została przebudowana witryna: www.naszesrodowisko.pl. Ponadto, Powiat
promował swoją działalność poprzez publikację cyklicznych materiałów w Internecie.
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2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Obsługa techniczna serwisu informacyjno - reklamowego w postaci strony
internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego www.powiat-gniezno.pl oraz publikacja
cyklicznych materiałów promocyjnych w Internecie
Strona www.powiat-gniezno.pl jest czwartą witryną powiatu. Została ona zmieniona
pod koniec 2010 roku i od początku 2011 roku funkcjonuje w obecnym wyglądzie –
zgodnym z identyfikacją wizualną powiatu. Strona funkcjonuje w języku polskim
i angielskim. Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w powiecie
gnieźnieńskim, Rady i Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, starostwa powiatowego,
jednostek podległych, powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy, współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz inne, związane z celami i zakresem działalności jednostki. BieŜący,
merytoryczny nadzór nad witryną w 2011r. sprawował Wydział Gabinet Starosty / Wydział
Organizacyjno - Prawny.
Liczba wejść na stronę (marzec 2012) – 2.762.000

2

3

Ponadto, na wybranych portalach internetowych były zamieszczane informacje dotyczące
wydarzeń w powiecie gnieźnieńskim, Rady i Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz
starostwa powiatowego związane z celami i zakresem działalności jednostki.
Merytoryczny nadzór nad treścią informacji przekazywanych na portale sprawował
Wydział Gabinet Starosty / Wydział Organizacyjno - Prawny.
Prowadzenie i zarządzanie serwisem informacyjno – reklamowym w postaci strony
internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego: www.turystyka.powiat-gniezno.pl
Strona www.turystyka.powiat-gniezno.pl powstała w 2007 roku. Jej budowa sfinansowana
była w ramach projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów
turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego” ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego Priorytet I, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.
Witryna ta odpowiada całkowicie za promowanie sześciu produktów turystycznych
tj.: Szlaku Piastowskiego, Lednickiego Parku Krajobrazowego, Turystyki Pielgrzymkowej,
Agroturystyki, Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej i Turystyki Aktywnej. Na jej stronach
znajdują się równieŜ niezbędne informacje turystyczne, tj.: baza gastronomiczna,
noclegowa, dane adresowe PCIT itp. Oprócz nieustannej aktualizacji bazy noclegowej
i gastronomicznej, na portalu zamieszczane są aktualności z Ŝycia turystycznego
Powiatu. Ponadto kontynuowana jest współpraca z instytucjami bezpośrednio
związanymi z turystyką i kulturą m.in. Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz
z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Witryna odpowiada takŜe za promocję
projektu „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne
w Powiecie Gnieźnieńskim” realizowanego w latach 2009 – 2011 w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i dofinansowanego w 65%
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dostępne wersje językowe portalu:
polska, angielska, niemiecka, hiszpańska, włoska, francuska, rosyjska. BieŜący,
merytoryczny nadzór nad witryną sprawuje Wydział Promocji i Rozwoju.
Liczba wejść na stronę (marzec 2012) – 309.000
Przebudowa strony internetowej www.naszesrodowisko.pl
Przebudowa strony internetowej www.naszesrodowisko.pl polegała na wykorzystaniu
dotychczasowych elementów strony i stworzeniu nowego wyglądu, układu oraz
dostosowaniu do nowej identyfikacji wizualnej powiatu. Strona internetowa
www.naszesrodowisko.pl została poddana zmianom, dzięki którym został ułatwiony
dostęp do poszukiwanych informacji oraz moŜliwy jest pobór wniosków w formie

107

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2011
elektronicznej. Nowa oprawa graficzna jest bardziej usystematyzowana. Poszerzeniu
uległ zakres prezentowanych wiadomości w kategoriach menu. Ulepszona, prosta
w obsłudze nawigacja ułatwia sprawne poruszanie się po domenie i przyjazny odbiór.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego wykonawca zadania nr 1 i 2 w zakresie
Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie
administrowania stronami internetowymi oraz
zadania nr 3

Nr projektu
IV2Be/89
Nazwa projektu
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
100.000,00 zł
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

99.931,84 zł
99.931,84 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego jest jednym z waŜniejszych zadań jakie zostało postawione przed
samorządem powiatowym. Jednym z narzędzi słuŜących do jego skutecznej realizacji jest Powiatowe
Centrum Informacji Turystycznej. Funkcjonowanie PCIT jest dotowane z budŜetu powiatu, a wybór
podmiotu świadczącego usługę odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert. Do głównych zadań
PCIT naleŜy promocja Powiatu w kraju i zagranicą oraz obsługa turystów odwiedzających Powiat
Gnieźnieński.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
Zadanie zostało zlecone Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski, której oferta została
wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2011 pn. „Prowadzenie Powiatowego
Centrum Informacji Turystycznej”. Umowa, zawarta pomiędzy OT Szlak Piastowski
a Powiatem Gnieźnieńskim, z dnia 14 stycznia 2011 roku, określająca termin realizacji
zadania: od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 roku została sporządzona na
podstawie:
 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13,
 Uchwały nr XXVII/220/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca
2005 roku, w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na
lata 2006 – 2013",
 Uchwały XXX/258/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku, w sprawie: przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006 – 2013,
 Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego XLIII/444/2010 z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego,
 Uchwały nr 58 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 5 stycznia 2011 roku,
w sprawie: wsparcia Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” w realizacji
zadania pn. „Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w roku
2011” i udzielenia dotacji na ten cel w kwocie 100 tys. zł.
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej zajmuje się obsługą turystów
odwiedzających Powiat Gnieźnieński, a takŜe promocją turystyczną regionu. Zadanie jest
realizowane na bazie zasobu kadrowo-rzeczowego Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej z siedzibą przy ulicy Rynek 14 w Gnieźnie. Oprócz bieŜącej obsługi ruchu
turystycznego – turystów indywidualnych i zbiorowych z kraju i zza granicy (osobiście
oraz poprzez wszystkie inne nośniki komunikacyjne) zadanie jest realizowane 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 Rozwoju,
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zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie statystyki
dotyczącej obsługi ruchu turystycznego w powiecie gnieźnieńskim,
 sprzedaŜ wszelkiego rodzaju materiałów informacyjno-turystycznych, takich jak:
mapy, foldery, informatory, przewodniki itp.,
 obsługę stanowisk targowych na róŜnego typu wystawach i targach
turystycznych,
na których obecny jest Powiat Gnieźnieński,
 promocję powiatu podczas wszelkich imprez powiatowych i regionalnych.
W roku 2011, na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył kwotę
100.000,00 zł przekazywaną OT Szlak Piastowski kwartalnie, w czterech równych ratach,
tj. po 25.000,00 zł.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
wykonawca zadania
Lokalna Organizacja Turystyczna “Szlak
Piastowski” z siedzibą w Gnieźnie
III. Załączniki
Załącznik nr 10

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej w 2011r.

Nr projektu
IV2Bf/90
Nazwa projektu
Intensyfikacja współpracy z powiatami partnerskimi
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2006-2013
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1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
zadanie nr 1 – 33.008,00 zł
zadanie nr 2 – 10.000,00 zł
łącznie – 43.008,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

43.001,70 zł
43.001,70 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W roku 2011 kooperacja Powiatu Gnieźnieńskiego z jego zagranicznymi partnerami przebiegała
prawidłowo i dąŜyła w kierunku dalszego rozwoju. Do zacieśnienia więzi z niemieckimi jst – powiatem
Teltow-Flaeming oraz miastem Magdeburg przyczyniła się organizacja w Gnieźnie konferencji
upamiętniającej 20. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy. Partnerzy ukraińscy z Rejonu Humańskiego oraz miasta Browary przebywali
natomiast w powiecie gnieźnieńskim i Poznaniu w ramach międzynarodowej konferencji Dziecko
rodziców migrujących zarobkowo, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jedynie
w przypadku Prowincji Di Forli-Cesena, pomimo kolejno podejmowanych prób kontaktu i starań ze
strony Powiatu Gnieźnieńskiego, nie odnaleziono wspólnego kierunku do dalszych działań.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
BieŜąca współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z partnerskimi, zagranicznymi
1
jednostkami samorządowymi.
I. 20. rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
z dnia 17.06.1991 r. między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną
Niemiec
17 czerwca 2011 roku w auli Kolegium Europejskiego w Gnieźnie odbyła się konferencja
naukowa, przebiegająca pod hasłem „Budowanie przyjaznych stosunków sąsiedzkich”.
Organizatorami międzynarodowego spotkania było Starostwo Powiatowe wraz
z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Znamiennym momentem
w historii stosunków polsko – niemieckich, był fakt podpisania wspomnianego traktatu
w Bonn. Ten przełomowy dokument do dziś potwierdza chęć prowadzenia polityki dialogu
i budowania dobrosąsiedzkich relacji miedzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką
Federalną Niemiec. Dlatego teŜ, podczas gnieźnieńskiego spotkania nie mogło
zabraknąć autorytetów ze świata nauki i kultury, doskonale znających tematykę polskoniemieckich relacji: prof. dr hab. Anny Wolff – Powęskiej, prof. dr hab. Marii Tomczak czy
prof. dr hab. Marii Rutowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli takŜe m. in.:
Starosta Powiatu Teltow-Flaeming – Peer Giesecke, Konsul Honorowy Republiki
Czeskiej – Renata Mataczyńska, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec –
Andrzej Kareński - Tschurl oraz przedstawiciele współpracującej z Gminą Witkowo
niemieckiej Gminy Zbiorczej Am Dobrock. Jeden z referatów wygłosił równieŜ Arcybiskup
prof. Henryk Muszyński Prymas Senior. Szczególne wyrazy wdzięczności za moŜliwość
uczestnictwa w konferencji skierował do zebranych na Auli Kolegium Europejskiego UAM
dr Ruediger Koch – Burmistrz miasta Magdeburg.
II. Spotkanie noworoczne w Luckenwalde
W dniu 21 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie inaugurujące kolejny rok partnerskiej
współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Powiatem Teltow-Flaeming.
W odpowiedzi na zaproszenie Starosty Powiatu Teltow-Flaeming Peera Giesecke, na
noworoczną uroczystość w Luckenwalde przybyli Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak
oraz Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zdzisław Kujawa. W spotkaniu
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udział wzięli takŜe przedstawiciele wielu regionów partnerskich Powiatu Teltow-Flaeming.
Po serdecznym powitaniu wszystkich gości, Starosta Peer Giesecke wraz
z Przewodniczącym Rady Powiatu Teltow-Flaeming Christophem Schulze przekazali
oficjalne gratulacje dla nowo wybranych władz Powiatu Gnieźnieńskiego, wyraŜając
jednocześnie wolę umacniania i kontynuowania bliskiej współpracy partnerskiej pomiędzy
zaprzyjaźnionymi jednostkami samorządu terytorialnego z Polski i Niemiec.
III. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009 –2011” oraz
wizytacja strefy aktywizacji gospodarczej w Czerniejewie
Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz stworzenie infrastruktury terenów
inwestycyjnych to główne motywy wizyty delegacji z partnerskiego Powiatu TeltowFlaeming w Powiecie Gnieźnieńskim w dniach 20-21 maja 2011 r. Wówczas to, na
zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka do Gniezna przybyli: pan Herbert
Vogler - Kierownik Spółki Promocji Strukturalnej i Gospodarczej powiatu Teltow-Flaeming
oraz pan Siegmund Trebschuh – pełnomocnik Starosty Powiatu Teltow-Flaeming
ds. promocji gospodarczej.
Wizyta niemieckiej delegacji w Gnieźnie, rozpoczęła się od oficjalnego powitania gości
i spotkania ze Starostą Gnieźnieńskim – Dariuszem Pilakiem oraz Członkiem Zarządu
Powiatu Gnieźnieńskiego – Aliną Kujawską–Matanda. Podczas spotkania, połączonego
z prezentacją nowego budynku Starostwa, przedstawiciele samorządu z Niemiec
przekazali słowa pozdrowienia od Starosty Powiatu Teltow-Flaeming – Peera Giesecke.
Wizyta w Gnieźnie była doskonałą okazją do przybliŜenia gościom z Niemiec potencjału
gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego. W tym celu delegacja Powiatu TeltowFlaeming, w towarzystwie pani Aliny Kujawskiej–Matanda, udała się do Czerniejewa,
gdzie w ramach działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 realizowany jest projekt
władz samorządowych gminy Czerniejewo, pn.: „Utworzenie Strefy Aktywizacji
Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim”.
W piątkowy wieczór, 20 maja goście z Niemiec uczestniczyli w uroczystej gali i balu
z okazji rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości 2009-2011”.
IV. Spotkanie Chóru „Lyra” Luckenwalde „1878” z gnieźnieńskim chórem „Metrum”
Współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z partnerskim Powiatem Teltow – Flaeming
obejmuje realizację wielu projektów, w tym takŜe w zakresie kultury. Jednym z elementów
tej współpracy stał się przyjazd Chóru „Lyra” Luckenwalde „1878” do Gniezna i jego
występ w ramach II Festiwalu Wyobraźni (czerwiec 2011) wraz z Chórem Mieszanym
„Metrum”.
Polscy i niemieccy chórzyści zainaugurowali wspólnie wspomniany Festiwal występem
w murach katedry gnieźnieńskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta
Powiatu Teltow-Flaeming Peer Giesecke oraz Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz
Pilak, którzy wspólnie podkreślali rangę i znaczenie podobnych spotkań.
W trakcie pobytu w powiecie gnieźnieńskim, niemieccy chórzyści zwiedzili Ostrów
Lednicki i Poznań, a takŜe uczestniczyli w koncercie Stanisława Sojki w Centrum Kultury
„Scena To Dziwna”. Miłym zwieńczeniem pobytu chórzystów z Luckenwalde w Polsce był
ich wspólny występ z kwartetem wokalnym „Ad Libitum”, który odbył się w Słupcy.
V. Spotkania doŜynkowe
W dniu 4 września rolnicy i samorządowcy z powiatu gnieźnieńskiego podziękowali za
plony, podczas DoŜynek Powiatowo-Gminnych 2011, które odbyły się w Trzemesznie.
Wśród zaproszonych na doŜynki gości, kolejny raz znaleźli się przedstawiciele
partnerskiego powiatu Teltow-Flaeming: pan Holger Lademann, drugi zastępca Starosty
Powiatu Teltow-Flaeming oraz pan Berndt Schütze, kierownik referatu d/s rolnictwa.
Tydzień po wizycie niemieckich samorządowców w powiecie gnieźnieńskim, takŜe polska
delegacja: Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - Alina Kujawska–Matanda oraz
wicedyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Janusz Winiarski,
w odpowiedzi na zaproszenie Starosty powiatu Peera Giesecke, uczestniczyła
w spotkaniu doŜynkowym w powiecie Teltow-Flaeming.
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VI. Delegacja z powiatu Teltow-Flaeming na Gnieźnieńskich Powiatowych Targach
Pracy
4 października w Auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kostrzewskiego, odbyły się
VIII „Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy”. Wśród wystawców obecnych na targach,
poza reprezentantami firm, przedsiębiorstw i instytucji z terenu powiatu gnieźnieńskiego,
znaleźli się takŜe przedstawiciele powiatu Teltow-Flaeming. Oferta niemieckiego
partnera, obejmująca głównie propozycje szkoleń zawodowych oraz zatrudnienia w
obszarach działalności usługowej, cieszyła się sporym zainteresowaniem. WyraŜając
swoje zadowolenie z efektów październikowej wizyty, przedstawiciele Powiatu TeltowFlaeming: Herbert Vogler – Kierownik Spółki Promocji Strukturalnej i Gospodarczej
powiatu Teltow-Flaeming, Siegmund Trebschuh – Pełnomocnik ds. promocji
gospodarczej powiatu Teltow-Flaeming oraz dr Norbert Klingel – Kierownik Izby
Rzemieślniczej powiatu Teltow-Flaeming, wykazali takŜe zainteresowanie obecnością
swoich reprezentantów w Gnieźnie podczas kolejnych targów.
VI. Tydzień Gospodarczy w Powiecie Teltow-Flaeming
Podobnie jak w latach poprzednich, równieŜ i w 2011 roku, delegacja z Powiatu
Gnieźnieńskiego została zaproszona do udziału w Tygodniu Gospodarki w Powiecie
Teltow-Flaeming, który przebiegał pod hasłem: "Nauka z sukcesem: szkoły
i przedsiębiorstwa usprawniają do praktyki zawodowej”.
W dniach od 26 do 28 października polska delegacja uczestniczyła w rozmowach
panelowych oraz wizytacjach na terenie wybranych przedsiębiorstw w powiecie TeltowFlaeming. Głównym motywem dnia 26 października, była praktyka zawodowa i wizyta
w Centrum Edukacyjnym dla Biotechnologii i Chemii Ludwigsfelde (ZAL). ZAL
jest prywatną firmą i jedną z największych prywatnych instytucji edukacyjnych w zakresie
gospodarki regionu Berlin-Brandenburg.
Ekologia i odnawialne źródła energii, były natomiast tematem dyskusji w centrum
stanowisk informacyjnych i wykładów w miejskich zakładach komunikacyjnych. Kolejnym
punktem wizyty przedstawicieli Powiatu była prezentacja obiektu przeznaczonego do
sortowania i przetwarzania odpadów Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree
(ZAB) w Königs Wusterhausen, a takŜe wizyta na nieczynnym juŜ od 2005 roku
wysypisku śmieci w Luckenwalde "Frankenfelder Mountain" zajmującym obszar 20 ha, na
3
którym zgromadzono 2,1 mln m odpadów. Obecnie na składowisku zakończony jest etap
budowy obiektów melioracyjnych i systemu odgazowania. Głównym punktem Tygodnia
Gospodarczego, tradycyjnie jak w kaŜdym roku, było wręczenie nagrody gospodarczej za
rok 2011. Uroczysta gala odbyła się w dniu 27 października w Centrum Komunikacji
w parku biotechnologicznym w Luckenwalde.
VII. Ekumeniczna Pielgrzymka z Magdeburga do Gniezna
W dniu 29 czerwca 2011 r. w Kościele św. Piotra i Pawła, uroczystą mszą św. zakończyła
się ósma Pielgrzymka Ekumeniczna z Magdeburga do Gniezna. Na szlaku prowadzącym
śladami Ottona III, który w roku 1000 wyruszył z Magdeburga by odwiedzić w Gnieźnie
grób św. Wojciecha, pielgrzymowało około 50 osób. W roku 2011, podąŜającym wspólną
drogą katolikom i ewangelikom towarzyszyło przesłanie „Panie pozostań z nami”, poprzez
które rozwaŜali oni tajemnicę Eucharystii.
Tegoroczna pielgrzymka wyruszyła z katedry w Magdeburgu 24 czerwca, po
ekumenicznym naboŜeństwie, w którym homilię wygłosił ks. Arcybiskup Henryk
Muszyński. Następnie pątnicy, przez: Ziesar, Brandenburg, Frankfurt i Lebus dotarli do
Słubic, skąd 27 czerwca udali się w stronę Poznania, by 28 czerwca dotrzeć do Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy. W miejscu, w którym prawdopodobnie chrzest przyjął
Mieszko I, odbyła się ceremonia przekazania przywiezionej z Niemiec róŜy „Pielgrzym”,
która została tam posadzona. Taka sama róŜa posadzona została wcześniej w katedrze
magdeburskiej przez ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Ostatnim etapem
pielgrzymki było Gniezno, gdzie podczas naboŜeństwa dziękowano za owoce wspólnej
wędrówki.
VIII. Rodzinny Chór Młodszego Seniora z Magdeburga z wizytą w Powiecie
Gnieźnieńskim
W dniu 26 lipca 2011 r. w Auli Królewskiej Medycznego Studium Zawodowego
w Gnieźnie wystąpił, juŜ po raz trzeci, Regionalny Rodzinny Chór Młodszego Seniora
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z Magdeburga oraz gnieźnieński Zespół Wokalny Retro. Niemieccy chórzyści
z partnerskiego miasta Magdeburg przybyli do Gniezna na zaproszenie Starosty
Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka.
Uroczystego otwarcia spotkania dokonała pani Alina Kujawska–Matanda - Członek
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Następnie głos zabrała przewodnicząca
Stowarzyszenia „Wisła – Warta” - pani Edith Wagener. Przedstawicielka miasta
Magdeburg, dziękując za ciepłe przyjęcie w Gnieźnie, odczytała list wystosowany przez
burmistrza Magdeburga Lutza Trümper do Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka,
w którym znalazły się serdeczne pozdrowienia dla uczestników polsko – niemieckiego
spotkania, a takŜe Ŝyczenia kontynuacji owocnej współpracy pomiędzy Powiatem
Gnieźnieńskim i miastem Magdeburg.
Podczas swojej wizyty w Gnieźnie delegacja chórzystów z Magdeburga oddała takŜe
hołd osobom pochowanym w latach 1885-1954 na byłym cmentarzu ewangelickim,
w Parku Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta w Gnieźnie.
IX. Wizyta Starosty Gnieźnieńskiego w Rejonie Humańskim na Ukrainie
Jednym z partnerów zagranicznych Powiatu Gnieźnieńskiego jest Rejon Humański na
Ukrainie. Bogata historia, naznaczona wielonarodową i kulturową tradycją, związaną
m.in. z Polską i Polakami, zaowocowała współpracą, którą podpisano
21 października 2010. Zakłada ona m. in. uczestnictwo przedstawicieli powiatów
partnerskich w waŜnych wydarzeniach dotyczących regionu.
Przykładem realizacji postanowień umowy i dbałości o poprawność wzajemnych
stosunków
jest
udział
Starosty
Gnieźnieńskiego
Dariusza
Pilaka
wraz
z Przewodniczącym Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zdzisławem Kujawą i Radnym
Powiatu Gnieźnieńskiego Radosławem Sobkowiakiem (zaproszonym bezpośrednio przez
władze Rejonu Humańskiego), w oficjalnej wizycie w mieście Humań, siedzibie władz
administracyjnych Rejonu. Reprezentanci Powiatu Gnieźnieńskiego odbyli spotkania
m.in. ze Starostą Humańskim Anatolijem Iwanowiczem-Petrenko oraz przewodniczącym
rady Mikola Mukowosem. Głównym punktem programu pobytu polskiej delegacji
w mieście Humań był udział w uroczystych obchodach przypadającego 24 sierpnia „Dnia
Niepodległości Ukrainy”. Starosta Gnieźnieński uczestniczył w regionalnych obchodach
20. rocznicy tego święta.
X. Międzynarodowa konferencja pn. „Dziecko rodziców migrujących zarobkowo”
W dniach 29-30 września 2011 roku w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja
pod nazwą „Dziecko rodziców migrujących zarobkowo”. Na zaproszenie Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu, udział w konferencji wzięli
przedstawiciele
partnerskich
jednostek
samorządu
terytorialnego
Ukrainy
współpracujących z Powiatem Gnieźnieńskim: miasta Browary: pani Larysa Vynogradova
–zastępca Mera miasta Browary i pani Liubov Kvasha - dyrektor Centrum Usług
Socjalnych w mieście Browary. Rejon Humański reprezentowali: pan Sergyi Rogalskyi zastępca Szefa Lokalnej Administracji Rejonu Humańskiego oraz pani Oksana Suprunets
- naczelnik Wydziału Oświaty Lokalnej Administracji Rejonu Humańskiego.
Uczestnictwo w konferencji było dla ukraińskich gości doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń w dziedzinie migracji zarobkowych i ich wpływu na kształtowanie się
osobowości dziecka. W trakcie dwudniowego spotkania przybliŜono takŜe
uwarunkowania prawne dotyczące wsparcia instytucjonalnego rodzin dotkniętych
problemem tzw. „eurosieroctwa”. Szczególnym zainteresowaniem, obok wystąpienia pani
Oksany Surprunets, cieszył się referat pani Larysy Vynogradovej ilustrujący problem
migracji zarobkowej na Ukrainie, widziany z perspektywy jej mieszkańców.
W trakcie swojego pobytu w Polsce przedstawiciele ukraińskich samorządów mieli takŜe
okazję do zwiedzenia poznańskiego rynku, a takŜe wizyty w nowym budynku Starostwa.
Spotkanie ze Starostą Dariuszem Pilakiem przebiegło w przyjacielskiej atmosferze
i przyczyniło się do umocnienia więzi łączących miasto Browary, Rejon Humański
i Powiat Gnieźnieński.
XI. Wizyta samorządowców z Okręgu Winnickiego w powiecie gnieźnieńskim
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych odpowiadając na prośbę Przewodniczącego
Winnickiej Rady Obywatelskiej Siergieja Tatusiaka zorganizowali konferencję dla
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przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej z Ukrainy, dotyczącą transformacji
ustrojowej w Polsce.
Delegacja ukraińskich samorządowców gościła w Wielkopolsce 2 dni, z których pierwszy
poświęcony został na konferencję w Poznaniu, przybliŜającą uczestnikom zasady
działania samorządów w Polsce. Drugi dzień pobytu Ukraińców przeznaczono natomiast
na wizyty studyjne, w wybranych gminach i powiatach, ilustrujące funkcjonowanie
samorządów w praktyce. 19 października 2011 r. reprezentanci Ukrainy gościli takŜe
w powiecie gnieźnieńskim – uczestniczyli w prelekcji dotyczącej rozwoju Powiatu
Gnieźnieńskiego oraz realizowanych przez niego zadań w obszarze edukacji na poziomie
ponadgimnazjalnym. Następnie ukraińscy goście udali się na zwiedzanie pierwszej stolicy
Polski z przewodnikiem.
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska –
Ukraina”
Stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina zostało powołane
z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego na zebraniu załoŜycielskim, które odbyło się
7 września 2010 r. w Szczecinie. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc
i wspieranie członków w rozwijaniu współpracy z samorządami Republiki Ukrainy
w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem moŜliwości wykorzystania wsparcia Unii
Europejskiej. Podstawowe działania to: propagowanie współpracy pomiędzy
samorządami Polski i Ukrainy; wzajemna wymiana doświadczeń; realizacja wspólnych
przedsięwzięć w zakresie wymiany młodzieŜowej, kulturalnej, edukacyjnej; organizowanie
szkoleń, seminariów, zebrań i zjazdów; tworzenie warunków dla generowania środków
finansowych, słuŜących współpracy.
Powiat Gnieźnieński jest członkiem stowarzyszenia od początku jego istnienia, a w dniu
19 września 2011 roku, decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Konwent
Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina (dawniej: Stowarzyszenie Konwent Gmin
i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej Współpracujących z Samorządami Republiki
Ukrainy), na członka zarządu stowarzyszenia wybrany został Starosta Gnieźnieński
Dariusz Pilak.

2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Powiat Teltow-Flaeming, Miasto Magdeburg
zagraniczni partnerzy powiatu (zadanie nr 1)
Miasto Browary, Rejon Humański
Konwent Współpracy Samorządowej Polska
stowarzyszenie wspierane przez powiat (zadanie
- Ukraina
nr 2)
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Nr projektu
IV2Bg/114
Nazwa projektu
„Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu
Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski”
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2011-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
498.070,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
WRPO

149.471,80 zł
22.420,77 zł
127.051,03 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
Projekt dotyczy promocji nowo tworzonego kulturowego produktu turystycznego powiatu
gnieźnieńskiego pn. „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu
Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski. Projekt Powiatu Gnieźnieńskiego został
uznany przez ekspertów za najlepszy w Wielkopolsce i tym samym znalazł się na 1. miejscu na liście,
spośród 20 innych wskazanych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Źródłem współfinansowania zadania jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (w ramach
działania 6.1, schemat II). Ze względu na szeroki zakres projektu oraz jego wagę, realizacja została
przewidziana na okres 3 lat: od 2011 – 2013 r. Jego zakładana wartość wynosi 1 365 361,00 zł,
z czego 85% tj. 1 160 556,85 zł pochodzi z WRPO, a pozostała część ze środków własnych powiatu.
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
1
„Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu
Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski”
W ramach w/w projektu przewiduje się realizację następujących zadań:
 Publikacja materiałów promocyjnych
Przewiduje się przygotowanie i wydruk pakietu nowych folderów promocyjnych
(10 rodzajów folderów w ilości ok. 160 – 180 tys. szt.) w róŜnych językach odnoszących
się do rdzenia produktu projektu, jak równieŜ i do całego otoczenia tego
nowopowstającego produktu (np. oferta aktywnego wypoczynku – turystyka rowerowa,
wodna, konna). Część nakładu będzie spakowana w specjalnym pudełku (10 szt.
folderów – po 1 z kaŜdego rodzaju - w 3 tys. szt. pudełek).
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 KsiąŜki i plakaty z serii: Kultura Piastów dla dzieci
W ramach tego zadania przewiduje się opracowanie i wydruk kompletu ksiąŜeczek dla
dzieci i młodzieŜy (4 rodzaje x 5 tys. szt.) oraz promocyjnych plakatów edukacyjnych
(4 rodzaje x 15 tys. szt.).
 Wydanie serii upominków promocyjnych
Przewiduje się wyprodukowanie następujących upominków: zakładki do ksiąŜek, talie kart
do gry, zestaw widokówek, koszulki t-shirt, torby promocyjne papierowe, kubki
i długopisy. W sumie zostanie wyprodukowanych ok. 41,5 tys. szt. róŜnorodnych
upominków promocyjnych.
 Przebudowa portalu turystycznego
Zadanie dotyczy strony: www.turystyka.powiat-gniezno.pl. Strona będzie się równieŜ
uruchamiała pod drugą domeną: www.tupowstalapolska.pl.
 Film i spot telewizyjny
Wyprodukowanie krótkiego spotu telewizyjnego w wersji rozszerzonej (do 10 min.) oraz
w wersji skrótowej (30 sek.) przygotowanej do emisji w TV regionalnych.
 Emisja spotu w 6 tv regionalnych
Zostanie
przeprowadzonych
6
kampanii
promocyjno
–
informacyjnych
w wybranych stolicach regionów, takich jak: Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa,
Gdańsk i Łódź.
 Kampanie bilbordowe w 3 miastach – Wrocław, Gdańsk, Łódź.
 Nawigacja turystyczna GPS
Przygotowany zostanie opis przebiegu ok. 500 km istniejących juŜ w rzeczywistości tras
turystycznych w formacie czytelnym dla aplikacji nawigacyjnej oraz stworzenie ok. 100
krajoznawczych komunikatów głosowych
dla wybranych punktów na trasach
turystycznych.
W roku 2011, w ramach projektu „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu
turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski”,
w całości zrealizowano dwa podzadania: wykonany został film i spot telewizyjny oraz
nawigacja GPS. Po za tym przygotowane zostały projekty 2 pierwszych folderów, które
będą słuŜyć jako wzór dla kolejnych. Zaprojektowane zostały takŜe wszystkie 4 plakaty
edukacyjne, których druk przewidziany jest na rok 2012.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
Część z zadań przewidzianych do realizacji w roku 2011 zostało przesuniętych na kolejne lata.
Wynikało to z faktu, Ŝe na etapie planowania projektu nie było moŜliwe dokładne określenie czasu,
który potrzebny będzie do przeprowadzenia procesu akceptacji poszczególnych jego elementów itp.
Wszelkie zmiany w harmonogramie będą uzgadniane z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego.
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Wydawnictwo „Plinta” z siedzibą w Gnieźnie
wykonawca projektu graficznego dwóch
pierwszych folderów promocyjnego
MNI PREMIUM S.A. z siedzibą w Warszawie
wykonawca nawigacji GPS
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Filmax z siedzibą w Łodzi

wykonawca filmu oraz spotu reklamowego

Jarosław Gryguć

wykonawca projektów 4 ksiąŜek oraz 4 plakatów
edukacyjnych dla dzieci

Nr projektu
IV3Ab/100
Nazwa projektu
Promocja gospodarcza Powiatu Gnieźnieńskiego w kraju i zagranicą
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2008 - 2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
9.500,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
nie dotyczy

9.500,00 zł
9.500,00 zł

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
ZałoŜeniem projektu jest udział Powiatu Gnieźnieńskiego w róŜnego rodzaju imprezach promocyjnych
adresowanych do potencjalnych inwestorów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W celu jak
najbardziej efektywnego wykorzystania obecności powiatu na róŜnego rodzaju konferencjach, targach
inwestycyjnych, spotkaniach branŜowych itp. konieczne jest posiadanie odpowiednich materiałów
promocyjnych adresowanych dla inwestorów (zarówno drukowanych, jak i na nośnikach cyfrowych),
o wysokim poziomie zawartości merytorycznej.
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2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Opracowanie i wydanie publikacji i materiałów promujących gospodarczo powiat
1

2

Zgodnie z zawartą umową w dniu 5 września 2011 roku z firmą Expansja Advertising sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przygotowana została, w polskiej i angielskiej wersji
językowej, wizerunkowa animacja 2D + 3D prezentująca potencjał gospodarczy Powiatu
Gnieźnieńskiego. Ponadto, wykonany został stojak reklamowy oraz 60 sztuk pamięci
przenośnych typu „pendrive” z nadrukiem logo powiatu i nagraną animacją. Materiały
zostały przygotowane m. in. w związku z udziałem powiatu w targach inwestycyjnych
EXPO REAL 2011 w Monachium.
Udział w projekcie kluczowym pn.
„Kompleksowa promocja gospodarki
i inwestycji województwa wielkopolskiego” realizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach działania 1.5 WRPO
Promocja regionalnej gospodarki
Powiat Gnieźnieński w dniach od 8 do 11 marca ubiegłego roku promował swoją bazę
ofert nieruchomości (32 oferty) na stoisku Wielkopolski na Międzynarodowych Targach
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2011 odbywających się na Lazurowym WybrzeŜu
w Cannes, we Francji. Gnieźnieńską ofertę prezentowali przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie, Miasta Gniezna oraz Powiatowego Centrum Obsługi Inwestora
skupionego przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Oprócz
Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego do udziału w targach MIPIM w Cannes
zakwalifikowały się równieŜ: Miasto Śrem, Miasto Leszno, Miasto Jarocin, Gmina Stare
Miasto oraz Powiat Szamotulski, a takŜe Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
oraz Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska.
Impreza w Cannes jest największym i najbardziej prestiŜowym wydarzeniem
wystawienniczym rynku nieruchomości na świecie. Według organizatorów MIPIM,
w targach uczestniczyło ok. 18 tys. akredytowanych uczestników oraz 4 tys. inwestorów
z 85 krajów. Ekspozycje targowe były prezentowane na trzech piętrach Pałacu
Festiwalowego oraz w kilku namiotach znajdujących się na promenadzie. Targom
towarzyszyły liczne panele dyskusyjne oraz konferencje tematyczne.
Natomiast w dniach 4 – 6 października 2011 roku Powiat Gnieźnieński równieŜ
z Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego, w której działa Centrum Obsługi
Inwestora, promowali tereny inwestycyjne (30 ofert) będące w bazie COI na targach
inwestycyjnych Expo Real w Monachium. Oprócz reprezentantów powiatu na stoisku
Wielkopolski wystawiały się miasta: Poznań, Śrem, Konin i Jarocin oraz Gmina Stare
Miasto, Powiat Szamotuły, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, a takŜe
Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska.
Na Expo Real 2011 wystawiało się 1.610 podmiotów z 34 krajów, a targi odwiedziło 37
tys. osób. Swoje oferty w przewaŜającej części promowały poszczególne landy
niemieckie, niemniej jednak nie zabrakło równieŜ naszych sąsiadów takich jak Czechy
czy Słowacja. Ponadto, swoje stoiska ofertowe i makietowe posiadały równieŜ m. in.:
Holandia, Hiszpania, Turcja, Szkocja, Luksemburg czy Rosja. Targom w Monachium,
podobnie jak w Cannes, towarzyszyły panele dyskusyjne oraz konferencje tematyczne.
W przypadku obu imprez, ich celem było stworzenie moŜliwości nawiązania przez
jednostki samorządu terytorialnego bezpośredniego kontaktu z inwestorami i zwiększenie
ich zdolności promocyjnych. Udział przedstawicieli gnieźnieńskich instytucji w tych
prestiŜowych targach był moŜliwy dzięki zakwalifikowaniu się do projektu, realizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, pn. „Kompleksowa promocja
gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu
unijnym na poziomie 99% w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie
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1.5 Promocja regionalnej gospodarki.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Expansja Advertising sp. z o.o. z siedzibą w
zaprojektowanie
i
wykonanie
wizerunkowej
Poznaniu
animacji 2D + 3D oraz stojaka reklamowego,
wykonanie pamięci („pendrive”) z nadrukiem logo
powiatu i wgraną animacją
beneficjent projektu „Kompleksowa promocja
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” (WRPO,
działanie 1.5), organizator udziału w targach
inwestycyjnych w Cannes i Monachium

Nr projektu
IV3Ac/104
Nazwa projektu
Centrum Obsługi Inwestora (COI)
I. Podstawowe dane o projekcie:
1.1 Kierownik projektu
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.2 Kierownicy zadań w projekcie
1. Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
1.3 Zakładany okres realizacji projektu
2008-2013
1.4 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2011
9.000,00 zł
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011
Ogółem
z czego:
z budŜetu powiatu
z innych źródeł (jakich?):
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu
W roku 2011, analogicznie jak w latach 2008-2010, i zgodnie z umową zawartą dniu 3 stycznia 2011
roku, pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego
Sp. z o.o., projekt „Centrum Obsługi Inwestora” był współrealizowany i współfinansowany przez ww.
podmioty, a siedziba COI była zlokalizowana w zasobach lokalowych GARG.
Misją COI przy GARG Sp. z o.o. jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnej
i konkurencyjnej gospodarki Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez wsparcie napływu inwestycji
zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji zagranicznych. Natomiast głównym celem
funkcjonowania COI jest profesjonalna obsługa inwestorów zewnętrznych skutkująca inwestycjami
bezpośrednimi w Powiecie Gnieźnieńskim, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz transferem nowych
standardów organizacyjnych i technologicznych. COI to miejsce pierwszego kontaktu
dla zainteresowanych procesem inwestycyjnym w Powiecie Gnieźnieńskim, w którym zapewnione
jest profesjonalne doradztwo i wsparcie dla przedsiębiorców i innych organizacji zainteresowanych
inwestycjami bezpośrednimi bądź podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
w Powiecie Gnieźnieńskim.
Zgodnie z zapisami zawartej umowy, do głównych zadań COI naleŜało:
 tworzenie i bieŜące aktualizowanie ofert inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego, typu
greenfield (nieruchomości niezabudowane) i brownfield (nieruchomości zabudowane / hale
produkcyjne) we współpracy z: gminami znajdującymi sie na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego, osobami fizycznymi i osobami prawnymi,
 udostępnianie szczegółowych informacji o terenach i obiektach pod inwestycje oraz
o administracyjno-prawnych aspektach inwestowania w Powiecie Gnieźnieńskim,
 kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem
działalności gospodarczej na terenie powiatu,
 pozyskiwanie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na promocje lub klimat inwestycyjny
powiatu, w szczególności o: bezpośrednich inwestycjach zagranicznych znajdujących się
w trakcie realizacji lub zrealizowanych, planach ekspansji zagranicznych inwestorów
z powiatu,
 monitorowanie stanu inwestycji w powiecie,
 wspieranie małych i średnich przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów z partnerami
zagranicznymi.
Centrum Obsługi Inwestora, któremu została poświęcona jedna z zakładek portalu gospodarczego,
współtworzy i współnadzoruje dział Oferty Inwestycyjne w ramach witryny: www.gospodarka.powiatgniezno.pl (PRL III1Ac/68).
2.2 Opis zadań w ramach projektu
Nr
Opis zadania
Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora
1
W ramach realizacji zadania moŜna wyróŜnić dwa rodzaje działań:
I. Tworzenie i bieŜące aktualizowanie ofert inwestycyjnych Powiatu
Gnieźnieńskiego przy współpracy z: gminami znajdującymi się na terenie
powiatu gnieźnieńskiego, osobami fizycznymi i osobami prawnymi
Od początku swego funkcjonowania, COI nawiązuje i utrzymuje kontakty z podmiotami
zainteresowanymi promocją i obsługą inwestycji. Na podstawie pozyskiwanych informacji
tworzone były nowe oferty i aktualizowane juŜ istniejące w bazie terenów inwestycyjnych
Powiatu Gnieźnieńskiego. Oferty inwestycyjne typu greenfield (nieruchomości
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niezabudowane) i brownfield (nieruchomości zabudowane / hale produkcyjne) były
przygotowywane na specjalnych formularzach zawierających informacje charakteryzujące
nieruchomości (m.in.: połoŜenie, powierzchnia, cena, właściciele, obecne uŜytkowanie
i przeznaczenie, dostępność komunikacyjna, ograniczenia i przeszkody ekologiczne,
istniejące budynki i ograniczenia budowlane, istniejąca infrastruktura). Według stanu
na koniec grudnia 2011r. w bazie było 30 ofert: 29 typu greenfield i 1 typu brownfield:









na obszarze miasta Gniezna – 8 ofert inwestycyjnych terenu, 1 oferta
nieruchomości,
na obszarze gminy Gniezno – 3 oferty inwestycyjne terenu,
na obszarze gminy Trzemeszno – 5 ofert inwestycyjnych terenu,
na obszarze gminy Witkowo – 3 oferty inwestycyjne terenu,
na obszarze gminy Niechanowo – 1 oferta inwestycyjna terenu,
na obszarze gminy Czerniejewo – 1 oferta inwestycyjna terenu,
na obszarze gminy Kiszkowo – 4 oferty inwestycyjne terenu,
na obszarze gminy Łubowo – 4 oferty inwestycyjne terenu.

Wymienione powyŜej tereny zajmują łącznie powierzchnię ok. 400 ha, w ok 95% są
objęte aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, i są
przeznaczone pod: aktywizację gospodarczą, usługi, w tym turystyczne, oraz zabudowę
mieszkaniową i letniskową.
II. Inne działania na rzecz promocji gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego
1. Gromadzenie i udostępnianie, zgłaszającym się do COI podmiotom, instytucjom
i
osobom,
informacji
o
sytuacji
społeczno–gospodarczej
Powiatu
Gnieźnieńskiego (o terenach i obiektach pod inwestycje, administracyjno –
prawnych aspektach inwestowania w powiecie gnieźnieńskim, danych
statystycznych, itp.),
2. Wsparcie
w
zakresie
przygotowania
materiałów
promocyjnych
rozpowszechnianych podczas Targów Inwestycyjnych MIPIM w Cannes
odbywających się w dniach 8–11 marca 2011 roku oraz podczas
Międzynarodowych Targów Nieruchomości o Przeznaczeniu Gospodarczym
EXPO REAL w Monachium odbywających się w dniach 4–6 październik 2011
roku, a takŜe udział przedstawiciela COI w obu ww. imprezach,
3. Udział w „Tygodniu Gospodarki” odbywającym się w październiku 2011r.
w Powiecie Teltow – Flaeming, udział w spotkaniach sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów z innymi instytucjami działającymi na rzecz promocji inwestycji
np. w konferencji „Klastry dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki”, w konferencji otwierającej Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz
w II Wielkopolskim Forum Inwestycyjnym i in.
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu
w całości lub w części
brak
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.)
Nazwa partnera
Rola w projekcie
Gnieźnieńska Agencja rozwoju Gospodarczego
współrealizacja i współfinansowanie
Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie
przedsięwzięcia
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Spis załączników:

1.

Monitoring zawodów deficytowych i
w II połowie 2010 roku (projekt nr I2Cd/10)

2.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim
w II połowie 2010 roku. Część II Analiza sytuacji absolwentów w powiecie gnieźnieńskim
w 2010 i 2011 roku (projekt nr I2Cd/10)

3.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim za I półrocze
2011 roku (projekt nr I2Cd/10)

4.

Skrócony Raport z zorganizowanych spotkań, imprez, wydarzeń w Centrum Aktywności
Społecznej LARGO w 2011 roku (projekt nr II1Aa/36)

5.

Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku
(projekt nr II6Aa/60)

6.

Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku
(projekt nr II6Aa/61)

7.

Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009-2011”
(projekt nr III2Aa/70)

8.

Zestawienie dotacji do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2011 roku (projekt nr
IV1Aa/79)

9.

Koncepcji szlaków
nr IV2Aa/84)

rowerowych

w

nadwyŜkowych

Powiecie

w

powiecie

Gnieźnieńskim

–

gnieźnieńskim

wyciąg

(projekt

10. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
w 2011r. (projekt nr IV2Be/89)
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Załącznik nr 1 – Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim
w II połowie 2010 roku (projekt nr I2Cd/10)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH
W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM W II-POŁOWIE 2010 ROKU

Wstęp

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych to jedna z podstawowych metod
obserwacji i analizy rynku pracy. Analiza porównawcza ofert pracy i bezrobotnychwg zawodów
pozwala wyłonić zawody deficytowe i nadwyŜkowe wśród zarejestrowanych bezrobotnych, co moŜe
stanowić sygnał dla osób stojących u progu przyszłego zawodu, jak równieŜ pozwoli na zaplanowanie
odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) do zadań
samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy naleŜy opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym
prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych, oraz dokonywanie ocen
dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia.
Zgodnie z przyjętymi zaleceniami metodologicznymi, do podstawowych celów realizacji
monitorowania rynku pracy naleŜą:


określenie kierunków i natęŜenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej
na lokalnym rynku pracy,



stworzenie

bazy

informacyjnej

dla

opracowania

przyszłych

struktur

zawodowo-

kwalifikacyjnych w układzie lokalnym,


określenie

odpowiednich

kierunków

szkolenia

bezrobotnych,

zapewniające

większą

efektywność organizowanych szkoleń,


bieŜąca korekta poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego,



usprawnienie

poradnictwa

zawodowego

poprzez

wskazanie

zawodów

deficytowych

i nadwyŜkowych,


usprawnienie

pośrednictwa

pracy

poprzez

uzyskanie

informacji

od

pracodawców

o planowanych miejscach pracy,


ułatwienie realizacji programów specjalnych.
Podstawą merytoryczną do sporządzenia niniejszego opracowania są dane statystyczne

dotyczące terenu całego powiatu gnieźnieńskiego. Raport sporządzony został na podstawie danych
zawartych w załączniku 2 – „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy,
poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej” oraz w załączniku 3 –
„Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów
i specjalności” do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy, wg stanu na 31 grudnia 2010r. Raport ma
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charakter diagnostyczny, przedstawia analizę bezrobocia według zawodów, ofert pracy zgłoszonych,
będących w dyspozycji jak i pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie oraz opis
zawodów deficytowych i nadwyŜkowych. Do przygotowania półrocznego raportu posłuŜyły takŜe dane
zgromadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie dotyczące osób bezrobotnych oraz
zgłaszane oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

I. Struktura bezrobocia według zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.
1. Osoby bezrobotne, według zawodów w powiecie gnieźnieńskim na końcu II-półrocza 2010
roku.

Według stanu na koniec II-półrocza 2010 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
w Gnieźnie znajdowało się 6 386 osób bezrobotnych, w tym 3 683 kobiet tj. 57,67% wszystkich
bezrobotnych.
Spośród 6 386 zarejestrowanych bezrobotnych, większość osób tj. 5 664 posiadało zawód,
co stanowiło 88,69% ogółu. Liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych zawodach
przedstawia zamieszczona poniŜej tabela, która uwzględnia tylko te zawody, w których zarejestrowało
się co najmniej 50 osób bezrobotnych.

Tabela 1. Bezrobotni wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim.

“000000”
“522301”
“753105”
“932911”

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

“331403”
“753605”
“512001”
“722204”
“753303”
“515303”
“931301”
“235107”
“522305”
“711202”
“514101”
“411090”

Bez zawodu
Sprzedawca
Krawiec
Robotnik pomocniczy
w przemyśle przetw.
Technik ekonomista
Obuwnik przemysłowy
Kucharz
Ślusarz
Szwaczka
Robotnik gospodarczy
Robotnik budowlany
Pedagog
Technik handlowiec
Murarz
Fryzjer
Pozostali
pracownicy
obsługi biurowej

kobiety

Kod zawodu

1.
2.
3.
4.

Nazwa zawodu

Bezrobotni ogółem

L.p.

Stan na koniec II-półrocza 2010 roku

722
637
272
193

468
576
271
124

80
176
80
62

45
162
80
47

181
161
136
127
105
104
97
94
94
94
79
78

160
139
106
2
103
44
2
81
86
1
75
70

28
51
32
42
40
35
21
12
20
19
12
24

25
46
29
1
40
19
2
10
19
0
12
22
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17.
18.
19.

“752205”
“263102”
“723103”

20.
21.
22.

“713101”
“722314”
“723105”

23.
24.

“331402”
“741207”

25.

“322002”

26.
27.
28.

“932101”
“314207”
“512002”

29.
30.

“311504”
“243106”

31.

“633001”

Stolarz
Ekonomista
Mechanik
pojazdów
samochodowych
Malarz - tapeciarz
Tokarz w metalu
Mechanik samochodów
osobowych
Technik agrobiznesu
Elektromonter (elektryk)
zakładowy
Technik Ŝywienia
i gospodarstwa
domowego
Pakowacz
Technik rolnik
Kucharz małej
gastronomii
Technik mechanik
Specjalista ds.
marketingu i handlu
Rolnik produkcji
roślinnej i zwierzęcej
pra pracujący na własne
potrzeby

Ogółem

77
75
69

6
62
0

10
21
14

2
18
0

68
66
66

0
6
0

12
23
19

0
2
0

64
63

50
1

4
19

4
0

59

46

3

3

58
56
56

53
38
40

18
12
7

18
10
4

53
52

2
33

13
9

1
7

51

30

18

10

6 386

3 683

1 455

891

Wśród bezrobotnych z terenu gnieźnieńskiego zarejestrowanych wg stanu na koniec
II-półrocza 2010 roku, najliczniejszą grupę stanowią osoby bez zawodu – 722 osób. Ich udział w
ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 11,31%. Ponadto w grupie tej 64,82% stanowią kobiety.
Spośród osób pozostających w ewidencji urzędu w końcu analizowanego okresu i posiadających
zawód największą populację stanowili sprzedawcy – 637 osób, tj. 9,97% wszystkich bezrobotnych.
Wśród nich kobiety pełniły dominującą rolę – 576, tj. 90,42% kobiet w zawodzie sprzedawca. Drugą co
do wielkości populację stanowili bezrobotni z zawodem krawiec – 272 osoby. Struktura tej grupy
przedstawia sią następująco: 271 osób to kobiety (99,63%), wśród których 29,52% to bezrobotne
zarejestrowane powyŜej 12 miesięcy. Równie liczną populację stanowią bezrobotni z zawodem
robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 193 osoby, w tym 124 kobiety. Wśród osób
bezrobotnych liczną grupą zawodową są równieŜ technicy ekonomiści, obuwnicy przemysłowi,
kucharze, ślusarze, szwaczki czy robotnicy gospodarczy. We wszystkim tych wymienionych zawodach
zarejestrowanych było minimum 100 osób bezrobotnych.

2.

Struktura

napływu

bezrobotnych

według

w II-półroczu 2010 roku.
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Tabela

2.

Napływ

bezrobotnych

według

zawodów

w

powiecie

gnieźnieńskim

w II-półroczu 2010 roku.

Nazwa zawodu

Bezrobotni
ogółem
II-półrocze
2010 roku
4 990

2 661

606
432
170
149
116
114

334
387
143
147
75
63

101
96
90
85
84
78
74
68
67
63
61
59
56
55
53
53
50
50

85
83
1
0
0
64
69
60
0
23
60
0
4
0
32
39
43
37

50
48
46
45
43

2
1
27
34
12

43

0

Bezrobotne
kobiety

ogółem

L.p.

Kod
zawodu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“000000”
“522301”
“331403”
“753105”
“512001”
“932911”

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

“235107”
“753605”
“722204”
“711202”
“931301”
“522305”
“514101”
“411090”
“713101”
“515303”
“753303”
“723105”
“752205”
“723103”
“243106”
“331402”
“263102”
“322002”

25.
26.
27.
28.
29.

“741207”
“311504”
“314207”
“512002”
“312304”

30.

“713102”

Bez zawodu
Sprzedawca
Technik ekonomista
Krawiec
Kucharz
Robotnik pomocniczy w przemyśle
przetw.
Pedagog
Obuwnik przemysłowy
Ślusarz
Murarz
Robotnik budowlany
Technik handlowiec
Fryzjer
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Malarz – tapeciarz
Robotnik gospodarzcy
Szwaczka
Mechanik samochodów osobowych
Stolarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Specjalista ds. marketingu i handlu
Technik agrobiznesu
Ekonomista
Technik Ŝywienia i gospodarstwa
domowego
Elektromonter (elektryk) zakładowy
Technik mechanik
Technik rolnik
Kucharz małej gastronomii
Mistrz produkcji w budownictwie
ogólnym
Malarz budowlany

W II-półroczu 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie status bezrobotnego
uzyskało 4 990 osób, w tym 2 661 kobiet, tj. 53,33% wszystkich zarejestrowanych.
Największy napływ bezrobotnych odnotowano wśród osób bez zawodu. W analizowanym
okresie zarejestrowano ogółem 606 osób nie mających zawodu, tj. 12,14% ogółu rejestracji, w tym
334 kobiety. Wśród osób posiadających zawód najwięcej zarejestrowało się osób z zawodem
sprzedawca 432 osoby, tj. 8,66% ogółu rejestracji, w tym 387 kobiet. RównieŜ wysoki poziom napływu
osób bezrobotnych odnotowano wśród osób z zawodem technik ekonomista. Wśród 170 osób
zarejestrowanych w analizowanej kategorii kobiety stanowiły aŜ 84,12%. Kolejną co do wielkości
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rejestracji jest grupa w zawodzie krawiec – 149 osób, z czego 98,66% stanowią kobiety. Ponadto,
liczny napływ osób rejestrujących się odnotowano takŜe w zawodach: kucharz, robotnik pomocniczy
w przemyśle przetwórczym, pedagog, obuwnik czy ślusarz. Warto podkreślić, Ŝe wśród osób
rejestrujących się w podanym okresie grupą dominującą stanowiły kobiety. Co więcej naleŜy
zauwaŜyć, iŜ struktura napływu osób bezrobotnych jest bardzo zbliŜona do struktury bezrobocia
wg grup zawodów w powiecie gnieźnieńskim.

II. Analiza ofert pracy według zawodów.

WaŜnym elementem oceny rynku pracy jest analiza ofert pracy. W związku z powyŜszym w tej części
opracowania przedstawiona zostanie analiza ofert pracy (w tym staŜu), które zgłaszane były przez
pracodawców w II-półroczu 2010 roku. Na analizę składają się: oferty pracy według zawodów w IIpółroczu 2010 roku oraz oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

1. Oferty pracy według zawodów w II-półroczu 2010 roku.

Tabela 3. Oferty pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim w II-półroczu 2010 roku.
Kod
zawodu

Oferty pracy zgłoszone w II półroczu
2010 roku
2 337

Nazwa zawodu

ogółem

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“522301”
“833203”
“931301”
“932101”
“332201”
“932911”

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

“411004”
“753303”
“515303”
“132404”
“711202”
“411090”
“713102”
“911207”
“711502”
“332203”
“334306”
“512001”
“514101”
“541307”

21.
22.
23.
24.

“753105”
“432103”
“513101”
“751201”

Sprzedawca
Kierowca samochodu cięŜarowego
Robotnik budowlany
Pakowacz
Ekspozytor towarów (merchandiser)
Robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym
Technik prac biurowych
Szwaczka
Robotnik gospodarczy
Kierownik magazynu
Murarz
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Malarz budowlany
Sprzątaczka biurowa
Cieśla szalunkowy
Przedstawiciel handlowy
Technik administracji
Kucharz
Fryzjer
Pracownik ochrony fizycznej bez
licencji
Krawiec
Magazynier
Kelner
Cukiernik
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202
127
110
92
82
81
78
62
61
60
58
54
48
47
46
38
35
33
31
27
26
25
24
24
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25.
26.
27.
28.
29.

“712101”
“741103”
“722204”
“711404”
“524302”

30.
31.

“262102”
“752205”

Dekarz
Elektryk
Ślusarz
Zbrojarz
Konsultant/agent sprzedaŜy
bezpośredniej
Muzealnik
Stolarz

23
23
22
21
20
19
19

W powyŜszym okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał 2 337
ofert pracy i staŜu. Ze względu na obszerność opracowania zostały przedstawione jedynie zawody,
w których pośrednicy pracy pozyskali najwięcej ofert. Analiza danych wykazała, Ŝe największe
zapotrzebowanie pracodawcy zgłaszali w następujących zawodach: sprzedawca – 202 oferty pracy, tj.
8,64% ogółu ofert pracy zgłoszonych, kierowca samochodu cięŜarowego – 127 ofert pracy, tj. 5,43%
ogółu ofert pracy zgłoszonych, robotnik budowlany 110 ofert pracy, tj. 4,71% ogółu ofert pracy
zgłoszonych, pakowacz – 92 oferty pracy, tj. 3,94% ogółu ofert pracy zgłoszonych, ekspozytor
towarów (merchandiser) – 82 oferty pracy, tj. 3,51% ogółu ofert pracy zgłoszonych, robotnik
pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 81 ofert pracy, tj. 3,47% ogółu ofert pracy zgłoszonych czy
technik prac biurowych – 78 ofert pracy, tj. 3,34% ogółu ofert pracy zgłoszonych.
Jak wykazują powyŜsze dane pracodawcy poszukiwali przez Powiatowy Urząd Pracy
w Gnieźnie głównie sprzedawców gdzie najczęściej cenione jest posiadanie przez przyszłych
pracowników umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zgłaszanym zawodzie.
Ponadto, duŜe szanse na zatrudnienie mają osoby posiadające kwalifikacje do pracy w zawodzie:
kierowca samochodu cięŜarowego, robotnik budowlany, szwaczka, murarz czy malarz. Na uwagę
zasługuje fakt, Ŝe wśród zgłaszanych przez pracodawców do urzędu wolnych miejsc pracy sporą
grupę stanowią oferty głównie do pracy fizycznej, np.: robotnik budowlany, pakowacz, robotnik
pomocniczy w przemyśle przetwórczym czy robotnik gospodarczy.
Liczna ilość ofert pracy w zawodzie kierowca samochodu cięŜarowego wynikać moŜe przede
wszystkim z rozwoju infrastruktury i trwających prac związanych z budową dróg (m. in. powstająca
droga ekspresowa S5 przebiegająca przez powiat gnieźnieński). Z kolei zgłoszona oferta pracy
w zawodzie ekspozytor

towarów (merchandiser) była ofertą ogólnopolską, dlatego teŜ moŜe nie

odzwierciedlać faktycznego zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy.
Na powyŜszą strukturę ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie miało wpływ
wiele czynników. Nie wszystkie oferty pracy są przez pracodawców zgłaszane do urzędu. Bardzo
często wykorzystują oni własne metody poszukiwania pracowników. Czasami te same oferty mogą
być zgłaszane kilkakrotnie do urzędu, z uwagi na duŜą rotacje pracowników w danym zakładzie pracy,
małą atrakcyjność warunków pracy u danego pracodawcy z punku widzenia osoby bezrobotnej, braku
w rejestrze bezrobotnych lub na rynku pracy osób posiadających potrzebne kwalifikacje, umiejętności
czy doświadczenie jak równieŜ zbyt wysokie wymagania pracodawców w stosunku do kandydatów.
NaleŜy pamiętać jednak, iŜ w takich zawodach jak: technik prac biurowych, pozostali pracownicy
obsługi biurowej, technik administracji oferty w zdecydowanej większości były realizowane w ramach
zatrudnienia subsydiowanego bądź w formie staŜu i nie mają większego znaczenia dla monitoringu
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zawodów deficytowych i nadwyŜkowych. Tak jak w latach ubiegłych pracodawcy najczęściej
decydowali się bowiem na przyjęcie staŜystów.

2. Oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Polska

Klasyfikacja

usystematyzowanym

Działalności

podziałem

(PKD)

zbioru

–

jest

rodzajów

umownie

przyjętym,

działalności

hierarchicznie

społeczno-gospodarczej,

jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

Tabela 4. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy
w powiecie gnieźnieńskim w II-półroczu 2010 roku.

Sekcja PKD
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz
działalność związana z
rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych, włączając
motocykle
Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Transport i gospodarka
magazynowa
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca
Administracja publiczna
i obrona narodowa; obowiazkowe
zabezpieczenie społeczne
Edukacja

Bezrobotni
zarejestrowani
stan w końcu
w II-półroczu
II-półrocza
116

247

Oferty pracy
zgłoszone
stan w
w IIkońcu IIpółroczu
półrocza
111
6

1
486
4

1
712
2

7
220
4

0
1
0

3

5

5

0

337
754

412
896

353
315

4
13

62

76

55

0

61

70

53

1

28
13

25
18

11
42

0
2

0

0

20

0

10

12

24

0

624

854

352

130

97

114

96

1

51

43

30

0
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Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa
Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące
usługi na wlasne potrzeby
Organizacje i zespoły
eksterytorialne
Działalność niezidentyfikowana
Razem

612

874

27

0

55

33

70

31

78
2

84
1

542
0

0
0

0

0

0

0

697
4091

911
5390

2337

189

Analiza ofert pracy wedły sekcji PKD wskazuje, Ŝe największa liczba ofert pracy
w II-półroczu 2010 roku była zgłaszana w następujących sekcjach:
-

pozostała działalność usługowa,

-

budownictwo,

-

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,

-

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

-

przetwórstwo przemysłowe.

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Ponadto z powyŜszych danych wynika, Ŝe według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy
bezrobotni najczęściej pochodzili z sekcji:
-

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

-

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,

-

opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

-

przetwórstwo przemysłowe,

-

budownictwo,

-

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.
Analizując oferty pracy zgłoszone w II-połowie 2010 roku według sekcji PKD zauwaŜymy, Ŝe

liczba zgłaszanych ofert pracy znacznie przewyŜszała liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych
posiadających odpowiednie kwalifikacje, w takich działach gospodarki jak:
-

działalność finansowa i ubezpieczeniowa,

-

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

-

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

-

pozostała działalność usługowa,

-

górnictwo i wydobywanie,

-

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

W sekcjach PKD: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby oraz organizacje i zespoły eksterytorialne
nie zgłoszono Ŝadnej oferty pracy.
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III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych.

W kolejnej części niniejszego opracowania została przedstawiona analiza rynku pracy
z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim w II-półroczu
2010 roku. Zawody deficytowe i nadwyŜkowe określa się poprzez stosunek średniej miesięcznej liczby
ofert pracy zgłoszonych w okresie sprawozdawczym do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych w tym samym okresie.

2

Zawody deficytowe.

Przez zawód deficytowy naleŜy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyŜsze
zapotrzebowanie niŜ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
PoniŜej przedstawiono 30 zawodów o najwyŜszych wskaźnikach deficytu.

Tabela 5. Zawody deficytowe w powiecie gnieźnieńskim w II półroczu 2010 roku.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kod zawodu
"411004"
"132404"
"833203"
"612107"
"711501"
"711404"
"811105"
"262102"
"611306"
"723104"
"815603"
"711502"
"741101"
"241202"
"541307"
"621002"
"711601"
"834202"
"912103"
"962906"
"932101"
"343301"
"712303"
"334306"
"332203"
"332101"
"412001"
"541315"
"621001"
"723401"

Nazwa zawodu
Technik prac biurowych
Kierownik magazynu
Kierowca samochodu cięŜarowego
Hodowca zwierząt futerkowych
Cieśla
Zbrojarz
Operator koparko - ładowarki
Muzealnik
Ogrodnik terenów zieleni
Mechanik samochodów cięŜarowych
Operator urządzeń montaŜowych obuwia
Cieśla szalunkowy
Elektromonter instalacji elektrycznych
Doradca finansowy
Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
Robotnik leśny
Brukarz
Operator maszyn drogowych
Prasowaczka ręczna
Woźny
Pakowacz
Bibliotekarz
Tynkarz
Technik administracji
Przedstawiciel handlowy
Agent ubezpieczeniowy
Sekretarka
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Drwal / pilarz drzew
Mechanik pojazdów jednośladowych

Spośród głównych grup zawodowych do najbardziej deficytowych, dla których wskaźnik intensywności
deficytu osiągnął najwyŜsze wartości zaliczyć naleŜy takie grupy jak:
- technik prac biurowych,
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- kierownik magazynu,
- kierowca samochodu cięŜarowego,
- hodowca zwierząt futerkowych,
- cieśla.
Trudności z realizowaniem ofert pracy w w/w zawodach spowodowane są głównie tym, Ŝe
pracodawcy stawiają kandydatom wysokie wymogi do wykonywania zawodu np. związane
z posiadaniem doświadczenia w danym zawodzie.
Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe zawodami najbardziej deficytowymi są zawody technika
prac biurowych, technika administracji, bibliotekarza

i sekretarki. Tak wysokie zapotrzebowanie

w tych zawodach jest wynikiem realizacji przez Urząd duŜej ilości wniosków staŜowych.
Zawodem deficytowym okazał się równieŜ zawód kierowcy samochodu cięŜarowego.
Trudności z realizowaniem ofert pracy na to stanowisko spowodowane są jednak tym,
Ŝe pracodawcy stawiają kandydatom wysokie wymogi do wykonywania w/w zawodu np. posiadanie
staŜu pracy w zawodzie. Trudności wynikają równieŜ z braku posiadania przez kandydatów
aktualnych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu np. świadectwa kwalifikacji w zakresie
przewozu rzeczy. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji jest czasochłonne i kosztowne co stanowić moŜe
dodatkową barierę do wykonywania zawodu.
Na uwagę zasługuje równieŜ wykazany deficyt w zawodzie hodowca zwierząt futerkowych, który jest
związany z trudnościami w doborze pracowników na wskazane stanowisko pracy z uwagi na brak
doświadczenia w branŜy.

3

Zawody nadwyŜkowe.

Przez zawód nadwyŜkowy naleŜy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niŜsze
zapotrzebowanie niŜ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
PoniŜej przedstawiono 30 zawodów o najwyŜszym poziomie nadwyŜki.

Tabela 5. Zawody nadwyŜkowe w powiecie gnieźnieńskim w II półroczu 2010 roku.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kod zawodu
331403
243106
753605
000000
311303
723105
522305
314207
721306
325402
325907
311204
741203
741207
751204
311408

Nazwa zawodu
Technik ekonomista
Specjalista ds. marketingu i handlu
Obuwnik przemysłowy
Bez zawodu
Technik elektryk
Mechanik samochodów osobowych
Technik handlowiec
Technik rolnik
Blacharz samochodowy
Technik masaŜysta
Terapeuta zajęciowy
Technik budownictwa
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektromonter (elektryk) zakładowy
Piekarz
Technik elektronik
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

834103
712602
251902
723103
441501
722314
712601
752208
233008
351203
753105
834101
712604
233025

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
Monter instalacji centralnego ogrzewania
Specjalista zastosowań informatyki
Mechanik pojazdów samochodowych
Pracownik do spraw osobowych
Tokarz w metalu
Hydraulik
Stolarz meblowy
Nauczyciel języka angielskiego
Technik informatyk
Krawiec
Kierowca ciągnika rolniczego
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Nauczyciel wychowania fizycznego

Spośród głównych grup zawodowych do najbardziej nadwyŜkowych naleŜy:
- technik ekonomista,
- specjalista ds. marketingu i handlu,
- obuwnik przemysłowy,
- technik elektryk,
- mechanik samochodów osobowych.
Zawody przedstawione w powyŜszej tabeli okazały się najbardziej nadwyŜkowymi zawodami
w powiecie gnieźnieńskim i jednocześnie stanowią zawody, w których najtrudniej jest znaleźć
zatrudnienie. Z pewnością tabela nie w pełni odzwierciedla stan faktyczny naszego lokalnego rynku
pracy, gdyŜ nie wszystkie oferty pracy są zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy. Często urząd jest
dla pracodawcy ostatnią instytucją w poszukiwaniu kandydatów do pracy.
Z przedstawionych powyŜej danych zawartych w tabeli 5 wynika, Ŝe zawodem nadwyŜkowym jest
technik ekonomista. Wysuwając wnioski moŜna stwierdzić, Ŝe sytuacja osób bezrobotnych, którzy
posiadają w/w kwalifikacje zawodowe na lokalnym rynku pracy jest bardzo trudna. Wynikać to moŜe
z kierunków kształcenia w gnieźnieńskich szkołach i małego zapotrzebowania na lokalnym rynku
pracy na tych specjalistów bez doświadczenia w wykonywaniu zawodu.
PowyŜsze zestawienie dotyczące zawodów nadwyŜkowych wskazuje, Ŝe Urząd nie dysponuje
ofertami bez zawodu i bez jakichkolwiek wymogów ze strony pracodawcy. Nie jest to jednoznaczne
z brakiem ofert pracy dla osób o najniŜszych kwalifikacjach.
Trudność w znalezieniu zatrudnienia mają równieŜ osoby z zawodem obuwnik przemysłowy.
NadwyŜka tej grupy wynika zapewne z faktu, iŜ zakłady produkcyjne uległy likwidacji bądź istniejące
redukują stanowiska pracy. Ponadto grupa ta charakteryzuje się tym, Ŝe zdobyła wykształcenie
w zawodzie obuwnik przemysłowy kilkadziesiąt lat temu, a więc w okresie dominacji tej branŜy
w powiecie. Zmiana technologii produkcji spowodowała, Ŝe kwalifikacje osób bezrobotnych w tym
zawodzie nie są wystarczające do aktualnych potrzeb rynku pracy.
W powyŜszym zestawieniu, które przedstawia zawody nadwyŜkowe w powiecie gnieźnieńskim moŜna
takŜe zauwaŜyć, Ŝe zawody nadwyŜkowe w większości obejmują wykształcenie na poziomie
technicznym oraz zawodowym.
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Podsumowanie

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim opisuje
rzeczywistość lokalnego rynku pracy oraz pozwala na sformułowanie ocen i wniosków dla systemu
kształcenia zawodowego, szkolenia bezrobotnych, pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz
opracowywania lokalnych projektów wsparcia, szczególnie dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy.
Niniejsze opracowanie wskazuje na trudną sytuację na naszym lokalnym rynku pracy. Wielu
bezrobotnych ma trudności ze znalezieniem pracy w posiadanym zawodzie. Związane jest to często
z faktem, Ŝe mimo posiadania przez osobę bezrobotną wymaganego przez pracodawcę zawodu, nie
spełnia ona innych wymagań stawianych przez pracodawcę takich jak np.: odpowiednie
doświadczenie, inne dodatkowe umiejętności i uprawnienia. Ponadto naleŜy podkreślić, Ŝe wśród
grupy osób bezrobotnych występuję zjawisko dezaktualizacji ich kwalifikacji, co utrudnia ich powrót na
rynek pracy. ZauwaŜa się teŜ małą mobilność wśród osób pozostających bez zatrudnienia. Na uwagę
zasługuje fakt, Ŝe bardzo duŜa liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie nie posiada w ogóle Ŝadnego zawodu. Niezbędne jest więc podejmowanie działań
zmierzających do umoŜliwienia osobom zarejestrowanym zdobycie zawodu czy teŜ podwyŜszenie lub
uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.
Wyniki monitoringu wskazują, Ŝe napływ ofert pracy w danym zawodzie a napływ
bezrobotnych w tym zawodzie nie są do końca adekwatne do rzeczywistości. ZauwaŜyć moŜna m.in.
brak chęci podjęcia przez osoby bezrobotne zatrudnienia w danym zawodzie mimo posiadanych
i wymaganych przez pracodawców kwalifikacji. Powodem mogą być nieaktualne uprawnienia do
wykonywania zawodu, przerwy w zatrudnieniu i długotrwałe bezrobocie, stan zdrowia lub brak
zainteresowania podjęciem pracy w swoim wyuczonym zawodzie. W konsekwencji pomimo, Ŝe
w dyspozycji urzędu pozostają wolne miejsca pracy niekiedy występują trudności w obsadzeniu
stanowiska pracy.

Opracowali:
Renata Horodecka – Specjalista ds. rozwoju zawodowego,
Mateusz Idzikowski – Specjalista ds. rozwoju zawodowego.
_________________________________________________________________________________
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych został opracowany zgodnie z zaleceniami
metodologicznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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Załącznik nr 2 – Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim
w II połowie 2010 roku. Część II Analiza sytuacji absolwentów w powiecie
gnieźnieńskim w 2010 i 2011 roku (projekt nr I2Cd/10)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH
W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM W II-POŁOWIE 2010 ROKU
Część II
Analiza sytuacji absolwentów w powiecie gnieźnieńskim w 2010 i 2011 roku

Wstęp

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415z późn. zm.) do zadań
samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy naleŜy opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym
prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych, oraz dokonywanie ocen
dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia.
Przedstawione poniŜej opracowanie jest uzupełnieniem “Monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim w II-połowie 2010 roku”. Druga część raportu, podobnie
jak w latach poprzednich, opiera sie na wynikach badania popytu na pracę oraz badania
o absolwentach szkół wyŜszych GUS, a takŜe danych z Systemu Informacji Oświatowej MEN.
Dodatkowo wykorzystano w opracowaniu publikację “Diagnoza potrzeb edukacyjnych. Rozwój rynku
pracy województwa wielkopolskiego poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego”.
Raport przedstawia analizę sytuacji bezrobotnych absolwentów na lokalnym rynku pracy.
W szczególnej sytuacji na rynku pracy od lat znajdują się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
i wyŜszych, którzy po ukończeniu szkół napotykają pierwsze trudności w wejściu na rynek pracy.
PowyŜszy fakt wynika z niewłaściwego a często i braku zdobywania praktyk, doświadczenia w trakcie
nauki. „Przedsiębiorcy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z koniecznością
uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach nowo zatrudnionych absolwentów szkół zawodowych
(np. poprzez kierowanie ich na kursy lub szkolenia). WaŜne jest zatem, aby szkolnictwo zawodowe
odpowiadało na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców, tzn. aby szkoły zawodowe kształciły
odpowiednią liczbę przedstawicieli zawodów poszukiwanych przez przedsiębiorstwa, wyposaŜonych
w odpowiednie kwalifikacje itd.”.

1
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I. Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów
w powiecie gnieźnieńskim w latach 2010 i 2011.
Tabela 1. Absolwenci według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie gnieźnieńskim w latach
2010 i 2011.

Kod
zawodu

Nazwa zawodu

1

2

Absolwenci,
Bezrobotni
którzy
absolwenci
ukończyli
zarejestrowani
szkołę na
w PUP w
terenie
końcu roku
powiatu w roku
2010
2010
3

Oferty pracy
wg zawodów
Przewidywani
w powiecie
absolwenci w gnieźnieńskim
roku 2011
zgłoszone
w II-półroczu
roku 2010

4

5

6

Wykształcenie policealne i średnie zawodowe
311104 Technik geodeta

0

0

0

3

311204 Technik budownictwa

31

6

38

1

311303 Technik elektryk

39

3

25

1

311408 Technik elektronik

43

3

21

1

0

0

0

0

311504 Technik mechanik

14

5

45

0

311512 Technik mechanizacji
rolnictwa

13

1

11

0

311924 Technik technologii
odzieŜy

5

2

6

0

314202 Technik architektury
krajobrazu

25

8

52

0

314207 Technik rolnik

40

1

53

2

315317 Technik mechanik lotniczy

0

0

0

0

321301 Technik farmaceutyczny

0

1

20

0

322002 Technik Ŝywienia i
gospodarstwa domowego

34

13

0

0

325402 Technik masaŜysta

12

1

23

1

325509 Technik bezpieczeństwa i
higieny pracy

11

0

12

0

325907 Terapeuta zajęciowy

12

2

19

1

331402 Technik agrobiznesu

47

12

49

0

331403 Technik ekonomista

82

29

90

2

333107 Technik logistyk

18

0

23

0

8

0

0

0

43

0

29

35

311410 Technik mechatronik

333906 Technik organizacji
reklamy
334306 Technik administracji
1

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. w Łodzi, Diagnoza potrzeb edukacyjnych.
Rozwój rynku pracy województwa wielkopolskiego poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa
zawodowego. Warszawa 2010, s. 56.
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351203 Technik informatyk

33

2

72

4

9

2

0

0

422402 Technik hotelarstwa

33

9

48

0

431103 Technik rachunkowości

11

1

8

0

512001 Kucharz

34

9

28

33

514105 Technik usług fryzjerskich

28

3

28

0

514207 Technik usług
kosmetycznych

37

3

49

0

522305 Technik handlowiec

52

13

38

3

532102 Opiekun medyczny

59

0

35

0

541315 Technik ochrony fizycznej
osób i mienia

17

1

24

8

790

130

846

95

1168

15

422103 Technik obsługi
turystycznej

Razem

Wykształcenie średnie ogólnokształcące
000000 Bez zawodu

1105

110

Wykształcenie zasadnicze zawodowe
343101 Fotograf

2

0

0

0

512002 Kucharz małej gastronomii

44

16

47

0

514101 Fryzjer

50

20

52

31

522301 Sprzedawca

79

31

109

202

711202 Murarz

24

4

19

58

711501 Cieśla

1

0

1

8

712101 Dekarz

3

1

0

23

712204 Posadzkarz

1

0

5

6

712604 Monter instalacji i
urządzeń sanitarnych

19

6

12

3

713101 Malarz-tapeciarz

36

5

35

18

713201 Lakiernik

23

4

23

0

721306 Blacharz samochodowy

11

2

3

1

722204 Ślusarz

23

1

19

22

722307 Operator obrabiarek
skrawających

12

0

18

0

723103 Mechanik pojazdów
samochodowych

62

6

68

7

741103 Elektryk

32

8

17

23

0

1

0

1

35

7

34

2

3

0

4

10

15

2

9

24

751204 Piekarz

8

3

5

4

752205 Stolarz

21

1

32

19

741201 Elektromechanik
741203 Elektromechanik pojazdów
samochodowych
751105 Rzeźnik-wędliniarz
751201 Cukiernik
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753105 Krawiec

5

1

10

26

753402 Tapicer

10

1

5

4

3

0

25

2

522

120

552

494

834103 Mechanik – operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
Razem

PowyŜsza tabela zawiera dane absolwentów, w porównaniu ilość absolwentów którzy
ukończyli szkołę ponadgimnazjalną na terenie powiatu w roku 2010 do ilości bezrobotnych
absolwentów

szkół

ponadgimnazjalnych

zarejestrowanych

w

Powiatowym

Urzędzie

Pracy

w końcu roku 2010. Ponadto, w tabeli znalazła się równieŜ informacja o przewidywanej liczbie
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2011 roku oraz dane o ofertach pracy wg zawodów
w powiecie gnieźnieńskim zgłoszonych w II-połroczu 2010 roku.W 2010 roku na terenie powiatu
gnieźnieńskiego szkołę ukończyło 2 417 absolwentów. Największą grupę, tj. 1 105 osób (45,72%
ogółu) stanowili absolwenci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, w dalszej kolejności
uplasowali się absolwenciz wykształceniem policealnym i średnim zawodowym w liczbie 790 osób
(32,68% ogółu) oraz absolwenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, którzy stanowili grupę
w liczbie 522 osoby (21,60% ogółu). Przewiduje się, Ŝe liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
w roku 2011 wzrośnie do 2 566 osób, tj. o 149 osób więcej niŜ w 2010 roku.

Absolwenci z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym na gnieźnieńskim rynku
pracy.
W 2010 roku w powiecie gnieźnieńskim 790 absolwentów z wykształceniem policealnym
i średnim zawodowym ukończyło szkołę, tj. 32,68% wszystkich absolwentów na terenie powiatu.
Z kolei liczba bezrobotnych absolwentów z omawianym

wykształceniem zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie w końcu roku 2010 wyniosła 130 osób i stanowiła 36,11%
wszystkich absolwentów zarejestrowanych w Urzędzie

w końcu 2010 roku. Według danych

najliczniejszą grupę stanowili absolwenci posiadający zawody: technika ekonomisty - 82 osoby
(10,38% ogółu), opiekuna medycznego – 59 osób (7,47% ogółu), technika handlowca – 52 osoby
(6,58% ogółu), technika agrobiznesu – 47 osób (5,95% ogółu), technika elektronika i technika
administracji – po 43 osoby (5,44% ogółu).
Najczęściej z końcem 2010 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zgłaszali się celem
zarejestrowania absolwenci posiadający zawody takie jak: technik ekonomista, technik Ŝywienia
i gospodarstwa domowego, technik handlowiec, technik agrobiznesu, technik hotelarstwa czy kucharz.
Wśród ofert pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim zgłoszonych w II półroczu 2010 roku
największe szanse na zatrudnienie mieli absolwenci legitymujący się takimi zawodami jak: technik
administracji czy kucharz. Pojedyncze oferty pracy skierowane były do absolwentów posiadających
zawody: technika ochrony fizycznej osób i mienia, technika geodety, technika handlowca, technika
ekonomisty, technika rolnika, technika budownictwa, technika elektryka, technika elektronika, technika
masaŜysty czy terapeuty zajęciowego. Przewiduje się, Ŝe liczba absolwentów z wykształceniem
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policealnym i średnim zawodowym w roku 2011 wzrośnie do 846 osób, tj. o 56 osób więcej niŜ w 2010
roku. Największy napływ absolwentów w 2011 roku prognozuje się w zawodach: technik ekonomista,
technik informatyk, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik usług kosmetycznych,
technik agrobiznesu, technik hotelarstwa i technik mechanik.

Absolwenci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym na gnieźnieńskim rynku pracy.

W 2010 roku w powiecie gnieźnieńskim 1 105 absolwentów z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym ukończyło szkołę, tj. 45,72% wszystkich absolwentów na terenie powiatu.
Absolwenci bez zawodu stanowią najliczniejszą grupę wśród pozostałych absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych.

Liczba

bezrobotnych

absolwentów

z

wykształceniem

średnim

ogólnokształcącym zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie w końcu roku 2010
wyniosła 110 osób i stanowiła 30,56% wszystkich absolwentów zarejestrowanych w Urzędzie w końcu
2010 roku. Przewiduje się, Ŝe liczba absolwentów z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (bez
zawodu) w roku 2011 wzrośnie do 1 168 osób, tj. o 63 osoby więcej niŜ w 2010 roku.
W II półroczu 2010 roku w powiecie gnieźnieńskim zgłoszono 15 ofert pracy dla osób z
wykształceniem średnim ogólnokształcącym bez zawodu.

Absolwenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym na gnieźnieńskim rynku pracy.

W 2010 roku w powiecie gnieźnieńskim 522 absolwentów z wykształceniem zasadniczym
zawodowym ukończyło szkołę, tj. 21,60% wszystkich absolwentów na terenie powiatu. Z kolei liczba
bezrobotnych absolwentów z omawianym wykształceniem zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Gnieźnie w końcu roku 2010 wyniosła 120 osób i stanowiła 33,33% wszystkich absolwentów
zarejestrowanych w Urzędzie w końcu 2010 roku. Wśród osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym najliczniejszą grupę stanowili absolwenci posiadający zawody: sprzedawca – 79 osób
(15,13% ogółu), mechanik pojazdów samochodowych – 62 osoby (11,88 ogółu), fryzjer – 50 osób
(9,58% ogółu), kucharz małej gastronomii – 44 osoby (8,43% ogółu), malarz-tapeciarz – 36 osób
(6,90% ogółu), elektromechanik pojazdów samochodowych – 35 osób (6,70% ogółu).
Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym najmniejszą grupę pod względem
liczebności stanowią absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2010
w zawodach: fotograf, cieśla, dekarz, posadzkarz, rzeźnik-wędliniarz, krawiec oraz mechanik-operator
pojazdów i maszyn rolniczych. Najczęściej z końcem 2010 roku do Powiatowego Urzędu Pracy
w Gnieźnie zgłaszali się celem zarejestrowania absolwenci posiadający zawody: sprzedawca, fryzjer,
kucharz małej gastronomii, w dalszej kolejności: elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz malarz–tapeciarz.
Wśród ofert pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim zgłoszonych w II półroczu 2010
roku największą szanse na zatrudnienie mieli absolwenci takich zawodów jak: sprzedawca, murarz,
fryzjer, krawiec, cukiernik, elektryk, dekarz, ślusarz, stolarz i malarz-tapeciarz. Pojedyncze oferty pracy
skierowane były do absolwentów posiadających zawody: blacharz samochodowy, elektromechanik,
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elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych,
tapicer, piekarz czy monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Prognozuje się, Ŝe liczba absolwentów
z wykształceniem zasadniczym zawodowym w roku 2011 wzrośnie do 552 osoby, tj. o 30 osób więcej
niŜ w 2010 roku. Przewiduje się największy napływ absolwentów w roku 2011 roku w zawodach:
sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz małej gastronomii, malarztapeciarz, elektromechanik pojazdów samochodowych i stolarz.

Absolwenci z wykształceniem wyŜszym na gnieźnieńskim rynku pracy.
Analiza absolwentów z wykształceniem wyŜszym na gnieźnieńskim rynku pracy została
opracowana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących szkół wyŜszych.
Dane te dotyczą wyłącznie dwóch szkół wyŜszych z terenu powiatu gnieźnieńskiego tj. Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie oraz Gnieźnieńskiej WyŜszej Szkoły Humanistyczno –
MenedŜerskiej „Millenium”. W powyŜszym zestawieniu brak jest danych na temat absolwentów
Kolegium Europejskiego im. Jana Pawła II w Gnieźnie, które jest filią Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Dane z tej uczelni przekazywane są bowiem do GUS łącznie.
W 2010 roku uczelnie gnieźnieńskie na poziomie wyŜszym ukończyło 508 absolwentów
w tym 363 kobiety, co stanowi 71,46%. Uwagę zwraca fakt, Ŝe 69,49% absolwentów ukończyło studia
niestacjonarne.
LP.

1.
2.

Wyszczególnienie

PWSZ
w Gnieźnie
GWSHM
„Millenium”

Liczba
absolwentów
ogółem

W tym
kobiety

Na studiach

stacjonarnych

niestacjonarnych

Razem

W tym
kobiety

Razem

W tym
kobiety

120

57

106

46

14

11

388

306

49

43

339

263

Razem
508
363
155
89
353
274
Tabela poniŜej szczegółowo przedstawia absolwentów szkół wyŜszych według szkół (łącznie
z cudzoziemcami) w roku akademickim 2009/2010.
Tabela 2.

Wśród absolwentów uczelni wyŜszych liczniejszą grupę stanowili absolwenci Gnieźnieńskiej
WyŜszej Szkoły Humanistyczno – MenedŜerskiej „Millenium” – 388 osób tj. 76,38% wszystkich
absolwentów. Pozostałe 120 osób tj. 23,62% to zatem absolwenci Państwowej WyŜszej Szkoły
Zawodowej.
Absolwenci, którzy ukończyli GWSHM „Millenium” zdobyli wykształcenie o kierunku:
- Zarządzanie: 139 osób, 35,82% wszystkich absolwentów szkoły,
- Kulturoznawstwo: 40 osób, 10,31% wszystkich absolwentów szkoły,
- Pedagogika: 209 osób, 53,87% wszystkich absolwentów szkoły, w tym specjalność:
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- Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym – 68 osób, 17,53% wszystkich
absolwentów szkoły.
PoniŜsza

tabela

przedstawia

szczegółowo

absolwentów

(łącznie

z

cudzoziemcami)

GWSHM „Milenium” w roku akademickim 2009/2010 według wybranych kierunków:

Tabela 3.
Liczba absolwentów

-

Kulturoznawstwo

Zarządzanie

Kierunek
studiów

Pedagogika
ogółem

Gnieźnieńska WyŜsza Szkoła Humanistyczno – MenedŜerska „Millenium”

Nazwa
szkoły
wyŜszej

Na studiach
ogółem

stacjonarne

niestacjonarn
e

ogółem

388

49

339

studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inŜyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite

388

49

339

0

0

0

388

49

339

0

0

0

studia drugiego stopnia

0

0

0

ogółem

139

11

128

studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inŜyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite

139

11

128

0

0

0

139

11

128

0

0

0

studia drugiego stopnia

0

0

0

ogółem

40

0

40

studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inŜyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite

40

0

40

0

0

0

40

0

40

0

0

0

studia drugiego stopnia

0

0

0

ogółem

209

38

171

studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inŜyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite

209

38

171

0

0

0

209

38

171

0

0

0

studia drugiego stopnia

0

0

0
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Osoby, które ukończyły Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Gnieźnie reprezentują następujące
kierunki studiów:
- Ochrona środowiska: 28 osób, 23,33% wszystkich absolwentów szkoły,- Informatyka: 30 osób, 25%
wszystkich absolwentów szkoły,
- Pielęgniarstwo: 14 osób, 11,67% wszystkich absolwentów szkoły,
- Zarządzanie i inŜynieria: 40 osób, 33,33% wszystkich absolwentów szkoły,
- Transport: 8 osób, 6,67% wszystkich absolwentów.
Tabela 4. Absolwenci PWSZ (łącznie z cudzoziemcami) w roku akademickim 2009/2010:
Liczba absolwentów

-

ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inŜyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia
ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inŜyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia
ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inŜyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia
ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inŜyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia
ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inŜyniera

Pielęgniarstwo

Informatyka

Ochrona środowiska

Kierunek
studiów

Zarządza
nie i
inŜynieria

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Nazwa
szkoły
wyŜszej

Na studiach
ogółem
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120
120

stacjonarne
razem
106
106

niestacjonarne
razem
14
14

106

106

0

14

0

14

0
0
28
28

0
0
28
28

0
0
0
0

28

28

0

0

0

0

0
0
30
30

0
0
30
30

0
0
0
0

30

30

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

14
14

0
0

14
14

0

0

0

14

0

14

0
0
40
40

0
0
40
40

0
0
0
0

40

40

0

Transport
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studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia
ogółem
studia pierwszego stopnia
razem
studia pierwszego stopnia z
tytułem inŜyniera
studia pierwszego stopnia z
tytułem licencjata
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia

0

0

0

0
0
8
8

0
0
8
8

0
0
0
0

8

8

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

W gronie całej grupy absolwentów uczelni wyŜszych największy napływ bezrobotnych
absolwentów w powiecie gnieźnieńskim w II półroczu 2010 kształtował się następująco:
Tabela 5.
Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

Bezrobotni absolwenci ogółem

1.
2.

"235107"
"243106"

34
12

3.
4.

"263304"
"214102"

5.

"214390"

6.

"251902"

7.
8.
9.
10.

"211301"
"213303"
"214502"
"264301"

Pedagog
Specjalista ds. marketingu i
handlu
Politolog
InŜynier organizacji i
planowania produkcji
Pozostali inŜynierowie inŜynierii
środowiska
Specjalista zastosowań
informatyki
Chemik
Specjalista ochrony środowiska
InŜynier technologii chemicznej
Filolog - filologia klasyczna

11
8
6
6
6
5
5
5

Z kolei, biorąc pod uwagę stan w końcu II półrocza 2010 roku najliczniejszą grupę
bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie stanowili:
Tabela 6.
Lp.
1.
2.
3.

Kod zawodu
"235107"
"263304"
"214102"

Nazwa zawodu
Pedagog
Politolog
InŜynier organizacji

Bezrobotni absolwenci ogółem
16
6
4

i planowania produkcji
5.

"214390"

6.
7.

"213303"
"243106"

8.

"251902"

9.
10.

"264201"
"264301"

Pozostali inŜynierowie inŜynierii
środowiska
Specjalista ochrony środowiska
Specjalista do spraw
marketingu i handlu
Specjalista zastosowań
informatyki
Dziennikarz
Filolog - filologia klasyczna

4
3
3
3
3
3

Dla osób z wykształceniem wyŜszym w II półroczu 2010 roku zgłaszano oferty pracy
w m.in. zawodach:
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- Kierownik magazynu,
- Pielęgniarka,
- Kierownik budowy, inŜynier budownictwa,
- Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości,
- Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,
- Nauczyciel przedszkola, nauczyciel biologii, pozostali nauczyciele szkół podstawowych,
- Kierownik działu w handlu detalicznym,
- Specjalista zastosowań informatyki,
- Kierownik działu marketingu,
- Kierownik działu transportu,
- InŜynier utrzymania ruchu.

Podsumowanie
Od kilku lat podejmowane są działania, które poprzez pozyskanie informacji dotyczących
kierunków rozwoju gospodarczego w aspekcie lokalnym zostaną efektywnie wykorzystane w celu
dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jak podkreślają eksperci rynku pracy i polityki
społecznej na kształtowanie polityki edukacyjnej w gminach i powiatach, szczególnie na poziomie
szkolnictwa zawodowego, nadal jeszcze zbyt mały wpływ mają pracodawcy. Stąd waŜną rolę powinny
odgrywać działania podejmowane na rzecz dopasowania szkolnictwa do potrzeb generowanych przez
lokalny rynek pracy. „Wielu ekspertów podkreśla, Ŝe w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności
działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieŜy powinny mieć miejsce juŜ na
poziomie szkolnictwa gimnazjalnego, bowiem to właśnie w gimnazjum młodzieŜ podejmuje pierwsze
decyzje dotyczące przyszłej ścieŜki kariery zawodowej (np. decyzja dotycząca podjęcia kształcenia
w technikum lub w liceum ogólnokształcącym). Takie podejście w duŜym stopniu ułatwia młodzieŜy
dokonanie wyboru, na przykład dotyczącego kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym,
a później na studiach, kosztem szybkiego zdobycia zawodu w technikum lub zasadniczej szkole
zawodowej. Dodatkowo „zbadanie” predyspozycji danego ucznia (np. za pośrednictwem testów
kompetencyjnych) umoŜliwia lepsze określenie zawodów i prac, w kierunku których dana osoba
2

wykazuje największe zdolności”.

Nie ulega wątpliwości fakt, Ŝe proces kształcenia i edukacji jest bezpośrednio powiązany
z rozwojem kariery zawodowej młodzieŜy.

Opracowali, dnia 28.07.2011r.:
Renata Horodecka – Specjalista ds. rozwoju zawodowego,
Mateusz Idzikowski – Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego.

2

Ibidem, s. 48.
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Załącznik nr 3 – Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim za
I półrocze 2011 roku (projekt nr I2Cd/10)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH
W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
Wstęp

Stosownie do treści przepisu art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415
z późn. zm.) do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy naleŜy opracowywanie
analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych, oraz
dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów
zatrudnienia.
Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Departamentu Rynku Pracy przez monitoring zawodów
deficytowych i nadwyŜkowych naleŜy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk
zachodzących na rynku pracy dotyczacych kształtowania popytu na pracę i podaŜy zasobów pracy
w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków
i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia
bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.
Do szczegółowych zadań monitoringu rynku pracy naleŜą:


określenie kierunków i natęŜenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej



na lokalnym rynku pracy,



stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo



kwalifikacyjnych w układzie lokalnym,



określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniające większą



efektywność organizowanych szkoleń,



bieŜąca korekta poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego,



usprawnienie

poradnictwa

zawodowego

poprzez

wskazanie

zawodów

deficytowych

i nadwyŜkowych,


usprawnienie

pośrednictwa

pracy

poprzez

uzyskanie

informacji

od

pracodawców

o planowanych miejscach pracy,


ułatwienie realizacji programów specjalnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w oparciu o dane statystyczne dotyczące terenu całego

powiatu prezentuje w niniejszym opracowaniu sytuację na rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim
w I-półroczu bieŜącego roku.
Podstawą opracowania raportu są dane zawarte w załączniku 2 – „Bezrobotni według rodzaju
działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej” oraz w załączniku 3 – „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności” do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy
za I półrocze 2011 roku. Raport ma charakter diagnostyczny, przedstawia analizę bezrobocia według
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zawodów, ofert pracy zgłoszonych, będących w dyspozycji jak i pozyskanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Gnieźnie oraz opis zawodów deficytowych i nadwyŜkowych. Raport składa sie z trzech
części.

I. Struktura bezrobocia według zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.
1. Osoby bezrobotne, według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w końcu I-półrocza 2011
roku.

Według stanu w końcu I-półrocza 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie
zarejestrowane były 6 702 osoby bezrobotne, w tym 3 804 kobiety tj. 56,76% wszystkich
bezrobotnych. W porównaniu do 31 grudnia 2010 roku nastąpił wzrost o 316 osób bezrobotnych,
w tym 121 kobiet ze statusem bezrobotnego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. z prawem do zasiłku
zarejestrowanych było 1 125 osób. Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie
bezrobotnych wyniósł 16,79%.
Ponadto w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie pozostawało 368 osób bezrobotnych
niepełnosprawnych tj. 5,49% wszystkich bezrobotnych, a takŜe 77 osób poszukujących pracy. Wśród
zarejestrowanych osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 606 tj. 23,96% ogółu
to osoby w wieku do 25 roku Ŝycia, 1 370 tj. 20,44% wszystkich bezrobotnych to osoby powyŜej 50
roku Ŝycia oraz 2 885 osoby tj. 43,05% to długotrwale bezrobotni.
Stopa bezrobocia w końcu I-półrocza 2011 roku wynosiła: w powiecie gnieźnieńskim 12,6%,
w województwie wielkopolskim 8,6% oraz w kraju 11,8%.
Wśród wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie najliczniejszą grupę 3 603
osoby (53,76%) stanowili bezrobotni mieszkańcy miasta Gniezna. Z gminy Gniezno zarejestrowanych
było 425 osób (6,34%), z miasta i gminy Czerniejewo 297 osób (4,43%), z gminy Kiszkowo 193 osoby
(2,88%), z miasta i gminy Kłecko 322 osoby (4,80%), z gminy Łubowo 214 osób (3,19%), z gminy
Mieleszyn 188 osób (2,81%), z gminy Niechanowo 257 osób (3,83%) oraz z miasta i gminy
Trzemeszno 622 osoby (9,28%) i miasta i gminy Witkowo 581 osób (8,67%).
Porównanie liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie w poszczególnych miesiącach w I-półroczu 2011 roku według stanu na koniec kaŜdego
miesiąca ilustruje poniŜszy wykres. Niewątpliwie warta podkreślenia jest tendecja spadkowa w ilości
osób bezrobotnych.
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Liczba osób bezrobotnych
7 400
7 200
7 000
6 800
6 600
6 400
6 200
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Spośród 6 702 zarejestrowanych bezrobotnych, większość tj. 5 893 osoby posiadały zawód
wyuczony,

co

stanowiło

87,93%

ogółu.

Liczbę

osób

bezrobotnych

zarejestrowanych

w poszczególnych zawodach przedstawia zamieszczona poniŜej tabela, która uwzględnia tylko
te zawody, w których zarejestrowało się co najmniej 50 osób bezrobotnych.

Tabela 1. Bezrobotni wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim.

“000000”
“522301”
“753105”
“932911”

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

“331403”
“753303”
“753605”
“512001”
“722204”
“931301”
“515303”
“711202”
“752205”
“411090”

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

“713101”
“522305”
“932101”
“263102”
“235107”
“514101”
“722314”
“723105”

Bez zawodu
Sprzedawca
Krawiec
Robotnik pomocniczy
w przemyśle przetw.
Technik ekonomista
Szwaczka
Obuwnik przemysłowy
Kucharz
Ślusarz
Robotnik budowlany
Robotnik gospodarczy
Murarz
Stolarz
Pozostali
pracownicy
obsługi biurowej
Malarz - tapeciarz
Technik handlowiec
Pakowacz
Ekonomista
Pedagog
Fryzjer
Tokarz w metalu
Mechanik samochodów
osobowych

w tym
Bezrobotni powyŜej
12 m-cy
kobiety

Kod zawodu

1.
2.
3.
4.

Nazwa zawodu

Bezrobotni ogółem

L.p.

Stan w końcu I-półrocza 2011 roku

razem

kobiety

809
683
243
225

533
609
242
128

40
218
95
75

24
200
95
54

155
149
140
133
120
115
112
102
95
93

134
148
125
104
2
2
43
1
12
78

53
44
62
41
40
29
42
28
24
25

50
44
56
37
1
1
19
0
3
23

83
79
79
75
73
70
70
69

0
72
70
62
62
66
6
0

16
25
26
25
20
17
32
22

0
23
26
19
18
17
3
0
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23.

“741207”

24.

“723103”

25.
26.
27.

“751204”
“713102”
“322002”

28.
29.

“331402”
“512002”

30.
“432103”
31.
“513101”
32.
“712601”
33.
“911207”
Ogółem

Elektromonter (elektryk)
zakładowy
Mechanik
pojazdów
samochodowych
Piekarz
Malarz budowlany
Technik
Ŝywienia
i
gospodarstwa
domowego
Technik agrobiznesu
Kucharz
małej
gastronomii
Magazynier
Kelner
Hydraulik
Sprzątaczka biurowa

69

1

21

0

64

0

18

0

62
59
57

8
0
44

12
15
9

4
0
8

57
54

43
39

6
15

5
8

52
51
50
50
6 702

13
50
0
49
3 804

10
19
17
20
1 791

3
19
0
19
1 067

Warto podkreślić, Ŝe struktura zawodowa osób zarejestrowanych w ostatnim okresie nie
uległa znaczącej zmianie. Wśród bezrobotnych z terenu gnieźnieńskiego zarejestrowanych wg stanu
w końcu I-półrocza 2011 roku, najliczniejszą grupę, podobnie jak w poprzednim półroczu, stanowią
nadal osoby bez zawodu – 809 osób.
Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 12,07%. Ponadto w grupie tej 65,88% stanowią
kobiety.
Jeśli chodzi o osoby bezrobotne z zawodem w końcu analizowanego okresu najliczniejszą grupę
stanowili sprzedawcy – 683 osoby, tj. 10,19% wszystkich bezrobotnych, z czego – 609 osób, tj.
89,17% to bezrobotne kobiety. Dalej co do ilości zarejestrowanych to osoby bezrobotne z zawodem
krawiec – 243 osoby, z czego zdecydowana większość to kobiety – 242 osoby (99,59%) wśród
których 95 osób (39,09%) to bezrobotne zarejestrowane powyŜej 12 miesięcy. Kolejne liczne grupy
zawodowe stanowią bezrobotni z zawodem: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (3,36%
ogółu), technik ekonomista (2,31%), szwaczka (2,22%), obuwnik przemysłowy (2,09%), kucharz
(1,98%), ślusarz (1,79%), robotnik budowlany (1,72%), robotnik gospodarczy (1,67%) a takŜe murarz
(1,52%). We wszystkich tych wymienionych zawodach zarejestrowanych było minimum 100 osób
bezrobotnych.
Wśród

1 791

osób

długotrwale

bezrobotnych

stanowiących

26,72%

wszystkich

osób

zarejestrowanych, najbardziej liczną grupą są osoby z zawodem sprzedawca, krawiec, robotnik
pomocniczy w przemyśle przetwórczym, obuwnik przemysłowy oraz technik ekonomista.

2.

Struktura

napływu

bezrobotnych

według

w I-półroczu 2011 roku.
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Tabela 2. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2011 roku.
Bezrobotni
ogółem
I-półrocze
2011 roku
4 350

Nazwa zawodu

Bezrobotne
kobiety
2 172

ogółem

L.p.

Kod
zawodu

1.
2.
3.

“000000”
“522301”
“932911”

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

“753105”
“753303”
“931301”
“711202”
“331403”
“713101”
“512001”
“411090”
“722204”
“752205”
“932101”
“514101”
“751204”
“515303”
“522305”
“723105”
“432103”
“753605”
“713102”
“741207”
“723103”
“235107”
“751201”
“243106”

28.
29.
30.

“722314”
“331402”
“263102”

Bez zawodu
Sprzedawca
Robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym
Krawiec
Szwaczka
Robotnik budowlany
Murarz
Technik ekonomista
Malarz - tapeciarz
Kucharz
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Ślusarz
Stolarz
Pakowacz
Fryzjer
Piekarz
Robotnik gospodarczy
Technik handlowiec
Mechanik samochodów osobowych
Magazynier
Obuwnik przemysłowy
Malarz budowlany
Elektromonter (elektryk) zakładowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Pedagog
Cukiernik
Specjalista do spraw marketingu
i handlu
Tokarz w metalu
Technik agrobiznesu
Ekonomista

626
393
134

340
335
58

109
105
84
80
78
77
76
75
71
67
59
56
55
54
53
53
52
52
49
46
42
39
37
36

108
105
1
0
61
0
45
59
1
6
47
52
6
22
45
0
12
44
0
0
0
35
20
22

35
34
33

0
26
31

W porównaniu z II-półroczem 2010 roku moŜemy zauwaŜyć zmniejszony napływ osób
bezrobotnych.

W I-półroczu 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie status

bezrobotnego uzyskało 4 350 osób, w tym 2 172 kobiety, tj. 49,93% wszystkich zarejestrowanych, co
stanowi 12,83% mniej w stosunku do poprzedniego okresu.
Największy napływ bezrobotnych odnotowano po raz kolejny wśród osób bez zawodu.
W analizowanym okresie zarejestrowano ogółem 626 osób nie mających zawodu, tj. 14,39% ogółu
rejestracji, w tym 340 kobiety. Analogicznie jak w poprzednim półroczu wśród osób posiadających
zawód najwięcej zarejestrowało się bezrobotnych z zawodem sprzedawca 393 osoby, tj. 9,03% ogółu
rejestracji, w tym 335 kobiet. Liczny napływ bezrobotnych odnotowano wśród osób z zawodem
robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 134 osoby tj. 3,08% ogółu rejestracji, krawiec oraz
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szwaczka - łącznie 214 osób tj. 4,92% ogółu rejestracji jak równieŜ robotnik budowlany i murarz –
łącznie 164 osoby tj. 3,77% wszystkich rejestracji. Wśród 170 osób zarejestrowanych w analizowanej
kategorii kobiety stanowiły aŜ 84,12%. Ponadto, odnotować naleŜy zmniejszony napływ osób
z zawodem technik ekonomista, co jednak nie przyczyniło się do zmniejszenia nadwyŜki w tym
zawodzie, o czym wspominamy w dalszej części niniejszego opracowania. W badanym okresie
zarejestrowano 78 osób z zawodem technik ekonomista tj. 1,79% ogółu rejestracji, co jest ilością o 92
osoby mniej w stosunku do poprzedniego półrocza.
Reasumując naleŜy zaznaczyć, iŜ struktura napływu osób bezrobotnych jest bardzo zbliŜona
do struktury bezrobocia wg grup zawodów w powiecie gnieźnieńskim.

II. Analiza ofert pracy według zawodów.

WaŜnym elementem oceny rynku pracy jest analiza ofert pracy. W związku z powyŜszym w tej części
opracowania przedstawiona została analiza ofert pracy (w tym staŜu), które zgłaszane były przez
pracodawców w I-półroczu 2011 roku. Na analizę składają się: oferty pracy według zawodów
w I-półroczu 2011 roku oraz oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

1. Oferty pracy według zawodów w I-półroczu 2011 roku.

Tabela 3. Oferty pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2011 roku.
Kod
zawodu

Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu
2011 roku
1 945

Nazwa zawodu

ogółem

L.p.

1.

“524302”

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

“931301”
“522301”
“753105”
“411004”
“711404”
“332101”
“753303”
“000000”
“332203”
“833203”
“713102”
“932990”

14.
15.
16.
17.

“711202”
“515303”
“751105”
“441990”

18.
19.

“941201”
“711601”

Kosultant/agent
sprzedaŜy
bezpośredniej
Robotnik budowlany
Sprzedawca
Krawiec
Technik prac biurowych
Zbrojarz
Agent ubezpieczeniowy
Szwaczka
Bez zawodu
Przedstawiciel handlowy
Kierowca samochodu cięŜarowego
Malarz budowlany
Pozostali robotnicy przy pracach
prostych w przemyśle
Murarz
Robotnik gospodarczy
Rzeźnik - wędliniarz
Pozostali pracownicy obsługi biura
gdzie indziej niesklasyfikowani
Pomoc kuchenna
Brukarz

151

240
154
130
91
70
70
63
57
44
39
38
36
33
32
31
30
29
25
24
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

“753605”
“523002”
“722204”
“514101”
“712101”
“832203”
“432103”
“723103”
“512001”
“512090”
“962990”

Obuwnik przemysłowy
Kasjer handlowy
Ślusarz
Fryzjer
Dekarz
Kierowca samochodu osobowego
Magazynier
Mechanik pojazdów samochodowych
Kucharz
Pozostali kucharze
Pozostali pracownicy przy pracach
prostych
gdzie
indziej
niesklasyfikowani

24
23
21
20
20
18
17
16
15
15
14

Niewątpliwie napływ nowych ofert pracy jest jednym z warunków poprawy sytuacji na rynku
pracy. Urząd jednak nie posiada pełnej informacji o wolnych miejscach pracy. Pracodawcy nie
zgłaszają bowiem wszystkich wolnych miejsc pracy. Bardzo często wykorzystują oni własne metody
poszukiwania pracowników. Czasami teŜ oferty pracy są zgłaszane kilkakrotnie do urzędu, z uwagi na
duŜą rotacje pracowników w danym zakładzie pracy, małą atrakcyjność warunków pracy u danego
pracodawcy z punku widzenia osoby bezrobotnej, braku w rejestrze bezrobotnych lub na rynku pracy
osób posiadających potrzebne kwalifikacje, umiejętności czy doświadczenie jak równieŜ zbyt wysokie
wymagania pracodawców w stosunku do kandydatów. Częstą równieŜ praktyką stosowaną przez
pracodawców jest zgłoszenie wolnego miejsca pracy w formie oferty otwartej. Zamieszczenie oferty
pracy na stronie internetowej Urzędu powoduje, Ŝe dostęp mają do niej wszyscy zainteresowani
pracą, a nie tylko osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W powyŜszym okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie dysponował
1 945 ofertami pracy i staŜu.
Największe

zapotrzebowanie

w

I-półroczu

2011

roku

pracodawcy

zgłosili

w

zawodzie:

konsultant/agent sprzedaŜy bezpośredniej. W zawodzie tym pozyskano – 240 oferty pracy,
tj. 12,34% ogółu ofert pracy zgłoszonych w tut. Urzędzie. Tak duŜa liczba ofert w tym zawodzie wiąŜe
się bowiem ze zgłaszaną przez pracodawcę kilkakrotnie ofertą związaną ze sprzedaŜą bezpośrednią
ekologicznych produktów do czyszczenia w ramach umowy agencyjnej.
W dalszej kolejności najwięcej ofert pracy pozyskano w zawodach: robotnik budowlany – 154 oferty
pracy tj. 7,92% ogółu ofert pracy zgłoszonych, sprzedawca – 130 ofert pracy tj. 6,68% ogółu ofert
pracy, krawiec – 91 ofert pracy tj. 4,68% ogółu ofert pracy, technik prac biurowych i zbrojarz – po 70
ofert pracy kaŜda tj. po 3,60% ogółu ofert pracy, agent ubezpieczeniowy – 63 oferty pracy tj. 3,24%
wszystkich ofert pracy.
W porównaniu z liczbą ofert pracy zgłaszanych w poprzednim półroczu zwiększyła się ilość
ofert pracy w takich zawodach jak: konsultant/agent sprzedaŜy bezpośredniej, robotnik budowlany,
krawiec, zbrojarz czy agent ubezpieczeniowy.
Spadek ofert pracy dotyczył takich zawodów jak: sprzedawca, kierowca samochodu cięŜarowego,
pakowacz, ekspozytor towarów (merchandiser), robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym,
robotnik gospodarczy.
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2. Oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Polska

Klasyfikacja

usystematyzowanym

Działalności

podziałem

(PKD)

zbioru

–

rodzajów

jest

umownie
działalności

przyjętym,

hierarchicznie

społeczno-gospodarczej,

jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

Tabela 4. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy
w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2011 roku.

Sekcja PKD
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz
działalność związana z
rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych, włączając
motocykle
Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Transport i gospodarka
magazynowa
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca
Administracja publiczna
i obrona narodowa; obowiazkowe
zabezpieczenie społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa
Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników;

Bezrobotni
zarejestrowani
stan w końcu
w I-półroczu
I-półrocza

Oferty pracy
zgłoszone w
stan w
I- półroczu
końcu
I- półrocza
29
2

78

237

0
292
4

1
594
3

1
259
2

0
41
0

1

6

12

2

255
329

369
755

258
616

50
60

34

69

197

115

39

64

49

4

6
13

20
20

3
83

0
0

7

3

2

0

5

9

29

6

352

738

223

26

46

92

67

0

17
324

39
757

42
16

10
0

16

20

14

2

31
0

47
1

43
0

4
0
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gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące
usługi na wlasne potrzeby
Organizacje i zespoły
eksterytorialne
Działalność nie zidentyfikowana
Razem

0

0

0

0

1 761
3 610

1 772
5 616

0
1 945

0
322

Analiza ofert pracy wedły sekcji PKD wskazuje, Ŝe największa liczba ofert pracy
w I-półroczu 2011 roku była zgłaszana w następujących sekcjach:
-

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

-

przetwórstwo przemysłowe,

-

budownictwo,

-

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,

-

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Ponadto z powyŜszych danych wynika, Ŝe według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy
bezrobotni najczęściej pochodzili z sekcji:
-

działalność nie zidentyfikowana,

-

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,

-

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

-

opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

-

przetwórstwo przemysłowe.
Analizując oferty pracy zgłoszone w I-połowie 2011 roku według sekcji PKD zauwaŜymy, Ŝe

liczba zgłaszanych ofert pracy znacznie przewyŜszała liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych
posiadających odpowiednie kwalifikacje, w takich działach gospodarki jak:
-

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

-

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

-

działalność finansowa i ubezpieczeniowa,

-

edukacja,

-

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

W sekcjach PKD: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby oraz organizacje i zespoły eksterytorialne
nie zgłoszono Ŝadnej oferty pracy.

III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych.

Trzecia część opracowania przedstawia analizę rynku pracy z uwzględnieniem zawodów
deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2011 roku. Zawody deficytowe i
nadwyŜkowe określa się poprzez stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych w
okresie sprawozdawczym do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym
samym okresie.
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Zawody deficytowe.

Przez zawód deficytowy naleŜy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyŜsze
zapotrzebowanie niŜ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
PoniŜej przedstawiono 30 zawodów o najwyŜszych wskaźnikach deficytu.

Tabela 5. Zawody deficytowe w powiecie gnieźnieńskim w I-półroczu 2011 roku.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kod zawodu
“711404”
“441990”
“411004”
“512090”
“524502”
“932905”
“432190”
“811104”
“941201”
“721290”
“751105”
“911290”
“932990”
“711601”
“722312”
“833202”
“612107”
“251401”
“412001”
“753403”
“952001”
“332203”
“235914”
“422602”
“522303”
“524902”
“721302”
“723104”
“832203”
“833101”

Nazwa zawodu
Zbrojarz
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej
niesklasyfikowani
Technik prac biurowych
Pozostali kucharze
Sprzedawca w stacji paliw
Pomoc krawiecka
Pozostali magazynierzy i pokrewni
Operator koparki
Pomoc kuchenna
Pozostali spawacze i pokrewni
Rzeźnik – wędliniarz
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i
podobne
Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
Brukarz
Szlifierz metali
Kierowca ciągnika siodłowego
Hodowca zwierząt futerkowych
Programista aplikacji
Sekretarka
Tapicer meblowy
Sprzedawca uliczny produktów nieŜywnościowych
Przedstawiciel handlowy
Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych
i opiekuńczych
Recepcjonista
Sprzedawca w branŜy przemysłowej
Doradca klienta
Blacharz budowlany
Mechanik samochodów cięŜarowych
Kierowca samochodu osobowego
Kierowca autobusu

Spośród głównych grup zawodowych do najbardziej deficytowych, dla których wskaźnik intensywności
deficytu osiągnął najwyŜsze wartości zaliczyć naleŜy takie grupy jak:
- zbrojarz,
- pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani,
- technik prac biurowych,
- pozostali kucharze,
- sprzedawca w stacji paliw.
Trudności z realizowaniem ofert pracy w w/w zawodach spowodowane są głównie tym, Ŝe
pracodawcy stawiają kandydatom wysokie wymogi do wykonywania zawodu np. związane
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z posiadaniem doświadczenia w danym zawodzie. W zawodach typu zbrojarz problem ze
znalezieniem pracowników wynikać moŜe z okoliczności, iŜ na rynku pracy nie ma osób młodych,
natomiast osoby posiadające ten zawód nie przystają do nowych warunków pracy czy teŜ ich
kwalifikacje nie odpowiadają współczesnym wymaganiom. Rozwiązaniem problemu wydaje się być
propozycja kształcenia w tym zawodzie na poziomie szkolnictwa zawodowego.
Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe zawodami najbardziej deficytowymi są takie zawody
jak: pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani, technik prac biurowych,
sekretarka. Tak wysokie zapotrzebowanie w tych zawodach jest po raz kolejny wynikiem realizacji
przez Urząd duŜej ilości wniosków staŜowych.
W zawodach takich jak: operator koparki czy pozostali robotnicy przy pracach prostych nie
było osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracyw Gnieźnie.

5

Zawody nadwyŜkowe.

Przez zawód nadwyŜkowy naleŜy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niŜsze
zapotrzebowanie niŜ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
W tabeli poniŜej przedstawiono 30 zawodów o najwyŜszym poziomie nadwyŜki.

Tabela 6. Zawody nadwyŜkowe w powiecie gnieźnieńskim w I półroczu 2011 roku.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kod zawodu
“331403”
“713101”
“522305”
“751201”
“243106”
“722314”
“751204”
“311504”
“524990”

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

“512002”
“741207”
“311303”
“752205”
“713203”
“000000”
“723105”
“932101”
“723307”
“432201”
“251902”
“411090”
“712601”
“752208”
“961302”
“723190”
“512001”
“712303”
“325402”

Nazwa zawodu
Technik ekonomista
Malarz - tapeciarz
Technik handlowiec
Cukiernik
Specjalista do spraw marketingu i handlu
Tokarz w metalu
Piekarz
Technik mechanik
Pozostali pracownicy sprzedaŜy i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
Kucharz małej gastronomii
Elektromonter (elektryk) zakładowy
Technik elektryk
Stolarz
Lakiernik samochodowy
Bez zawodu
Mechanik samochodów osobowych
Pakowacz
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Planista produkcyjny
Specjalista zastosdowań informatyki
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Hydraulik
Stolarz meblowy
Robotnik placowy
Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
Kucharz
Tynkarz
Technik masaŜysta
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29.
30.

“912103”
“514202”

Prasowaczka ręczna
Kosmetyczka

Zawody przedstawione w powyŜszej tabeli okazały się najbardziej nadwyŜkowymi zawodami
w powiecie gnieźnieńskim i jednocześnie stanowią zawody, w których najtrudniej jest znaleźć
zatrudnienie. W niektórych zawodach ofert pracy jest bardzo mało w stosunku do liczby osób
zarejestrowanych, a czasem nie ma Ŝadnej oferty.
Podobnie jak w poprzednim półroczu nadal niestety w rejestrze Powiatowego Urzedu Pracy
w Gnieźnie wśród zawodów nadwyŜkowych przewaŜa technik ekonomista. Sytuacja na rynku pracy
osób bezrobotnych, którzy posiadają w/w kwalifikacje zawodowe jest zatem nadal bardzo trudna.
Okazuje się, Ŝe mimo atrakcyjności tego zawodu, rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć większości
osób, które mają ten zawód.
Osoby bezrobotne kierowane do pracy nie spełniają takŜe wymagań stawianych przez
pracodawców. Osobom tym nierzadko brakuje doświadczenia zawodowego bądź teŜ utracili
uprawnienia zawodowe ze względu na długą przerwę w wykonywaniu zawodu jak wydaję się być np.
w przypadku zawodu: elektromonter (elektryk) zakładowy oraz technik elektryk.
Nadal teŜ problemem są niskie zarobki czy zatrudnienie bez umowy tzw. “na czarno”. DuŜa grupa
osób zarejestrowanych nie jest równieŜ zainteresowana jakąkolwiek pracą.

Podsumowanie

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim opisuje
rzeczywistość lokalnego rynku pracy oraz pozwala na sformułowanie ocen i wniosków dla systemu
kształcenia zawodowego, szkolenia bezrobotnych, pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz
opracowywania lokalnych projektów wsparcia, szczególnie dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy.
Niniejsze opracowanie wskazuje na trudną sytuację na naszym lokalnym rynku pracy. Wielu
bezrobotnych ma trudności ze znalezieniem pracy w posiadanym zawodzie. Związane jest to często
z faktem, Ŝe mimo posiadania przez osobę bezrobotną wymaganego przez pracodawcę zawodu, nie
spełnia ona innych wymagań stawianych przez pracodawcę takich jak np.: odpowiednie
doświadczenie, inne dodatkowe umiejętności i uprawnienia. Ponadto naleŜy podkreślić, Ŝe wśród
grupy osób bezrobotnych występuję zjawisko dezaktualizacji ich kwalifikacji, co utrudnia ich powrót na
rynek pracy. ZauwaŜa się teŜ małą mobilność wśród osób pozostających bez zatrudnienia. Na uwagę
zasługuje fakt, Ŝe bardzo duŜa liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie nie posiada w ogóle Ŝadnego zawodu. Niezbędne jest więc podejmowanie działań
zmierzających do umoŜliwienia osobom zarejestrowanym zdobycie zawodu czy teŜ podwyŜszenie lub
uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.
Wyniki monitoringu wskazują, Ŝe napływ ofert pracy w danym zawodzie a napływ
bezrobotnych w tym zawodzie nie są do końca adekwatne do rzeczywistości. ZauwaŜyć moŜna m.in.
brak chęci podjęcia przez osoby bezrobotne zatrudnienia w danym zawodzie mimo posiadanych
i wymaganych przez pracodawców kwalifikacji. Powodem mogą być nieaktualne uprawnienia
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do wykonywania zawodu, przerwy w zatrudnieniu i długotrwałe bezrobocie, stan zdrowia lub brak
zainteresowania podjęciem pracy w swoim wyuczonym zawodzie. W konsekwencji pomimo, Ŝe
w dyspozycji urzędu pozostają wolne miejsca pracy niekiedy występują trudności w obsadzeniu
stanowiska pracy.

Mateusz Idzikowski – Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego.
_________________________________________________________________________________
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych został opracowany zgodnie z zaleceniami
metodycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

158

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2011
Załącznik nr 4 – Skrócony Raport z zorganizowanych spotkań, imprez, wydarzeń w Centrum
Aktywności Społecznej LARGO w 2011 roku (projekt nr II1Aa/36)
Centrum Aktywności Społecznej

L arGo
Raport 2011
DATA

WYDARZENIE

styczeń – luty 2011

Rekrutacja do projektu współfinansowanego ze środków EFS Centrum
Aktywności Społecznej LARGO
Konsultacje księgowych: informowanie o ulgach i uprawnieniach, zasady
odliczania wydatków poniesionych w związku z niepełnosprawnością,
informacje o moŜliwości przekazywania 1% podatku na działalność
społeczną, zasady korzystania z dofinansowań i pomocy świadczonej
przez instytucje pomocy społecznej itp.
Warsztaty j. angielskiego
Stowarzyszenie
Zastępczego
Rodzicielstwa
warsztaty
z psychoterapeutą. Temat warsztatów: "Agresja wśród dzieci
i młodzieŜy - jak sobie z nią radzić ?"
Kontynuacja działań Pracowni Ruchu i Tańca- zajęcia z gimnastyki
z elementami fitness oraz zajęć z choreoterapii
Rozdanie certyfikatów oraz materiałów/narzędzi do pracy z kursów EFSkursy florystyka i kosmetyczki
Kontynuacja
zajęć grupy tanecznej dla dzieci uczęszczających do
Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur”
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa – spotkanie z terapeutą
Sesja superwizyjno – egzaminacyjna dla trenerów ART
Związek Emerytów i Rencistów- posiedzenie Zarządu organizacji
Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Zatrudnienia
Klub Krytyki Politycznej - KINO NiezaleŜne przegląd filmów Nowickiego
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa – zajęcia plastyczne dla dzieci
Spotkanie organizacyjne z organizacjami pozarządowymi mającymi
siedzibę w Centrum Aktywności Społecznej LARGO
Kontynuacja zajęć – Arteterapia - grupa dla dorosłych
Uruchomienie dla osób dorosłych - Pracownii Tkaniny Przestrzennej
Realizacja projektu finansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego
Koalicja przeciwko przemocy - Trening Zmiany Agresywnych Postaw
OikosPlus
Klub Krytyki Politycznej - KINO NiezaleŜne, prezentacja filmu pt. „ZONA”
Stowarzyszenie
Zastępczego
Rodzicielstwa
- Walne
Zebranie
Sprawozdawcze
Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów w Poznaniu koło
terenowe w Poznaniu- posiedzenie komisji rewizyjnej organizacji
Walne spotkanie Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
PRIDE - szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia

styczeń- marzec 2011

styczeń- czerwiec
7.01.2011

12.01.2011
14.01.2011
17.01.2011
20.01.2011
21.01.2011
25.01.2011
25.01.2011
27.01.2011
4.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
14.02.2011
25.02.2011

25.02.2011
16.03.2011
16.03.2011
16.03.2011
18.03.2011
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22.03.2011- nadal
22.03.2011
31.03.201110.04.2011
13.04.2011
13.05.2011
20.05.2011

27.05.2011
3.06.2011
4.06.2011
8.06.2011
10.06.2011
17.06.2011
22.06.2011
22.07.2011
12.08.2011
19.08.2011
6.09.2011
8.09.2011
15.09.2011
16.09.2011
17.09.2011
27.09.2011
28.09.2011
30.09.2011
3.10.2011
4.10.2011
3-4.10.2011
7.10.2011
10-11.10.2011

warsztatowe
Prowadzone zajęcia z gimnastyki dla osób niepełnosprawnych m.in.
zrzeszonych w Gnieźnieńskim Kole Polskiego Związku Niewidomych
Klub Krytyki Politycznej – KINO NiezaleŜne prezentacja filmu pt.
„Przełamując ciszę”
Prezentacja prac Grupy Plastycznej Largo na XIV Mogileńskich
Spotkaniach Plastycznych
Prezentacja działalności PCPR - Centrum Aktywności Społecznej Largo
w Targach Pracy organizowanych przez PUP Gniezno
PRIDE – szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia
warsztatowe
PRIDE - szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia
warsztatowe
Klub Krytyki Politycznej – KINO NiezaleŜne, prezentacja filmu pt. „ZONA”
PRIDE - szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia
warsztatowe
PRIDE - szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia
warsztatowe
PCPR - CAS LARGO udział w Dniu Odpowiedzialności Obywatelskiej
„Heppening plastyczny – Portret Senatora”
Spotkanie Grupy Wsparcia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych
PRIDE - szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia
warsztatowe
PRIDE - szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia
warsztatowe
Wystawa Pracowni Malarstwa i Rysunku „Portrety”
PRIDE - szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia
warsztatowe
PRIDE - szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia
warsztatowe
PRIDE - szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia
warsztatowe
Do grupy zajęciowej PZN z gimnastyki dołącza Stowarzyszenie Diabetyków
Klub Krytyki Politycznej - KINO NiezaleŜne, prezentacja filmu pt.
„Tańczący Jastrząb”
Spotkanie członków Rada PoŜytku Publicznego
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego – walne zebranie członków
stowarzyszenia
Wystawienie pracy uczestnika zajęć plastycznych CAS Largo – Radosław
Karpiński na Art. Night Festiwal 2 w eSTeDe
WernisaŜ prac plastycznych CAS Largo w Gminnym Ośrodku Kultury w
Niechanowie
Dzień Przemocy w Rodzinie – psychiatra
PRIDE - - szkolenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zajęcia
warsztatowe
Spotkanie dotyczące przeciwdziałania przemocy
Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego
Realizacja Projektu „ Centrum Aktywności Społecznej Largo
współfinansowanego ze środków EFS - Kurs Decoupage I stopień
PRIDE zakończenie szkolenia niespokrewnionych rodzin zastępczych
Realizacja Projektu „ Centrum Aktywności Społecznej Largo

160

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2011
12.10.2011
13.10.2011

13.10.2011
17.10.-24.10.2011
20.10 – 27.10.2011

28.10.2011
2.11 – 4.11.2011

7.11 – 9.11.2011

8.11.2011
10.11 – 15.11.2011

16.11 – 18.11.2011

10.11.2011
15.11.2011
15.11.2011
16.11.2011

18.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
24.11.2011
1.12.2011
2.12.2011
8.12. – 14.12.2011
10.12.2011

współfinansowanego ze środków EFS - Kurs decoupage c.d.I stopień
Prezentacja Centrum Aktywności Społecznej „Largo” podczas oficjalnego
otwarcia budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Wystawa fotograficzna uczestników CAS Largo pt: „Kalejdoskop” –
wystawa zainaugurowała Gnieźnieńskich Dni Solidarności z Osobami
Chorymi Psychicznie pod wspólną nazwą „Sztuka pozwala zrozumieć”
Klub Krytyki Politycznej –
KINO NiezaleŜne, prezentacja filmu pt.
„Śniadanie ze Scottem”
Realizacja Projektu „ Centrum Aktywności Społecznej Largo
współfinansowanego ze środków EFS - Kurs florystyczny
Realizacja Projektu „ Centrum Aktywności Społecznej Largo
współfinansowanego ze środków EFS - Kurs umiejętności społecznych i
aktywnego poszukiwania Pracy
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego - zebranie ogólne wszystkich
członków stowarzyszenia
Realizacja Projektu „ Centrum Aktywności Społecznej Largo
współfinansowanego ze środków EFS - Kurs umiejętności społecznych
i aktywne poszukiwanie Pracy
Realizacja Projektu „ Centrum Aktywności Społecznej Largo
współfinansowanego ze środków EFS - Kurs umiejętności społecznych
i aktywne poszukiwanie Pracy
Badanie stopy cukrzycowej Polskiego Związku Diabetyków Koło Powiatowe
Gniezno
Realizacja Projektu „ Centrum Aktywności Społecznej Largo
współfinansowanego ze środków EFS - Kurs umiejętności społecznych
i aktywne poszukiwanie Pracy
Realizacja Projektu „ Centrum Aktywności Społecznej Largo
współfinansowanego ze środków EFS - Kurs umiejętności społecznych
i aktywne poszukiwanie Pracy
Spotkanie rodzin zastępczych z psychologiem
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – spotkanie
organizacyjne
Zespół Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu” Trzemeszno –
spotkanie
Uczestniczenie w Dniu Tolerancji organizowanym przez Zespół Szkół
Specjalnych im. J. Korczaka. Poprowadzenie zajęć plastycznych,
choreoterapii oraz fitness, wystawa prac plastycznych uczestników zajęć
plastycznych w CAS Largo
Grupa wsparcia rodzin zastępczych
Polski Związek Niewidomych – spotkanie Zarządu
Spotkanie Przewodników Szlaku Piastowskiego
Klub Krytyki Politycznej - KINO NiezaleŜne, prezentacja filmu pt.
„Edukatorzy”
Zespół Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu” Trzemeszno –
spotkanie
Ochotnicze Hufce Pracy Niechanowo – szkolenie dla wychowawców
placówki
Realizacja Projektu „ Centrum Aktywności Społecznej Largo
współfinansowanego ze środków EFS - Kurs barmański EFS
„Gwiazdkowe smakołyki i prezenciki” – festyn integracyjny , zorganizowany
w ramach Projektu CAS Largo współfinansowanego ze środków EFS
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14.12.2011

15.12.2011
15.12. – 16.12.2011

22.12.2011

29.12.2011

Spotkanie „Kierunki rozwoju rodzinnej opieki zastępczej w Powiecie
Gnieźnieńskim w związku z wprowadzeniem Ustawy o Wsparciu Rodziny i
Systemie Pieczy Zastępczej”
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Diabetyków
Realizacja Projektu „ Centrum Aktywności Społecznej Largo
współfinansowanego ze środków EFS - Kurs umiejętności społecznych
i aktywnego poszukiwania Pracy
Podsumowanie projektu Centrum Aktywności Społecznej Largo – aktywna
integracja w powiecie gnieźnieńskim oraz wręczenie certyfikatów
i upominków dla uczestników poszczególnych kursów
Klub Krytyki Politycznej – KINO NiezaleŜn, prezentacja filmu pt.
„Braterstwo”

CAS LARGO - Nieodpłatne porady i konsultacje dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego
Specjalista

Zakres

Psycholog

 pomoc w sytuacjach kryzysowych
 porady w zakresie zaburzeń psychicznych, zachowania i emocji
 pomoc w nawiązywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych
(dziecko-rodzic, uczeń-nauczyciel)
 porady w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych

Psycholog

konsultacje i porady psychologiczne dla osób z zaburzeniami i chorobami
psychicznymi (dorośli)

Psychiatra

 porady dotyczące objawów i leczenia zaburzeń psychicznych oraz
uzależnień
 pomoc w sytuacjach kryzysowych
 psychoedukacja chorych oraz ich rodzin

Pedagog

 indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna
 pomoc w zakresie pracy korekcyjno – wychowawczej
 konsultacje z rodzicami

Radca Prawny

Udziela porad w zakresie
• Prawa karnego : poradnictwo z zakresu prawa materialnego
i procesowego
• Prawa cywilnego: poradnictwo z zakresu postępowania nieprocesowego,
poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i upominawczych
• Prawa rodzinnego : poradnictwo w sprawach rozwodowych
i separacyjnych, poradnictwpo w sprawach alimentacyjnych, poradnictwo
w zakresie rozdzielności majątkowej
• Prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych: poradnictwo z zakresu
emerytalno-rentowych
• Prawa pracy
• Prawa lokalowego i ochrony praw lokatorów:
sprawy dotyczące
uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu, poradnictwo
z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców,
podnajemców itp

Doradca Zawodowy

Spotkania z psychologiem/doradcą zawodowym - rozmowy o odkrywaniu
własnych zainteresowań, umiejętności i moŜliwości ich realizacji.
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Centrum Aktywności Społecznej Largo poza określonym wyŜej zakresem działalności to takŜe
zaplecze z którego moŜna korzystać. W naszych zasobach znajdują się pomieszczenia dostosowane
do prowadzenia róŜnego rodzaju zajęć warsztatowych, organizacji spotkań, korzystania
z nieodpłatnych specjalistycznych porad i konsultacji.
W roku 2011 z ww. moŜliwości korzystali :
1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Gnieźnie – prowadząc bieŜącą działalność
organizacji
2. Stowarzyszenie na Rzecz Ubogich Rodzin „NADZIEJA” w Gnieźnie - prowadząc bieŜącą
działalność organizacji, korzystając z dostępu do mediów, uzyskując takŜe pomoc
administracyjno-biurową
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie – organizując okolicznościowe
spotkania dla członków organizacji , posiedzenia władz organizacji
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom koło Gniezno – realizując projekty m.in. z fotografii cyfrowej
5. Polski Związek Niewidomych Koło w Gnieźnie – organizując okolicznościowe spotkania dla
członków, zajęcia warsztatowe
6. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych w Gnieźnie – prowadząc bieŜącą działalność organizacji,
spotkania władz stowarzyszenia, prowadząc zajęcia warsztatowe dla członków stowarzyszenia
7. Uniwersytet III wieku – prowadząc bieŜącą działalność organizacji
8. Klub Krytyki Politycznej – prowadząc bieŜącą działalność organizacji
9. Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SłuŜby Więziennej oddział ZK Gębarzewo – prowadząc
bieŜącą działalność organizacji
Organizacje społeczne korzystają nie tylko z pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej Largo , ale
równieŜ z nieodpłatnego specjalistycznego poradnictwa, moŜliwości udziału w zajęciach
terapeutycznych ( plastycznych , choreo terapeutycznych i in.), moŜliwości konsultacji obejmujących
m.in. zasady udzielania dotacji ze środków publicznych itp. – w zaleŜności od zgłaszanych potrzeb.
W okresie listopad 2010 – maj 2011 przeprowadzono w Centrum Aktywności Społecznej LARGO
następujące prace związane z przyjęciem organizacji społecznych, które w związku z modernizacją
budynku na ulicy Sobieskiego musiały opuścić dotychczasowe siedziby. W budynku Centrum
Aktywności Społecznej Largo:

I. przy ul. Kościuszki 7a zaadaptowano (wykonanie niezbędnych prac malarskich, budowlanych)
i częściowo wyposażono (w niezbędnym zakresie, zgodnie z zawartymi umowami) pomieszczenia
dla:
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu Koło Gniezno (prace obejmowały:
malowanie, niezbędne szpachlowanie pomieszczeń, załoŜenie wykładziny podłogowej, pomoc
w przeprowadzce, zakup i montaŜ wyposaŜenia),
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Koło „Katyń” (prace
obejmowały malowanie, niezbędne szpachlowanie pomieszczeń, załoŜenie wykładziny
podłogowej, pomoc w przeprowadzce, zakup i montaŜ wyposaŜenia, przygotowanie Pokoju
Pamięci
a takŜe:
1. podłączono linie telefonicznych (prace obejmowały przeniesienie centrali telefonicznej
i umoŜliwienie korzystania z ww. poza organizacjami, takŜe znajdującym się w budynku
instytucjom Poradni Psychologicznej Pedagogicznej, PINB),
2. sprawdzono i wydzielono część instalacji elektrycznej (prace obejmowały montaŜ podliczników,
sprawdzenie instalacji elektrycznej- zerowanie w budynku siedzibie CAS LARGO, i budynku B
w części, w której siedziby mają WZINR, TML),
3. wykonano prace budowlane polegające na podzieleniu korytarza , a tym samym wydzieleniu
części budynku przynaleŜnego organizacjom – zgodnie z przyjętymi ustaleniami,
4. wykonano tablicę informacyjną.
-
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II. przy ul. Kościuszki 7 zaadaptowano (wykonanie niezbędnych prac malarskich, budowlanych)
i częściowo wyposażono ( w niezbędnym zakresie, zgodnie z zawartymi umowami) pomieszczenia
dla:
1. Polskiego Związku Niewidomych Koło Gniezno (prace obejmowały malowanie , niezbędne
szpachlowanie pomieszczeń, załoŜenie paneli – wyrównanie poziomu podłóg, pomoc
w przeprowadzce, zakup i montaŜ wyposaŜenia),
2. Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Poznaniu Koło Terenowe
w Gnieźnie (prace obejmowały pomoc w przeprowadzce, zakup i montaŜ wyposaŜenia),
3. Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych Koło nr 3
Gniezno (prace obejmowały pomoc w przeprowadzce, zakup i montaŜ wyposaŜenia),
4. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gnieźnie (prace
obejmowały pomoc w przeprowadzce, zakup i montaŜ wyposaŜenia),
5. Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych Koło nr 1
Gniezno,
a takŜe udzielono pomoc w przekazaniu informacji zainteresowanym osobom o godzinach i dniach
funkcjonowania ww. organizacji (m.in. powiadomienie członków poszczególnych organizacji o zmianie
siedziby itp.) oraz wykonano tablicę informacyjną.
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Załącznik nr 5 – Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej
w 2011 roku (projekt nr II6Aa/60)
Imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji do realizacji
zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku pn. „Organizacja na terenie
powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym”
„Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym”
Termin
Przyznana
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
realizacji
kwota
zadania
dotacji
Stowarzyszenie Młodych
XXI Ogólnopolski Bieg
maj/
1.
1 500,00 zł
Wielkopolan
Niechana
czerwiec
Stowarzyszenie Kultury
XIX Zawody w Pływaniu
2.
1 000,00 zł
Fizycznej i turystyki „Chrobry”
Długodystansowym o Błękitną
lipiec
Gniezno
Wstęgę Ostrowa Lednickiego
Uczniowski Klub Sportowy
IV edycja Gniezno Grand Prix
od kwietnia
3.
2 000,00 zł
Gnieźnieński Klub Kolarstwa
MTB
do września
Górskiego „Mo Bi”
Ogólnopolski Turniej Piłki
Uczniowski Klub Sportowy
4.
1 500,00 zł
Ręcznej Dziewcząt Gniezno
wrzesień
„Tuzinek” Gniezno
Cup 2011
Uczniowski Klub Sportowy
Ogólnopolski Turniej Piłki
listopad/
5.
1 000,00 zł
„Tuzinek” Gniezno
NoŜnej Chłopców rocznik 1999
grudzień
Uczniowski Klub Sportowy
Ogólnopolski Turniej Piłki
6.
1 000,00 zł
maj
„Tuzinek” Gniezno
Ręcznej Tuzinek Cup 2011
DruŜynowe Mistrzostwa i
Gnieźnieński Klub Sportowy
7.
1 000,00 zł
Indywidualne Okręgu w
maj
„Orzeł” Gniezno
Speedrowerze
Gnieźnieński Klub Sportowy
Mistrzostwa Par Klubowych
8.
1 000,00 zł
lipiec
„Orzeł” Gniezno
Seniorów w Speedrowerze
Gnieźnieński Klub Sportowy
DruŜynowe Mistrzostwa Polski
9.
1 000,00 zł
październik
„Orzeł” Gniezno
Juniorów w Speedrowerze
III Ogólnopolski Turniej
Uczniowski Klub Sportowy
październik/
10.
500,00 zł
Kbasket
„Delfin” Kłecko
grudzień
w Piłce Koszykowej Dziewcząt
III Ogólnopolski Turniej EVI
Uczniowski Klub Sportowy
październik/
11.
500,00 zł
CUP
„Delfin” Kłecko
grudzień
w Piłce Koszykowej Chłopców
Otwarte Mistrzostwa Gniezna
Stowarzyszenie Szkolny
w Pływaniu Sportowym dla
12. Związek Sportowy „Ziemi
1 000,00 zł
kwiecień
Szkół Podstawowych i
Gnieźnieńskiej”
Gimnazjalnych
Ogólnopolski Turniej Piłki
Międzyszkolny Klub Sportowy
13.
2 500,00 zł
Ręcznej Młodziczek Gniezno
wrzesień
Gniezno
CUP 2011
Stowarzyszenie Kultury
XI Mistrzostwa Wielkopolski w
lipiec/
14. Fizycznej i turystyki „Chrobry”
1 000,00 zł
PlaŜowej Piłce NoŜnej
sierpień
Gniezno
Turniej Ćwierćfinałowy
Uczniowski Klub Sportowy
15.
1 000,00 zł
Mistrzostw Polski w Piłce
kwiecień
Dąbrówka
Ręcznej Kobiet
III Międzynarodowy Turniej o
Uczniowski Klub Sportowy
16.
1 000,00 zł
Drzwi Gnieźnieńskie w
czerwiec
„Lokator”
Warcabach Stupolowych
VIII Ogólnopolski Wielkanocny
Uczniowski Klub Sportowy
marzec/
17.
1 000,00 zł
Turniej Unihokeja o Puchar
„Błyskawica” Niechanowo
kwiecień
Starosty Gnieźnieńskiego
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18.

Klub Sportowy „Stella”
Gniezno

19.

Klub Sportowy „Stella”
Gniezno

20.

Klub Sportowy „Stella”
Gniezno

21.

Klub Sportowy „Stella”
Gniezno

22.

Międzyszkolny Klub Sportowy
w Trzemesznie

23.

Gnieźnieńskie Towarzystwo
Triathlonowe „Diament”

24.

Trzemeszeńskie Towarzystwo
Sportowe w Trzemesznie

25.

Gnieźnieński Klub Sportowy
„Sparta”

26.

Ludowy Klub Sportowy
„Chrobry” Gniezno

27.

Uczniowski Klub Sportowy
„Sokół” Gniezno

28.

Uczniowski Klub Sportowy
Master

29.
30.

Akademia Karate
Tradycyjnego Samuraj
Klub Sportowy Mieszko
Gniezno

31.

Uczniowski Jeździecki Klub
Sportowy Kłusak

32.

Towarzystwo Sportowe
„Basket” Gniezno

Turniej Juniorów w Hokeju na
Trawie im. M. Grotowskiego
Turniej Młodzików w Hokeju na
Trawie im. Maksymiliana
Małkowiaka
Otwarty Turniej w Boksie im.
Bolesława Flisiaka
Otwarty Turniej w Boksie i
Kingboxingu o Puchar Starosty
Gnieźnieńskiego
Powiatowa Mini Liga Piłki
NoŜnej Halowej
XXI Otwarte Mistrzostwa
Gniezna i Grand Prix
Wielkopolski w Pływaniu
Długodystansowym
Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Gnieźnieńskiego w Tenisie
Stołowym, Turniej z cyklu
Grand Prix TTS Trzemeszno
Wakacyjny Turniej w Hokeju na
Trawie dla Dzieci, MłodzieŜy i
Dorosłych
Otwarte Mistrzostwa Powiatu
w Szachach Klasycznych
III Mistrzostwa Powiatu
Gnieźnieńskiego w
Badmintonie
Towarzyskie Zawody
Jeździeckie
w Skokach
przez Przeszkody
Ogólnopolski Turniej w Karate
Tradycyjnym
Turniej Piłkarski rocznika 19981999 „o Puchar Mieszka”
Powiatowe Towarzyskie
Zawody Jeździeckie w
Skokach przez Przeszkody i w
PowoŜeniu Zaprzęgami o
Puchar Starosty
Gnieźnieńskiego
IX Międzynarodowy Turniej
Koszykówki Gniezno 2011

III kwartał

1 000,00 zł

III kwartał

1 000,00 zł

marzec/
kwiecień

2 000,00 zł

IV kwartał

1 000,00 zł

od
października
do grudnia
sierpień

500,00 zł

2 000,00 zł

od kwietnia
do grudnia

500,00zł

czerwiec

500,00 zł

od września
do grudnia

1 000,00 zł

maj

1 000,00 zł

maj

1 500,00 zł

październik

1 000,00 zł

czerwiec

1 000,00 zł

wrzesień/
październik

1 000,00 zł

lipiec

2 500,00 zł

Razem

37 000,00

„Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo – turystycznego powiatów
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizowanie eliminacji powiatowych
i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach
współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego”
Termin
Przyznana
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
realizacji
kwota
zadania
dotacji
Stowarzyszenie Kultury
Realizacja zadań wchodzących
1.
5 000,00 zł
Fizycznej i Turystyki Chrobry do współzawodnictwa sportowo
cały rok
Gniezno
- turystycznego powiatów o
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Puchar Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w tym
organizacja eliminacji
powiatowych (Mistrzostw
Powiatu) i reprezentowanie
powiatu w zawodach
regionalnych i wojewódzkich w
ramach współzawodnictwa o
Puchar Marszałka Województwa
Wielkopolskiego
Razem:

5 000,00 zł

Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Igrzysk
MłodzieŜy Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach
szczebla ponadpowiatowego”
Termin
Przyznana
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
realizacji
kwota
zadania
dotacji
Wielkopolskie Igrzyska
MłodzieŜy Szkolnej –
Szkolny Związek Sportowy
1.
7 000,00 zł
współzawodnictwo sportowe
cały rok
Ziemi Gnieźnieńskiej
SKS na poziomie miejskim,
powiatowym i wojewódzkim
Razem

7 000,00 zł

Szkolenie dzieci i młodzieŜy uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych
biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieŜy
Lp.

1.

2.

Wnioskodawca
Towarzystwo
śuŜlowe „Start”
Gniezno
Towarzystwo
śuŜlowe „Start”
Gniezno

Nazwa zadania

Termin
realizacji
zadania

Przyznana
kwota
dotacji

IV Turniej śuŜlowy „O Koronę Bolesława
Chrobrego – pierwszego Króla Polski”

maj/
czerwiec

40 000,00 zł

Półfinał Indywidualnych Mistrzostw
Świata Juniorów

czerwiec

20 000,00 zł

RAZEM:
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Załącznik nr 6 – Zestawienie dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej
w 2011 roku (projekt nr II6Aa/61)

Imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej w 2011 roku pn. „Szkolenie dzieci i młodzieŜy uzdolnionej sportowo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci
i młodzieŜy”
Szkolenie dzieci i młodzieŜy uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych
biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieŜy
Termin
Przyznana
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
realizacji
kwota
zadania
dotacji
Towarzystwo śuŜlowe
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
1.
10 000,00 zł
cały rok
„Start” Gniezno
- w szkółce ŜuŜlowej
Klub Sportowy „Mieszko”
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
2.
15 000,00 zł*
cały rok
Gniezno
- w piłce noŜnej
Towarzystwo Sportowe
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
3.
3 000,00 zł
cały rok
„Basket” Gniezno
- w koszykówce
Gnieźnieński Klub
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
4.
2 000,00 zł
Sportowy „Orzeł”
cały rok
- w speedrowerze
Gniezno
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
Międzyszkolny Klub
5.
10 000,00 zł
- w piłce ręcznej oraz
cały rok
Sportowy Gniezno
lekkoatletyce
Uczniowski Klub
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
6.
3 000,00 zł
Sportowy „Tuzinek”
- w piłce ręcznej oraz piłce
cały rok
Gniezno
noŜnej
Uczniowski Klub
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
7.
5 000,00 zł
Hokeistów „Start 1954”
cały rok
- w hokeju na trawie
Gniezno
Uczniowski Klub
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
8.
2 000,00 zł
Sportowy „Medan”
cały rok
- w piłce noŜnej- futsal
Gniezno
Gnieźnieńskie
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
9.
4 000,00 zł
Towarzystwo
cały rok
- w triathlonie oraz pływaniu
Triathlonowe „Diament”
Ludowy Klub Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
10.
1 000,00 zł
cały rok
„Czarni” Czerniejewo
- w piłce noŜnej
MłodzieŜowy Klub
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
11.
4 000,00 zł
cały rok
Koszykówki Gniezno
- w piłce koszykowej
Uczniowski Klub
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
12.
3 000,00 zł
Sportowy „Dąbrówka”
cały rok
- w piłce ręcznej
Gniezno
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
13.
3 000,00 zł
Klub Sportowy Gniezno
cały rok
- w piłce noŜnej oraz futsalu
Gnieźnieński Klub
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
14.
2 000,00 zł
Sportowy „Sparta”
cały rok
- w hokeju na trawie
Gniezno
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
Międzyszkolny Klub
15.
1 000,00 zł
- w piłce noŜnej, siatkówce,
cały rok
Sportowy w Trzemesznie
tenisie ziemnym i lekkoatletyce
Ludowy Klub Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
16.
1 000,00 zł
cały rok
Chrobry Gniezno
- w szachach
Uczniowski Klub
Szkolenie dzieci i młodzieŜy
17.
1 000,00 zł
Sportowy „Master”
cały rok
- w jeździe konnej
Gniezno
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18.

Uczniowski Klub
Sportowy „Niechan”
Niechanowo

19.

Klub Sportowy „Stella”
Gniezno

20.

21.

22.

Uczniowski Klub
Sportowy „Lokator”
Gniezno
Uczniowski Klub
Sportowy „Błyskawica”
Niechanowo
Uczniowski Klub
Sportowy „Sokół”
Gniezno

Szkolenie dzieci i młodzieŜy
- w tenisie stołowym

cały rok

2 000,00 zł

Szkolenie dzieci i młodzieŜy
- w tenisie stołowym, hokeju na
trawie, boksie i kingboxingu

cały rok

15 000,00 zł

Szkolenie dzieci i młodzieŜy
- w warcabach

cały rok

2 000,00 zł

Szkolenie dzieci i młodzieŜy
- w unihokeju

cały rok

1 000,00 zł

Szkolenie dzieci i młodzieŜy
-w badmintonie

cały rok

1 000,00 zł

Razem:

91 000,00 zł
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Załącznik nr 7 – Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 20092011” (projekt nr III2Aa/70)

Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009-2011”
lp. nazwa
kategoria
nagroda
PETRO-TRANS s.c.
Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
1.
Ł. Leszczyński,
Debiut gospodarczy
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”
T. Leszczyński
Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu
2. IT Pro Solutions
Debiut gospodarczy
Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości 2009-2011”
3.

Pracownia Cukiernictwa
Artystycznego "Jaś-Min"

Debiut gospodarczy

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

4.

English 4U

Mikroprzedsiębiorstwo

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

5.

Salon Drzwi NIKI

Mikroprzedsiębiorstwo

6.

Twoja Przestrzeń
P. Andrzejewska

Mikroprzedsiębiorstwo

7.

FINexpert

Mikroprzedsiębiorstwo

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

Małe przedsiębiorstwo

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

Małe przedsiębiorstwo

Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości 2009-2011”

8.

9.

"Secura-Security"
Monitoring W. Bartkowiak,
W. Święcichowski s.c.
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
"Wodkan" T. Szustek

Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości 2009-2011”
Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla
Przedsiębiorczości 2009-2011”

10.

Lech-Pol Dystrybucja
sp. z o.o.

Średnie
przedsiębiorstwo

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

11.

Altom sp. z o.o. sp. k.

Średnie
przedsiębiorstwo

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

12.

Gnieźnieńska WyŜsza
Szkoła HumanistycznoMenedŜerska "Milenium" /
Akademickie Gimnazjum

Średnie
przedsiębiorstwo

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

13.

SOFEX Mirosław Gąsior
s. j.

Lider ekologii

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

14.

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo
L. Michalak

Lider ekologii

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

15.

Zakład Wykonawstwa Sieci
Energetycznych
"ENERGO-TECH"
E. Pawlikowski

Inwestor

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

16.

Firma "Auto-Sanok"

Inwestor

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

17.

Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe HAWA
Jan Walczak

Inwestor

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”
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18.

Przedsiębiorstwo InŜynierii
Sanitarnej "PIS" sp. z o.o.

Innowator

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

19.

Stolarstwo Mikołajczak

Innowator

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”

20.

Gnieźnieńska WyŜsza
Szkoła HumanistycznoMenedŜerska "Milenium"

Innowator

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego
dla Przedsiębiorczości 2009-2011”
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Załącznik nr 8 – Zestawienie dotacji do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2011 roku
(projekt nr IV1Aa/79)
Imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji do realizacji
zadań publicznych w zakresie kultury w 2011 roku

„Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów osadzonych
w tradycji ludowej i regionalnej” – zadanie realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego
PRL IV/1/Aa/79
Lp. Wnioskodawca
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
w zł brutto
1
Gnieźnieński
Poprzez Przeszłość ku Teraźniejszości
5 000,00
Uniwersytet
– platforma porozumienia
Trzeciego Wieku
międzypokoleniowego w Powiecie
Gnieźnieńskim
2
UKS „Kłusak”
Konny rajd turystyczny Grunwald 2011
5 000,00
szlakiem chorągwi biskupa
gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego
3
Biblioteka Publiczna
Konkurs recytatorsko-plastyczny
700,00
Gminy Łubowo
„Wesołe wierszyki”
4
Biblioteka Publiczna
Konkurs Poetycki XV Lednicka Wiosna
Gminy Łubowo
Poetycka Warsztaty
dla
360,00
MłodzieŜy
5
Towarzystwo
VIII Dni Kultury śydowskiej
3 000,00
Wielkopolska-Izrael
i Izraelskiej w Wielkopolsce, Spotkania
w Gnieźnie
6
Stowarzyszenie
„Wprowadzenie uczestników
3 500,00
Ziemia Gnieźnieńska wypoczynku letniego w świat
kinematografii wraz z projekcją filmową”
7
ZHP Hufiec Gniezno
„Kulturalnie? Naturalnie!”
4 000,00
8
Świetlica
„MAKSIO poznaje swoją Małą Ojczyznę 1 200,00
Środowiskowa przy
– warsztaty regionalne”
parafii M. Kolbego w
Gnieźnie
9
Gnieźnieńskie
Pielęgnujemy Tradycję Lotnictwa na
3 000,00
Stowarzyszenie
Ziemi Gnieźnieńskiej – organizacja sesji
Sportów Lotniczych
popularno-naukowej”
im. Ludwika Szajdy
10
Katolickie
XXVII Ogólnopolskie Sympozjum „Stąd
1 240,00
Stowarzyszenie
nasz Ród”
Civitas Christiana
11
Katolickie
XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
1 000,00
Stowarzyszenie
Biblijnej – finał diecezjalny 11 kwietnia
Civitas Christiana
2011r.
12
Katolickie
XVII Gnieźnieńskie Dni Rodziny Miasta
1 200,00
Stowarzyszenie
i Powiatu
Civitas Christiana
13
Liga Obrony Kraju
Powiatowy Konkurs Recytatorski
800,00
Wierszy i Pieśni o Tematyce
Patriotycznej
łącznie
30 000,00
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Załącznik nr 9 – Koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim – wyciąg (projekt
nr IV2Aa/84)

Koncepcja szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim (wyciąg):
I.

Ogólny zarys propozycji oznakowanie szlaków rowerowych

Szlaki rowerowe w Powiecie Gnieźnieńskim będą posiadały dwojaki charakter (turystyczno –
poznawczy i rekreacyjno - wypoczynkowy). Dostępne będą dla przeciętnego rowerzysty, który będzie
miał moŜliwość dowolnego doboru dystansu w zaleŜności od swoich moŜliwości.
Koncepcja zakłada utworzenie dwóch wieńców szlaków – krótszych max 25 km (znakowanych
jednocyfrowo) i dłuŜszych powyŜej 40 km (znakowanych dwucyfrowo). Obejmują one swoim
przebiegiem najciekawsze tereny Powiatu, prowadząc po istniejących juŜ asfaltowych drogach,
leśnych szutrach, polnych drogach, jak i niejednokrotnie po mało uczęszczanych, ale dobrze
widocznych ścieŜkach. Wiele szlaków uwzględnia istniejącą infrastrukturę powstałą w ramach
„Zintegrowanego systemu informacji wizualnej – Szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie
Gnieźnieńskim”.
Wyznaczono w sumie 10 szlaków (4 krótsze – znakowane jednocyfrowo, i 6 dłuŜszych – znakowanych
dwucyfrowo) o łącznej długości prawie 420 km. KaŜdy ze szlaków jest tak zaprojektowany, Ŝe jego
początek i koniec znajduje się na gnieźnieńskim Rynku.
Wyprowadzenie, czy wprowadzenie ruchu rowerowego do centrum miasta jest zadaniem bardzo
trudnym i wymaga dalszych uzgodnień. KaŜdy szlak jest osobną pętlą i daje moŜliwość jazdy w obie
strony.
Poruszanie się po szlakach rowerowych Powiatu Gnieźnieńskiego musi odbywać się zawsze
z zasadami przewidzianymi dla ruchu rowerowego zawartymi w Kodeksie Drogowym.
Z tytułu jazdy po oznakowanym szlaku rowerzyście nie przysługują Ŝadne prawa szczególne. Obecnie
nie istnieje w Powiecie Ŝaden system tworzenia ani znakowania szlaków, turyści są niedoinformowani,
gubią się na nie oznakowanych lub nie odnawianych szlakach a stan taki nie sprzyja budowaniu
pozytywnego wizerunku Powiatu. W związku z tym ruch turystyczny w Powiecie moŜna uznać za zbyt
mały.
W koncepcji został uwzględniony jeden obowiązujący system znakowania szlaków powiatowych, które
w niektórych miejscach nakładają się na inne niegdyś istniejące bądź nowe. Szlaki takie najbardziej
odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu, poniewaŜ na koniec wycieczki umoŜliwiają powrót do
miejsca z którego turysta wyruszył, a tam właśnie najczęściej zostawił samochód lub ma nocleg.
Szlaki będą słuŜyć zarówno turystom jak teŜ ludności miejscowej, która dzięki temu będzie poznawać
swoją małą ojczyznę i bardziej się z nią utoŜsamiać.
Drugim elementem systemu wymagającym osobnego przygotowania jest mocno rozbudowana,
dostępna przez Internet aktualizowana baza informacji o szlakach. Ma ona umoŜliwiać uzyskanie
wszelkich informacji o waŜnych dla turysty miejscach na szlakach oraz pomóc w zaplanowaniu
wycieczki.
Trzeba pamiętać, Ŝe utworzenie znakowanych szlaków w Powiecie Gnieźnieńskim wymaga
obowiązku corocznej ich konserwacji.
Proponowany system szlaków będzie niepowtarzalnym walorem regionu, który ułatwi rozwój turystyki
na obszarach wiejskich oraz niskim kosztem znacznie podniesie atrakcyjność rejonów uznawanych
dotychczas za mocno zaniedbane.
Obecne trendy w turystyce sprzyjają naturalności, autentyczności i aktywności bliŜej dzikiej natury.
Wielu turystów ma juŜ dość nienaturalnych atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich i nastawionych
na komercję. Turyści chcą zobaczyć mieszkańców w ich autentycznym otoczeniu, tam gdzie oni
naprawdę mieszkają, chcą nawiązywać z nimi kontakty i poznawać jak Ŝyją. Mamy jeszcze sporo
zarośniętych trawą dróg polnych, drogi leśne, na których zawsze moŜna znaleźć tropy dzikich zwierząt
oraz wąskie dróŜki asfaltowe obsadzone szpalerami starych drzew, prowadzące do małych wiosek
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malowniczo połoŜonych wśród pól i lasów. PodróŜowanie drogami, którymi na co dzień od lat ludzie
dojeŜdŜają do pracy, do szkoły, do kościoła, niesie ze sobą zupełnie inne walory krajoznawcze, niŜ
asfaltowa ścieŜka pomiędzy budkami z pamiątkami i napojami. Najbardziej cenioną cechą waloru
turystycznego jest jego niepowtarzalność. Dobrze oznakowane szlaki prowadzące zwykłymi drogami,
od wsi do wsi, przez pola, przez lasy, nad jezioro mogą stanowić najlepszy produkt turystyczny
naszego Powiatu.
Turystów rowerowych moŜna podzielić na 4 podstawowe grupy:
1. Turyści tras jednodniowych - wybierają szlaki o długości moŜliwej do pokonania w jeden dzień (20 50 km) i chcą powrócić do miejsca, z którego wyjechali, poniewaŜ mają tam nocleg, stamtąd
wypoŜyczyli rowery lub pozostawili tam samochód. Tacy turyści są zainteresowani oznakowanymi
szlakami oraz wszelkimi ciekawymi obiektami, jakie moŜna spotkać po drodze.
2. Turyści tras długodystansowych - wędrują oni z sakwami przypiętymi do rowerów,
w których mają cały niezbędny sprzęt biwakowy, dzięki czemu mogą nocować codziennie w innym
miejscu. Są oni dobrze przygotowani do drogi, mają dobre mapy i uŜywają odbiorników GPS przewaŜnie nie są zainteresowani szlakami znakowanymi i odwiedzają tylko bardzo znane atrakcje
turystyczne, bądź obiekty związane z określonym profilem tematycznym.
3. Turyści zorganizowani - równieŜ jadą głównie na długie trasy, jednakŜe cały ich bagaŜ wiezie
autobus z przyczepą na rowery. Mają oni wynajętego przewodnika, który prowadzi ich dobrze
wybraną trasą i zna teren. RównieŜ oni nie są zainteresowani oznakowanymi szlakami.
4. Turyści długodystansowi bez sprzętu biwakowego i autokaru - z pewnością obecnie najmniejsza
ilościowo grupa. Korzystają oni z bazy noclegowej na trasie, podróŜując jedynie z minimalnym
podstawowym bagaŜem osobistym. Mogą być zainteresowani oznakowanymi szlakami, o ile
wcześniej potwierdzą jego przejezdność, zazwyczaj równieŜ mają dobrze przygotowaną trasę,
związaną z zarezerwowanymi wcześniej noclegami.
Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe ogromna większość zainteresowanych turystyką rowerową,
zarówno mieszkańców Powiatu, jak i turystów przyjezdnych, zalicza się do pierwszej z wymienionych
grup. Do tej grupy naleŜy równieŜ młodzieŜ szkolna, zarówno z miejscowych szkół, jak teŜ ci, którzy
mogą przyjechać z rowerami pociągiem. RównieŜ chętnie skorzystają oni z dobrze oznakowanych
i opisanych szlaków, jako doskonałej lekcji geografii, historii czy przyrody. Trudno określić procentowy
udział turystów w poszczególnych grupach, jednakŜe bezsprzecznie oznakowanych tras potrzebują
głównie turyści z pierwszej grupy.
Wyznaczone szlaki rowerowe mogą słuŜyć w takim samym stopniu mieszkańcom, jak teŜ
odwiedzającym region turystom, umoŜliwiając aktywny wypoczynek oraz moŜliwości korzystania
z krajoznawczych walorów Powiatu. PoniewaŜ rowerami jeŜdŜą zarówno dzieci jak i emeryci,
a posiadanie roweru nie jest juŜ luksusem, przy odrobinie działań promocyjnych, wkrótce
odwiedzający nas turyści będą zwiedzać nasz Powiat rowerami bez względu na wiek. Proponując dla
rowerzystów sieć szlaków w formie pętli, umoŜliwiamy ich samodzielny wybór i nie narzucamy kiedy
i jak mają nimi jeździć. Jednocześnie zapewniamy bezpieczne dotarcie do celu, bez przewodnika
i konieczności dołączenia do grupy.
Kompleksowe podejście do szlaków rowerowych w całym Powiecie, określenie jednolitych zasad ich
projektowania i oznakowania bez wątpienia przyniesie korzyści zarówno dla turystów, jak i Powiatu.
Gdy system szlaków będzie spójny i kompletny, a jednocześnie na tyle elastyczny, by zaproponować
turyście wiele moŜliwości, z pewnością zadowoli kaŜdego turystę, który zechce poznawać okolicę na
rowerze. Zadowolony turysta zostawia więcej pieniędzy, a to z kolei implikuje wysokość podatków
oraz moŜliwości inwestycji i poszerzania oferty.
DuŜe znaczenie w całym systemie ma oczywiście propagowanie turystyki rowerowej wśród ludności
miejscowej. Jeśli mieszkańcy Powiatu będą dumni z atrakcyjności ziemi, na której mieszkają, będą
znać jej wartości i doceniać ją, kaŜda rozmowa, nawet z przypadkowym turystą, będzie niezwykle
skuteczną reklamą zarówno naszych szlaków, jak i całego Powiatu.
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Proponowane szlaki rowerowe Powiatu Gnieźnieńskiego
Szlak nr 1 ok. 23 km
Gniezno (Rynek), Obora, Strychowo, Rzegnowo, Braciszewo, Piekary, Gniezno
Szlak nr 2 ok. 24 km
Gniezno (Rynek), RóŜa, Wełnica, Orchoł, StrzyŜewo Kościelne, Lulkowo, Jankowo Dolne, Arkuszewo,
Gniezno
Szlak nr 3 ok. 28 km
Gniezno (Rynek), Arkuszewo, Wierzbiczany, Jankowo Dolne – ośrodek, Kalina, Kujawki, Lubochnia,
Wola Skorzęcka, Osiniec, Gniezno
Szlak nr 4 ok. 22 km
Gniezno (Rynek), Skiereszewo, Mnichowo, Baranowo, Pawłowo, Gębarzewo, Gniezno
Szlak nr 11 ok. 55 km
Gniezno (Rynek), Obora, Dębnica, Dziećmiarki, Waliszewo, Imiołki, Lednogóra, Dziekanowice,
śydówko, Rzegnowo, Braciszewo, Piekary, Gniezno
Szlak 21 ok. 58 km
Gniezno (Rynek), RóŜa, Wełnica, Orchoł, Leśnictwo „Brody”, Głęboczek, Mielno, Nowaszyce,
Świątniki, Zdziechowa, Obórka, Gniezno
Szlak nr 22 ok. 68 km
Gniezno (Rynek), RóŜa, Wełnica, Orchoł, StrzyŜewo Kościelne, StrzyŜewo Smykowe, Łukaszewko,
Smolary, Ławki, Ignalin, Duszno, Wydartowo, Folusz, Trzemeszno, Święte, Kujawki, Jankowo Dolne –
ośrodek, Arkuszewo, Gniezno
Szlak 33 ok. 65 km
Gniezno (Rynek), Arkuszewo, Wierzbiczany, Jankowo Dolne – ośrodek, Kalina, Kujawki, Miaty,
Ostrowite Prym. Raszewo, Piłka, Skorzęcin – ośrodek, Gaj, KrzyŜówka, Lubochnia, Wola Skorzęcka,
Osiniec, Gniezno
Szlak nr 34 ok. 42 km
Gniezno (Rynek), Pławnik, Goczałkowo, Drachowo, Arcugowo, Małachowo Złych Miejsc, Nowa Wieś
Niechanowska, Lubochnia, Wola Skorzęcka, Osiniec, Gniezno
Szlak nr 44 ok. 53 km
Gniezno (Rynek), Skiereszewo, Mnichowo, Baranowo, Leśniewo, Przyborowo, Wierzyce, Bure,
Rakowo, Czerniejewo, Kąpiel, Gębarzewo, Gniezno
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II. Kosztorys wstępny wdroŜenia szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim.
Ustalenie kosztorysu fizycznego zaistnienia szlaków na terenie Powiatu jest zadaniem
o tyle trudnym, gdyŜ istnieje dość duŜa rozbieŜność pomiędzy podmiotami uprawnionymi do
znakowania szlaków turystycznych. JednakŜe biorąc pod uwagę konsultacje i inne czynniki
proponujemy:
1. Przebieg szlaków scalony jest ze „Zintegrowanym systemem informacji wizualnej – szlaki i obiekty
turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim” w skład którego wchodzą tablice informacyjne i miejsca
wypoczynkowe. Naszym zdaniem nie pociąga to za sobą wydatkowania dodatkowych środków
związanych z przebiegiem szlaków.
2. Nie przewiduje się umieszczania w ciągu szlaków dodatkowych stojaków rowerowych. Naszym
zdaniem nie ma takiej potrzeby, a po drugie względy kradzieŜowe skutecznie odstraszają od takiego
pomysłu.
3. Szlaki rowerowe nie będą zawierały Ŝadnych dodatkowych drogowskazów poza zatwierdzonymi
znakami kierunkowymi oznaczającymi ich przebieg. Wprowadzenie dodatkowego oznakowania
wpłynie negatywnie na czytelność szlaku.
4. Średnia cena znakowania szlaku turystycznego waha się w granicach 115 zł za kilometr. Mając na
uwadze wyznaczenie 420 km szlaków daje to kwotę: 48 300 PLN (czterdzieści osiem tysięcy, trzysta
złotych). Na etapie prac koncepcyjnych nikt nie jest w stanie wyliczyć ilości znaków poniewaŜ teren
jest róŜny i częstotliwość znakowania teŜ będzie wypadała róŜnie.
5. Do minimum naleŜy ograniczyć ilości tabliczek stałych, które są najbardziej nietrwałym elementem
systemu. Średnio szacuje się zaistnienie jednej tabliczki stałej na 4-5 km szlaku. Daje to sumę około
100 tabliczek za kwotę: 1000 PLN (jeden tysiąc złotych).
6. W węzłowych miejscach szlaków naleŜy umieścić około 20 tablic informacyjno – kierunkowych
w wymiarze 0,4 x 0,6 m. KaŜda z tych tablic będzie dedykowana dla określonego miejsca więc
wyklucza to moŜliwość szablonu. Kwota: 2600 PLN (dwa tysiące sześćset złotych).
7. Elementy konstrukcyjne słupki 140 szt. za kwotę: 6800 PLN (sześć tysięcy osiemset złotych).
8. Do przedstawionych cen naleŜy doliczyć jeszcze podatek VAT.
9. Razem: ok. 64 500,00 zł
UWAGA: podana kalkulacja nie jest wiąŜąca i zaleŜy od wyboru oferenta zajmującego się
znakowaniem szlaków w terenie.
GKKG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieŜności między przedstawioną kalkulacją,
a rzeczywistym kosztem tego przedsięwzięcia.
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Załącznik nr 10 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności Powiatowego Centrum Informacji
Turystycznej w 2011r. (projekt nr IV2Be/89)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w 2011r.
PoniŜsza tabela obrazuje ilość obsłuŜonych klientów biura Informacji Turystycznej oraz liczbę
wycieczek zorganizowanych,
które korzystały z naszych usług przewodnickich w kolejnych
miesiącach roku 2011 w porównaniu z latami 2009 i 2010:

MIESIĄC
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
suma

KLIENCI
INDYWIDUALNI
Rok 2011
Rok 2009
Rok 2010
120
154
150
170
177
165
280
421
419
830
895
790
1160
1280
2500
2000
475
110
40
35
9247

964
987
1756
1000
645
105
23
30
7034

1020
975
1560
1020
745
105
30
25
6880

OBSŁUśONE
WYCIECZKI
Rok 2009
Rok 2010
2
1
2
2
9
26
13
106
62
24
23
32
33
3
5
321

87
84
22
22
28
30
1
297

Rok 2011
1
5
19
84
72
29
20
25
19
9
6
289

Patrząc i porównując statystki tego roku względem lat poprzednich stwierdzić moŜna Ŝe od
dwóch lat ilość turystów obsługiwanych przez biuro PCIT jest bardzo wyrównana. Poziom w granicach
300 wycieczek rocznie stał się liczbą optymalną - cały czas rok 2009 z wycieczkami dofinansowanymi
przez Ministerstwo Edukacji był najlepszym od czasów funkcjonowania biura.
W bieŜącym roku PCIT odwiedziło 6 880 turystów indywidualnych i 289 wycieczek co stanowi
łączną liczbę 17 920 osób obsłuŜonych w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej. Jak nie
trudno zauwaŜyć jest to troszkę gorszy wynik niŜ w roku poprzednim – lecz nie odbiega on
diametralnie od lat poprzednich. Jak wspomniałem powyŜej na to czy ludzie indywidualnie bądź
grupowo podróŜują po kraju wpływ ma wiele czynników. Z prowadzonych przez biuro statystyk
stwierdzić moŜemy Ŝe w tym roku biuro PCIT obsłuŜyło więcej tzw. krótkich wycieczek, które
oprowadzaliśmy 2-3 godziny. DłuŜsze wycieczki – 2-3 dniowe to domena okresu letniego, jednak
w porównaniu z rokiem poprzednim, takich wycieczek w tym roku było mniej. Cały czas najbardziej
obleganymi miesiącami są maj i czerwiec, kiedy to przyjeŜdŜa do nas największa grupa turystów.
Co roku jest tak Ŝe nie zawsze udaje nam się obsłuŜyć wszystkich wycieczek zgłaszających się do
naszego biura – zazwyczaj w miesiącach maju i czerwcu, zmuszeni jesteśmy do odmówienia kilku
wycieczkom. Oczywiście realna liczba wycieczek odwiedzających nasze miasto i okolice jest większa
z racji tego Ŝe nie wszyscy trafiają do naszego biura, nie wszyscy korzystają z usług przewodnickich
itp. Warto jednak zwrócić uwagę na inny rzucający się w oczy fakt. Nadal okazuje się Ŝe Gniezno jak
i okolice są głównie atrakcjami sezonowymi i to w okresie letnim przyjeŜdŜa do nas najwięcej turystów.
W tym roku obserwujemy bardzo podobne liczby grup w poszczególnych miesiącach letnich.
Pocieszający jest fakt Ŝe zarówno z końcem roku jak i na początku jest więcej grup niŜ w roku
poprzednim. Od kilku lat coraz częściej pojawiają się grupy w większości młodzieŜy szkolnej, dzieci,
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przyjeŜdŜający do gnieźnieńskich fabryk bombek, odwiedzające ewentualnie katedrę coraz częściej
korzystając z usług przewodnickich po Katedrze Gnieźnieńskiej. Warto teŜ nadmienić Ŝe w tym roku
moŜna było zaobserwować tendencje do coraz bardziej oszczędnych wycieczek gdzie kaŜdy
dodatkowy koszt musiał być maksymalnie minimalizowany – co za tym idzie w tym roku nie było zbyt
wielu wycieczek kilku dniowych gdzie turyści zwiedzali okolicę a dominowały krótkie jedno dwudniowe wycieczki.
Reasumując – rok ten był minimalnie słabszy ale pokazuje Ŝe poziom grup odwiedzających
nasz rejon się normuje i liczba w okolicach 300 wycieczek staje się liczbą optymalną. Turysta coraz
częściej woli wydać kilkaset złotych na wycieczkę do ciepłych krajów gdzie wie Ŝe pogodę ma
zapewnioną – a sama wycieczka jest pakietem gdzie w jednej cenie ma nocleg, jedzenie często teŜ
zwiedzanie. Inną sprawą moŜe być teŜ wyŜej wspomniany juŜ problem finansowy, z roku na rok
wszelkiego rodzaju usługi, materiały czy benzyna droŜeją a co za tym idzie sam koszt wycieczki –
wyjazdu wzrasta. Patrząc jednak na wykres poniŜej zauwaŜyć moŜna Ŝe rok 2011 moŜna uznać za
minimalnie słabszy w porównaniu z latami poprzednimi ale liczba ludzi napływających w naszą okolicę
oscyluje w zbliŜonych do siebie wartościach:
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Wydarzenia
Targi Turystyczne
Cały czas pojawianie się pracowników PCIT wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie i Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ze stoiskiem na targach turystycznych w róŜnych miastach
procentuje turystami z tych regionów. W tym roku pracownicy PCIT byli w: Łodzi, Wrocławiu,
i w Poznaniu w pozostałe miejsca jak: Szczecin czy Berlin dzięki współpracy z WOT-em – pojechały
materiały promocyjne. Podsumowując Targi przyniosły zadowalający nas efekt. Rozczarowaniem
tegorocznym MoŜe być jedynie Poznań gdzie frekwencja potencjalnych turystów nie do końca była
taka jakiej oczekiwaliśmy. Jest to jednak bardzo dobra forma promocji regionu i na pewno trzeba ją
kultywować.
Spotkanie Komisji Promocji, Kultury i Turystyki
W lutym kierownik biura PCIT – Pani Magdalena Nitecka brała udział w spotkaniu
organizowanym przez Komisję Promocji, Kultury i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie.
Na spotkaniu tym podsumowała i opowiedziała o roku 2010 i ruchu turystycznym w tym okresie,
przedstawiła takŜe przygotowanie biura do nadchodzącego sezonu 2011. Jednym z problemów
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poruszanych przez Panią Magdę, była kwestia odświeŜenia elewacji biura PCIT. Radni uznali Ŝe jest
to potrzebne z racji tego iŜ punkt PCIT jest wizytówką naszego miasta i postarają się pomóc
w rozmowach z Konserwatorem Miejskim. Reasumując odnowienia elewacji budynku jak i biura nie
udało się w tym roku zrealizować. Jedyną rzeczą będzie zrealizowanie nowego kasetonu
informującego o siedzibie PCIT .
Spływ Kajakowy Szlakiem „Wełny i Małej Wełny”
W kwietniu oraz maju tego roku pracownicy PCIT przy współpracy z Organizacją Turystyczną
„Szlak Piastowski” zorganizowała trzecią juŜ edycję Gnieźnieńskiego Spływu Kajakowego Szlakiem
Wełny i Małej Wełny. W tym roku została trochę zmieniona formuła i spływy odbyły się w mniejszych
grupach ale za to kaŜdy etap był powtarzany przez dwa dni. W ten sposób stworzono moŜliwość
udziału większej liczbie osób. Pierwszy etap – 16 i 17 kwietnia – zaczynał się na jeziorze Piotrowskim
a kończył w okolicach miejscowości Cotoń przed jeziorem Zioło – jego długość wynosiła ok. 14km.
Drugi etap miał miejsce 14 i 15 maja – start odbywał się w Kiszkowie na rzece Mała Wełna a kończył
w miejscowości Glinno – była to trasa krótsza od pierwszego etapu ale ciekawsza. Na mecie na
kaŜdego uczestnika czekał ciepły posiłek, herbata, napoje a takŜe mała loteria fantowa. Łącznie w obu
etapach wzięło udział blisko 100 osób i wzięło by jeszcze więcej gdyby nie ograniczenia techniczne
i finansowe. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni uwaŜając to za bardzo ciekawą formę
turystyki aktywnej. My takŜe uwaŜamy Ŝe to bardzo dobre przedsięwzięcie i dołoŜymy wszelkich
starań by z roku na rok impreza ta się rozwijała coraz bardziej.
Sympozjum Naukowe Stąd Nasz Ród – Państwo Gnieźnieńskie, Państwo Piastowskie.
W kwietniu przy współpracy z Organizacją Turystyczną „Szlak Piastowski” pracownicy PCIT
byli zaangaŜowani w organizację i informowanie o Sympozjum Naukowym organizowanym
w Kolegium Europejskim w Gnieźnie. Sympozjum polegało na 4 regularnie odbywających się
wykładach poświęconych czasom piastowskim. Wśród wykładowców byli: mgr Tomasz Janiak –
archeolog, znawca i wieloletni badacz grodu gnieźnieńskiego, pracownik muzeum gnieźnieńskiego,
dr Michał Brzostowicz – archeolog, wicedyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, znawca
struktur społecznych doby przedpaństwowej, autor licznych publikacji, mgr Jacek Wrzesiński –
archeolog, wieloletni badacz grodu na Ostrowie Lednickim, Przewodniczący OT „Szlak Piastowski”,
pracownik Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, znawca i badacz naszego regionu, dr Maciej
Przybył – historyk członek wielu ekspedycji archeologicznych, pracownik Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu, znawca i autor wielu publikacji dotyczących średniowiecza. Jak na pierwsze tego typu
przedsięwzięcie moŜna powiedzieć, Ŝe jako współorganizator jesteśmy usatysfakcjonowani. Łącznie
we wszystkich czterech wykładach od kwietnia do czerwca udział wzięło blisko 100 osób
zainteresowanych początkami naszego państwa. Pomysł sympozjum ma być kontynuowany w roku
2012.
Autorskie zwiedzanie z przewodnikami OT „Szlak Piastowski”
Od maja do września wraz z OT „Szlak Piastowski” realizowaliśmy nową inicjatywę –
autorskie darmowe oprowadzanie z przewodnikami OT „Szlak Piastowski”. Raz w miesiącu jeden
z przewodników realizował swój autorski program oprowadzania zarówno po Gnieźnie jak i na terenie
Szlak Piastowskiego. Co miesiąc program wycieczki był inny i przygotowywany tak by zaciekawić jak
największą liczbę osób. Podsumowując – działanie cieszyło się sporym zainteresowaniem lokalnej
społeczności jaki przebywających w tym czasie w Gnieźnie turystów. Na kaŜde spotkanie zbierała się
spora blisko 30 osobowa grupa chętnych poznać naszą historię. Inicjatywa ma być kontynuowana
w roku 2012.
Dni Gniezna
Dnia 7 maja w Gnieźnie odbywały się uroczyste Dni Gniezna – impreza plenerowa
odbywająca się na gnieźnieńskim Rynku. Wydarzenie to zorganizowane w formie festynu trwało cały
dzień a jej hasło brzmiało Sport i Turystyka. Pracownicy biura PCIT wraz z OT „Szlak Piastowski”
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takŜe posiadali, zaaranŜowane na historyczne stoisko promocyjne przed biurem PCIT na Rynku.
Na stoisku kaŜdy mógł znaleźć darmowe ulotki, foldery i przewodniki dotyczące naszego regionu
dostępne na co dzień w biurze PCIT.
Certyfikat
Jednym z waŜniejszych wydarzeń Powiatowego Centrum Informacji w roku 2011 było otrzymanie
w sierpniu Certyfikatu dla naszego biura – przyznawanego przez Wielkopolską Organizację
Turystyczną. W tym roku uzyskaliśmy 3 gwiazdki czyli jedną gwiazdkę więcej w porównaniu z rokiem
poprzednim. MoŜna powiedzieć Ŝe doceniona została nasza praca w rozwój biura, wymianę mebli,
powiększenie liczby materiałów dostępnych w naszym punkcie a takŜe naszych działań
aktywizujących lokalną społeczność. Poziom obsługi turystów w wielkopolskich centrach informacji
turystycznej z roku na rok wzrasta. W tym roku aŜ sześć jednostek IT otrzymało 3 gwiazdki. Rok
wcześniej Ŝaden punkt nie osiągnął takiego wyniku. Coraz więcej, bo juŜ trzy punkty mogą pochwalić
się maksymalną, 4-gwiazdkową notą. To pokazuje, Ŝe punkty skutecznie pracują nad poprawą jakości
świadczonych usług. Jedną z przyczyn takiej tendencji jest doposaŜanie jednostek w nowoczesny
sprzęt np. infokioski oraz coraz powszechniejszy dostęp do darmowego Internetu. Dobrą informacją
jest równieŜ zgłaszanie do certyfikacji nowo powstałych centrów. Z roku na rok staramy się podnosić
standard świadczonych usług, w tym roku złoŜyliśmy takŜe wniosek w Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej na przyznanie nam Infokiosku, który na pewno wpłynąłby na podniesienie standardu.
Tour Salon 2011
Jak co roku, takŜe i w tym roku pracownicy Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej byli
czynnymi uczestnikami największych targów turystycznych w naszym regionie – Tour Salonu.
W dniach od 19 – 22 października wraz z pracownikami promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, reprezentowaliśmy: Gniezno, nasz powiat oraz Szlak Piastowski.
Pomimo tego Ŝe w tym roku wystawialiśmy się na nowym stoisku Urzędu Miejskiego, materiały
promocyjne, które oferowaliśmy w większości były materiałami zaoszczędzonymi przez cały rok. Było
to spowodowane kilkoma czynnikami lecz głównym z nich był brak dodruków materiałów w roku 2011
przez oba Urzędy, dlatego w biurze bardzo rozsądnie musieliśmy dysponować darmowymi
materiałami mając na względzie fakt zbliŜających się targów. Podsumowując całe targi, jak zwykle
dominowała róŜnorodność. MoŜna było znaleźć stoiska regionów prawie z całej Polski ale takŜe
ciekawych destynacji z poza naszego kraju jak: Maroko, Grecja czy Ukraina. Nasze stoisko cieszyło
się sporym zainteresowaniem pomimo panującej tendencji, obserwowanej z roku na rok,
zmniejszającej się liczby osób odwiedzających targi. Jak zwykle targi są świetnym miejscem do
nawiązania nowych kontaktów, współpracy ale takŜe podpatrzenia ciekawych sposobów promocji czy
wydawnictw.
Remont – odświeŜenie biura
W tym roku, w listopadzie udało się zrealizować planowane juŜ w zeszłym roku odświeŜenie biura
PCIT. Po zeszłorocznej wymianie wszystkich mebli na nowe biuro wymagało odmalowania. Tak teŜ
się stało, w biurze zostały zmienione kolory ścian i usunięte zostały wszelkie błędy czy uszkodzenia
spowodowane wieloletnim uŜytkowaniem lokalu na Rynku 14. Oprócz tego w trakcie remontu
sprawdzona została instalacja elektryczna, zainstalowano nowe oświetlenie w dolnej części biura oraz
energooszczędne Ŝarówki w głównych pomieszczeniach biura co poprawiło znacznie komfort pracy.
Jednocześnie elektryk sprawdził i usunął stare instalacje uŜytkowane przez poprzednich najemców
a nie wykorzystywane przez nas. Sprawdzono takŜe moŜliwości prądowe w ramach planowanego
pojawienia się w biurze Infokiosku o który w tym roku wnioskowaliśmy w duŜym projekcie
prowadzonym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Liczymy, Ŝe w przyszłym roku powinien
pojawić się w naszym biurze. W grudniu finalizujemy jednocześnie projekt zmiany szyldu
informacyjnego nad wejściem do biura na podświetlany, kaseton. Sprawa trwa juŜ dłuŜszy czas
poniewaŜ projekt musi zostać całkowicie zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków,
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który ostatni projekt wstępnie juŜ zaakceptował i po uwzględnieniu niewielkich poprawek z końcem
grudnia ruszyć powinna realizacja nowego kasetonu.
Biuro PCIT w ostatnim kwartale wzbogaciło się o nowego laptopa wraz z pakietem licencjonowanego
oprogramowania na wszystkie stanowiska komputerowe. Oprogramowanie udało się zakupić po
preferencyjnych kosztach dzięki specjalnej instytucji ułatwiającej dostęp do oryginalnego ale często
bardzo drogiego oprogramowania dla organizacji pozarządowych. Zakup nowego laptopa umoŜliwia
stworzenie odrębnego stanowiska pracy dla trzeciego pracownika a takŜe daje moŜliwości wszelkiego
rodzaju prezentacji i szkoleń dla zainteresowanych.
Szkolenie dla pracowników IT i branŜy turystycznej.
W listopadzie i grudniu pracownicy Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej uczestniczyli
w dwóch szkoleniach terenowych organizowanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną.
Pierwsze odbywało się z końcem listopada i miało miejsce w Kaliszu. Tematem przewodnim szkolenia
było tworzenie markowego produktu turystycznego. Oprócz bardzo przydatnego dla ludzi pracujących
w Informacjach – zwiedzania najciekawszych miejsc danego regionu, odbywało się szkolenie na temat
produktu turystycznego. Drugie szkolenie odbywające się w grudniu w Licheniu przybliŜało tematykę
zrównowaŜonego rozwoju turystyki oraz nacisku na ekoturystykę. Po szkoleniu podobnie, jak w
przypadku szkolenia wcześniejszego, odbywał się objazd terenowy i zwiedzanie atrakcji turystycznych
regionu. Szkolenia tego typu są bardzo pomocne nie tylko ze względów praktycznych ale dzięki nim
nawiązuje się współpracę z róŜnymi podmiotami co pozwala na wymianę bezpośrednich informacji czy
tworzenie wspólnych działań.
Internet
W pierwszej połowie września uruchomiliśmy nową odsłonę strony ww.szlakpiastowski.com.pl będącej
stroną Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej jak i Organizacji Turystycznej „Szlak
Piastowski”. Jedną z waŜniejszych zmian jest wprowadzenie na stronę dwóch dodatkowych wersji
językowych: angielskiego i niemieckiego. Ułatwi to turystom z poza Polski zdobycie informacji gdzie
i co mogą zobaczyć, znalezienie noclegu czy zamówienie usług przewodnickich. Oprócz tego strona
jest bardziej przejrzysta i bardziej multimedialna. Jest na niej więcej zdjęć dobrej rozdzielczości,
zmieniliśmy mapę Szlaku Piastowskiego, na której wystarczy kursorem najechać na interesującą nas
pozycję by uzyskać więcej informacji o danym miejscu. Oprócz tego znalazł się tam odnośnik na profil
znajdujący się na portalu Facebook, z którego na bieŜąco moŜna dowiadywać się o róŜnego typu
atrakcjach i wydarzeniach w naszym regionie i w obrębie Szlaku Piastowskiego. Na nowej stronie
znalazła się takŜe opcja Newsletter – jak wiadomo nie wszyscy korzystają z portali społecznościowych
a chcieliby być na bieŜąco z wydarzeniami które są planowane. Wystarczy wpisać tam swój adres
e-mail by co jakiś czas na prywatną skrzynkę otrzymywać najwaŜniejsze informacje o wydarzeniach.
W pierwszej połowie grudnia miną trzy miesiące od wystartowania naszej nowej strony
internetowej z nowymi funkcjami i moŜliwościami. Strona cały czas jest modyfikowana i wprowadzane
są tam nowe dodatkowe i praktyczne informacje przydatne dla turystów zarówno z Polski jak
i z zagranicy. UwaŜamy Ŝe nowa strona sprawdza się bardzo dobrze, jest duŜo bardziej przejrzysta
o czym świadczy wiele pochlebnych słów na jej temat spływających do nas z róŜnych stron.
Od maja tego roku do naszej strony podłączone jest oprogramowanie Google Analytics, które
to monitoruje ruch na naszej stronie. W formie wykresów moŜemy śledzić liczbę wejść na naszą
stronę, najczęściej odwiedzane treści, mapę świata jak i Polski na której codziennie aktualizowane są
dane skąd pochodzą osoby wchodzące na naszą stronę. Oprócz tych funkcji moŜemy monitorować
jeszcze wiele bardziej szczegółowych danych, mianowicie w jaki sposób ludzie do nas trafiają, czy są
to wyszukiwarki, odnośniki na innych stronach czy teŜ bezpośrednie wpisywanie adresu. Dzięki temu
oprogramowaniu wiemy takŜe jakie hasła w wyszukiwarce wpisują ludzie szukający atrakcji na Szlaku
Piastowskim czy informacji turystycznych. System ten działa od połowy maja więc stopniowo zbieramy
coraz więcej ciekawych dla nas informacji. Podsumowując miesiące działania oprogramowania
moŜemy stwierdzić, Ŝe od 24 maja (dzień podłączenia oprogramowania) do 21 grudnia na naszej
stronie było blisko 13 000 osób z róŜnych stron Polski jak i Świata, a nasza witryna zaliczyła ponad 52

182

Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2011
000 odsłon. Od września br. moŜemy obserwować zainteresowanie naszą stroną wśród turystów
anglojęzycznych i niemieckojęzycznych z racji wprowadzenia tych wersji językowych. W okresie
sprawozdawczym na naszej stronie pojawiło się blisko 500 osób z poza Polski z blisko 50 róŜnych
krajów. Jeśli chodzi o wejścia z poza naszego kraju w okresie od września największą popularnością
nasza witryna cieszy się w Niemczech – 100 wejść, następnie Wielka Brytania – 42 wejść, Brazylia –
23 wejścia, USA – 23 wejścia, Dania – 22 wejść, Francja – 21 wejść, Czechy, Holandia – 19 wejść,
Belgia – 16 wejść, Ukraina – 12 wejść, Rosja – 11 wejść, , Hiszpania, Irlandia – 10 wejść. Program
odnotował takŜe po kilka wejść z takich krajów jak: Kanada, Włochy, Szwecja, Austria, Litwa,
Australia, Szwajcaria czy Japonia. Co ciekawe patrząc na zagranicznych gości naszej strony
spekulować moŜna Ŝe kraje które w tym okresie odwiedzały naszą stronę to w większości
przedstawiciele krajów, które w przyszłym roku będą rozgrywać zwody piłkarskie EURO 2012
w naszym kraju. Czy jednak jest to sygnał większego zainteresowania kibiców naszym regionem
dowiemy się dopiero w przyszłym roku. Dzięki cały czas ulepszanym funkcjom oprogramowania
Google Analytics, stwierdzić moŜemy np. z jakich kontynentów w większości odwiedzają nas turyści
i tak, najwięcej turystów odwiedza nas z: Europy, obu Ameryk i Azji.
Oczywiście cały czas najwięcej odwiedzających naszą stronę pochodzi z Polski – blisko
12 000 odwiedzin. Od niedawna w oprogramowaniu z którego korzystamy wprowadzono podział na
województwa z których najczęściej trafiają do nas zainteresowani - najwięcej ludzi trafia do nas ze
środkowej części kraju.
Natomiast ze względu na liczbę odwiedzin względem miast, najwięcej wejść odnotowujemy
z Poznania – blisko 3 300, następnie jest Warszawa – z ponad 2 030 wejściami, a dalej Gniezno –
z ponad 800 wejściami, Kraków – 542 wejść, Bydgoszcz – 412, Wrocław – ponad 300 wejść, Toruń –
ponad 300 wejść, Łódź – 280, Katowice i Gdańsk – po blisko 250 wejść.
Na podstawie przedstawionych danych stwierdzić moŜna Ŝe wśród odwiedzających naszą
stronę dominuje centralna Polska skupiona mniej więcej w obrębie Szlaku Piastowskiego. Drugim
największym skupiskiem ludzi wchodzących na nasz portal jest południowa część Polski – rejon
Śląska z którego przyjeŜdŜa do nas sporo wycieczek oraz północ Polski jak: Gdańsk, Sopot, Gdynia –
i z tych trzech miast z rejonu północnego obserwujemy najwięcej odwiedzin. Jest to w duŜym stopniu
spowodowane odbywającymi się targami turystycznymi we Wrocławiu, Gdańsku czy Poznaniu na
których od kilku lat jesteśmy czy to fizycznie czy chociaŜby z materiałami promocyjnymi. Oprócz tego
oczywiście cały czas prowadzone są róŜnego typu akcje promocyjne w róŜnego typu wydawnictwach
branŜowych dotyczących turystyki, historii i regionu. Przykładem moŜe być wydawany przez
poznańskie wydawnictwo Forum, Głos Pedagogiczny. Jest to branŜowe pismo, prenumerowane przez
kilka tysięcy polskich szkół. W listopadzie nasza reklama pojawiła się takŜe w Głosie Pedagogicznym
a dotyczyła atrakcji turystycznych m.in. Wielkopolski. Oprócz tego nasza reklama pojawiła się
w wydawnictwie targowym TTG, które dystrybuowane jest na róŜnego typu targach jak i np.
w hotelach. Oprócz tego pracownicy PCIT cały czas słuŜą merytoryczną pomocą w tworzeniu
i redagowaniu róŜnego typu folderów promocyjnych.
Patrząc na te wyniki zadowala fakt Ŝe zainteresowanie naszą stroną, działaniami i usługami
w największych miastach w Polsce jest całkiem spore. Pokazuje to Ŝe nasz region nadal jest
interesującym i magnetyzującym miejscem a dziedzictwo znajdujące się na jego trasie przyciąga cały
czas interesantów nawet z odległych części kraju.
Regularnie raz w miesiącu w biurze PCIT odbywają się zebrania Zarządu Organizacji
Turystycznej „Szlak Piastowski”, gdzie dyskutowane są bieŜące kwestie z działalności Organizacji.
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