Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe i jednostki podległe w latach 2007-2013
Lp.

Tytuł projektu

Krótki opis zrealizowanych
działań

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
1.
Odbudowa punktu
wykonanie i montaż wieży
widokowego w Dusznie widokowej wraz z otaczającą
infrastrukturą

2.

Prowadzenie
Gnieźnieńskiej Kolei
Wąskotorowej w roku
2013 poprzez organizację
regularnych przewozów
pasażerskich oraz
utrzymanie infrastruktury

(1) uruchomienie pociągów
pasażerskich na trasie GKW, na
odcinku: Gniezno-Ostrowo w
okresie: 01.08.2013-15.10.2013;
(2) naprawa infrastruktury na
sieci GKW: wymiana podkładów
na odcinku: Powidz-Przybrodzin,
wymiana rozjazdu w Ostrowie
Starym, wyasfaltowanie
przejazdu w Małachowie
Wierzbiczany; (3)
odchwaszczenie toru na odcinku:
Gniezno-Ostrowo, wycinka
krzewów zarastających
torowisko na odcinku:
Niechanowo-Witkowo

Źródło finansowania

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego
dotacja z budżetu
gminy Trzemeszno
dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

Okres realizacji*
od
do
01.06.2012

30.11.2012

Wartość
projektu**
142 709,54

Kwota
dofinansowania
50 000,00

Wkład
własny
72 709,54

20 000,00
31.07.2013

31.12.2013

70 000,00

70 000,00

0,00
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3.

4.

5.

6.

Organizacja regularnych
przewozów pasażerskich
na sieci Gnieźnieńskiej
Kolei Wąskotorowej

(1) uruchomienie pociągów
pasażerskich na trasie GKW, na
odcinku: Gniezno-Ostrowo w
okresie: 25.08.2012-15.10.2012;
(2) naprawa infrastruktury na
sieci GKW: wymiana podkładów
na odcinku: Witkowo-Powidz;
(3) odchwaszczenie toru na
odcinku: Gniezno-Ostrowo,
wycinka krzewów zarastających
torowisko na odcinku:
Niechanowo-Witkowo
Naprawa bieżąca i
naprawa i konserwacja torowiska
konserwacja torowiska na GKW poprzez: sprawdzenie pod
terenie powiatu
względem stanu technicznego
gnieźnieńskiego
wszystkich podkładów, wymianę
podkładów niespełniających
wymagań technicznych,
oczyszczenie torowiska z
krzewów i chwastów
Utrzymanie pasażerskiej uruchomienie pociągów
komunikacji kolejowej w pasażerskich na trasie GKW, na
zakresie zgodnym z
odcinku: Gniezno-Ostrowo w
zadaniami powiatu
okresie: 04.06.2011-28.08.2011
w każdą sobotę i niedzielę oraz
23.06.2011 i 15.08.2011,
uruchomienie dodatkowych
pociągów dla przewozu dzieci,
młodzieży i turystów w okresie:
01.04.2011-24.09.2011
Utrzymanie pasażerskiej uruchomienie pociągów
komunikacji kolejowej w pasażerskich na trasie GKW, na
zakresie zgodnym z
odcinku: Gniezno-Anastazewo w
zadaniami powiatu
okresie: 12.06.2010-29.08.2010
w każdą sobotę i niedzielę,
uruchomienie dodatkowych
pociągów dla przewozu dzieci,
młodzieży i turystów w okresie:

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

16.08.2012

31.12.2012

70 000,00

70 000,00

0,00

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

01.06.2011

31.08.2011

18 000,00

18 000,00

0,00

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

01.04.2011

24.09.2011

52 000,00

52 000,00

0,00

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

01.04.2010

24.09.2010

50 000,00

50 000,00

0,00
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01.04.2010-24.09.2010
7.

8.

9.

10.

Naprawa bieżąca i
konserwacja torowiska na
terenie powiatu
gnieźnieńskiego od km
0,000 do km 26,000

naprawa i konserwacja torowiska
GKW poprzez: sprawdzenie pod
względem stanu technicznego
wszystkich podkładów na
przedmiotowym odcinku toru,
wymianę podkładów
niespełniających wymagań
technicznych, demontaż dwóch
uszkodzonych, nieczynnych
rozjazdów wraz z montażem w
ich miejsce nowego torowiska
Utrzymanie pasażerskiej uruchomienie pociągów
komunikacji kolejowej w pasażerskich na trasie GKW, na
zakresie zgodnym z
odcinku: Gniezno-Anastazewo w
zadaniami powiatu
okresie: 20.06.2009-30.08.2009
w każdą sobotę i niedzielę,
uruchomienie dodatkowych
pociągów dla przewozu dzieci,
młodzieży i turystów w okresie:
20.06.2009-30.08.2009
Naprawa bieżąca i
naprawa i konserwacja torowiska
konserwacja torowiska na GKW poprzez: sprawdzenie pod
terenie powiatu
względem stanu technicznego
gnieźnieńskiego od km
wszystkich podkładów na
16,000 do km 26,000
przedmiotowym odcinku toru,
wymianę podkładów
niespełniających wymagań
technicznych
Utrzymanie pasażerskiej uruchomienie pociągów
komunikacji kolejowej w pasażerskich na trasie GKW, na
zakresie zgodnym z
odcinku: Gniezno-Anastazewo w
zadaniami powiatu
okresie: 21.06.2008-31.08.2008
w każdą sobotę i niedzielę,
uruchomienie dodatkowych
pociągów dla przewozu dzieci,
młodzieży i turystów w okresie:

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

01.06.2009

30.09.2009

20 418,00

20 418,00

0,00

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

20.06.2009

30.08.2009

29 582,00

29 582,00

0,00

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

01.06.2008

10.12.2008

33 150,00

33 150,00

0,00

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

21.06.2008

31.08.2008

16 850,00

16 850,00

0,00
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21.06.2008-31.08.2008
11.

12.

Remont posiadanego
przez Powiat
Gnieźnieński taboru
kolejowego
Utrzymanie pasażerskiej
komunikacji kolejowej w
zakresie zgodnym z
zadaniami powiatu

13.

Wsparcie
funkcjonowania
administracji
samorządowej w mieście
Browary i Rejonie
Humańskim na Ukrainie

14.

Likwidacja wyrobów
zawierających azbest na
terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego w 2008
r.

remont 5 wagonów osobowych

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

17.08.2007

31.12.2007

33 482,00

33 482,00

0,00

uruchomienie pociągów
pasażerskich na trasie GKW, na
odcinku: Gniezno-Anastazewo w
okresie: 24.06.2007-26.08.2007
w każdą sobotę i niedzielę,
uruchomienie dodatkowych
pociągów dla przewozu dzieci,
młodzieży i turystów w okresie:
24.06.2007-26.08.2007
wymiana dobrych praktyk
poprzez odbycie 6
samorządowych wizyt
studyjnych przez przedstawicieli
samorządów miasta Browary i
Rejonu Humańskiego w powiecie
gnieźnieńskim (tematyka wizyt:
gospodarka, oświata,
bezpieczeństwo publiczne,
ochrona środowiska, pomoc
społeczna, profilaktyka
zdrowotna), które zostały
posumowane na dwóch
konferencjach odbywających się
na Ukrainie, w mieście Browary i
w Rejonie Humańskim
Demontaż pokryć dachowych
wraz z transportem i utylizacją
oraz załadunek, transport i
utylizacja wyrobów
zawierających azbest
znajdujących się na terenie
nieruchomości.

dotacja z budżetu
województwa
wielkopolskiego

24.06.2007

26.08.2007

16 518,00

16 518,00

0,00

dotacja z
Ministerstwa Spraw
Zagranicznych

19.04.2010

31.10.2010

152 460,27

144 837,23

7 623,04

Wojewódzki Fundusz 30-07-2008
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
budżet Powiatu,
budżet gmin powiatu
i miasta Gniezna

30-11-2008

100 010,02

63 199,61

36 810,41
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15.

Likwidacja wyrobów
zawierających azbest na
terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego w 2009
r.

16.

Likwidacja wyrobów
zawierających azbest na
terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego w 2010
r.

17.

Likwidacja wyrobów
zawierających azbest na
terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego w 2011
r.

18.

Likwidacja wyrobów
zawierających azbest na
terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego w 2012
r.

19.

Likwidacja wyrobów
zawierających azbest na
terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego w 2013
r.

Demontaż pokryć dachowych
wraz z transportem i utylizacją
oraz załadunek, transport i
utylizacja wyrobów
zawierających azbest
znajdujących się na terenie
nieruchomości.
Demontaż pokryć dachowych
wraz z transportem i utylizacją
oraz załadunek, transport i
utylizacja wyrobów
zawierających azbest
znajdujących się na terenie
nieruchomości.
Demontaż pokryć dachowych
wraz z transportem i utylizacją
oraz załadunek, transport i
utylizacja wyrobów
zawierających azbest
znajdujących się na terenie
nieruchomości.
Demontaż pokryć dachowych
wraz z transportem i utylizacją
oraz załadunek, transport i
utylizacja wyrobów
zawierających azbest
znajdujących się na terenie
nieruchomości.
Demontaż pokryć dachowych
wraz z transportem i utylizacją
oraz załadunek, transport i
utylizacja wyrobów
zawierających azbest
znajdujących się na terenie
nieruchomości.

Wojewódzki Fundusz 18-05-2009
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
budżet Powiatu,
budżet gmin powiatu
i miasta Gniezna

30-11-2009

156 489,71

152 269,98

4 219,73

Wojewódzki Fundusz 18-06-2010
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
budżet Powiatu,
budżet gmin powiatu
i miasta Gniezna

30-11-2010

235 124,91

206 045,65

29 079,26

Wojewódzki Fundusz 16-05-2011
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
budżet Powiatu,
budżet gmin powiatu
i miasta Gniezna

30-11-2011

242 122,18

220 482,88

21 639,30

Wojewódzki Fundusz 16-05-2012
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
budżet Powiatu,
budżet gmin powiatu
i miasta Gniezna

9-11-2012

226 239,92

217 755,92

8 484,00

Wojewódzki Fundusz 17-06-2013
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
budżet Powiatu,
budżet gmin powiatu
i miasta Gniezna

4-11-2013

263 455,27

253 575,70

9 879,57
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20.

21.

22.

23.

Zakup lekkiego
samochodu specjalnego
rozpoznawczoratowniczego z napędem
4x4 z funkcją
rozpoznawania zagrożeń
chemiczno -ekologicznych dla
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie w
2009 r.
Wyposażenie Komendy
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w
Gnieźnie w średni
samochód gaśniczy z
napędem 4x2 do
zwalczania chemicznych
stref skażenia w 2009 r.
Zakup samochodu
ciężkiego ratowniczogaśniczego z możliwością
likwidacji zagrożeń
chemiczno ekologicznych dla
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie w
2010 r.
Dostawa pobornika
sekwencyjnego
niskoojętościowego pyłu
zawieszonego PM10 w
2010r.

Zakup lekkiego samochodu
specjalnego rozpoznawczoratowniczego z napędem 4x4 z
funkcją rozpoznawania zagrożeń
chemiczno -- ekologicznych dla
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Gnieźnie.

Wyposażenie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie w średni
samochód gaśniczy z napędem
4x2 do zwalczania chemicznych
stref skażenia.

Wojewódzki Fundusz 21-09-2009
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
gminy Niechanowo,
KPPSP w Gnieźnie

Wojewódzki Fundusz 10-07-2009
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
NFOSIGW, budżet
Powiatu, gminy
Witkowo, miasta
Gniezna, Urzędu
Wojewówdzkiego
Zakup samochodu ciężkiego
Wojewódzki Fundusz 20-05-2010
ratowniczo-gaśniczego z
Ochrony Środowiska
możliwością likwidacji zagrożeń i Gospodarki Wodnej,
chemiczno - ekologicznych dla
budżet Powiatu,
Komendy Powiatowej
gminy Niechanowo,
Państwowej Straży Pożarnej w
miasta Gniezna,
Gnieźnie w 2010 r.
Urzędu
Wojewówdzkiego,
Urzędu
Marszałkowskiego
Dostawa pobornika
Wojewódzki Fundusz 22-07-2010
sekwencyjnego
Ochrony Srodowiska
niskoobjętościowego pyłu
i Gospodarki Wodnej,
zawieszonego PM10 w 2010r.
budżet Powiatu,
miasta Gniezna

18-12-2009

122 498,95

122 498,95

0,00

4-12-2009

599 200,00

549 760,00

49 440,00

17-12-2010

844 979,00

755 000,00

89 979,00

22-12-2010

49 654,00

37 154,00

12 500,00
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24.

25.

26.

27.

Zakup rzeczowy
materiałów edukacyjnych
związanych
z
tematyką ekologiczną nagroda za olimpiadę w
2011r.
Propagowanie działań
proekologicznych i
edukacja młodzieży w
zakresie ochrony
przyrody i środowiska
oraz podnoszenie
świadomości
ekologicznej - 2011 r.

Zakup laptopa i rzutnika
(projektora) multimedialnego

Powiatowe Konkursy
Ekologiczne; Promocja
racjonalnej gospodarki
odpadami; Konferencje,
spotkania, konkursy z zakresu
OZE;Warsztaty, szkolenia,
konkursy dla rolników,
Konferencje dotyczace GMO,
Promowanie idei ochrony
przyrody.
Podnoszenie
Konkursy z zakresu wiedzy
świadomości
ekologicznej, konkursy
proekologicznej
fotograficzne, muzyczne,
mieszkańców oraz
plastyczne dotyczące ochrony
propagowanie i realizacja środowiska; Promocja
zasad zrównoważonego
racjonalnej gospodarki odpadami
rozwoju poprzez
w formie warsztatów, zajęć i
konkursy i inne imprezy spotkań; Propagowanie OZE;
upowszechniające wiedzę Zwiększanie świadomości
ekologiczną - 2012
dotyczącej zdrowia
środowiskowego i kształtowanie
postaw z zakresu inżynierii
genetycznej; Wspieranie działań
innowacyjnych z zakresu
rolnictwa
Dofinansowanie powiatu Dofinansowanie powiatu w
w zakresie zbierania
zakresie zbierania pojazdów
pojazdów wycofanych z wycofanych z eksploatacji za rok
eksploatacji za rok 2012 2012

Wojewódzki Fundusz 29-07-2011
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
budżet Powiatu

31-10-2011

2 993,00

2 843,00

150,00

Wojewódzki Fundusz 23-03-2011
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
budżet Powiatu

9-12-2011

26 775,48

12 954,30

13 821,18

Wojewódzki Fundusz 19-04-2012
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
budżet Powiatu

7-12-2012

23 860,44

12 133,03

11 727,41

NFOŚIGW

5-12-2013

44 000,00

44 000,00

0,00

19-07-2013

II Liceum Ogólnokształcące
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1.

Monitoring wizyjny w
szkołach

Rozszerzenie monitoringu w
szkole, zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom i kadrze
dydaktycznej

MEN - Rządowy
Program wspierania
w latach 2007-2009
organów
prowadzących w
zapewnieniu
bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w publicznych
szkołach i
placówkach
"Monitoring wizyjny
w szkołach i
placówkach"

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
1.
Zakup pomocy
wyposażenie Sali multimedialno- Ministerstwo
dydaktycznych
audiowizualnej
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
wyposażenie dwóch pracowni
Ministerstwo
językowych
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
ciągnik rolniczy do nauki jazdy
Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
wyposażenie pracowni
Ministerstwo
mechanizacji rolnictwa
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2007

2009

5 235,00

4 711,00

524,00

2007.11.19

2007.11.24

49 894,34

49 395,00

499,34

2007.11.19

2007.11.24

48 780,48

48 292,00

488,48

2007.11.19

2007.11.24

75 000,00

74 250,00

750,00

2007.11.19

2007.11.24

24 988,60

24 738,00

250,60
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2.

Monitoring wizyjny w
szkołach i placówkach

3.

Monitoring wizyjny w
szkołach i placówkach

4.

Pomoc materialna dla
szkól rolniczych w
zakresie zajęć
praktycznych i
stosowania
nowoczesnych technik i
technologii w procesie
kształcenia

instalacja monitoringu w
budynku przy ul. Sobieskiego 20

MEN - Rządowy
Program wspierania
w latach 2007-2009
organów
prowadzących w
zapewnieniu
bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w publicznych
szkołach i
placówkach
"Monitoring wizyjny
w szkołach i
placówkach"
rozszerzenie istniejącego
MEN - Rządowy
monitoringu w budynku przy ul. Program wspierania
Sobieskiego i montaż w budynku w latach 2007-2009
przy ul. Kostrzyńskiej
organów
prowadzących w
zapewnieniu
bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w publicznych
szkołach i
placówkach
"Monitoring wizyjny
w szkołach i
placówkach"
zakup pomocy dydaktycznych
Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2007.11.10

2007.12.10

14 923,00

11 900,00

3 023,00

2008.09.30

2008.12.10

15 000,00

12 000,00

3 000,00

2012.08.21

2012.11.07

13 969,76

13 271,27

698,49
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Zespół Szkół Ekonomiczno Odzieżowych w Gnieźnie
1.
Monitoring wizyjny w
Zainstalowanie kamer na
szkołach i placówkach"
zewnątrz szkoły oraz w
suterenie, na parterze oraz I
piętrze

Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego
1.
"Monitoring wizyjny w
zwiększenie bezpieczeństwa
szkołach i placówkach" uczniów oraz zabezpieczenie
umowa nr 04/MN/2007 z dn. szkoły
05.11.2007r.

MEN - Rządowy
Program wspierania
w latach 2007-2009
organów
prowadzących w
zapewnieniu
bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w publicznych
szkołach i
placówkach
"Monitoring wizyjny
w szkołach i
placówkach"

30.09.2008

10.12.2008

MEN - Rządowy
Program wspierania
w latach 2007-2009
organów
prowadzących w
zapewnieniu
bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w publicznych
szkołach i
placówkach
"Monitoring wizyjny
w szkołach i
placówkach"

10-11-2007

10-12-2007

14 994,41

14 982,82

12 000,00

2 994,41

11 900,00

3 082,82

10

2.

3.

"Monitoring wizyjny w
szkołach i
placówkach"(rozbudowa) umowa nr 01/MN/2008 z dn.
19.09.2008r.

"Dostawa oprogramowania
edukacyjnego dla szkól
wyposażonych w pracownie
komputerowe w ramach
projektu "Pracownie
komputerowe dla szkół"
Zadanie C
Powiatowy Urząd Pracy
1.
Dobry start

zwiększenie bezpieczeństwa
uczniów ,poprzez instalację
kamer w miejscach
dotychczas
niemonitorowanych wizyjnie

oprogramowanie do nauki
języków obcych

MEN - Rządowy
Program wspierania
w latach 2007-2009
organów
prowadzących w
zapewnieniu
bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w publicznych
szkołach i
placówkach
"Monitoring wizyjny
w szkołach i
placówkach"
Ministerstwo
Edukacji Narodowej

W programie uczestniczyło
Rezerwa Ministra
80 osób, które wzięły udział
w: szkoleniach zawodowych
(29osób), stażach (51 osób) i
przyznano jednorazowe
środki na podjęcie
działalności gospodarczej (10
osób). Osoby, które
otrzymały jednorazowe
środki na podjęcie
działalności gospodarczej
skorzystały z podwójnego
wsparcia, ponieważ
ukończyły one również
szkolenie „Jak prowadzić

30-09-2008

10-12-2008

6 634,00

6 000,00

634,00

12-2008

3-12-2008

39 892,00

39 892,00

0,00

1-07-2007

31-12-2007

263 700,00

263 700,00

0,00
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swoją własną firmę”.
Doradcy zawodowi
opracowali Indywidualne
Plany Działania dla 80 osób.
W zajęciach aktywizacyjnych
w Klubie Pracy uczestniczyło
35 osób.
2.

Inwestycje w kwalifikacje
deficytowe na rynku pracy

Uczestnikami projektu
Rezerwa Ministra
aktywizacji zawodowej
realizowanego programu IKD
było 87 osób bezrobotnych.
Dla uczestników projektu
zorganizowano szkolenia (dla
57 osób), przyznano
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej (dla 25 osób)
oraz wypłacono środki
finansowe na wyposażenie
lub doposażenie stanowiska
pracy (dla 30 osób). Osoby,
które otrzymały jednorazowe
środki na podjęcie
działalności gospodarczej
skorzystały z podwójnego
wsparcia, ponieważ
ukończyły one również
szkolenie „Jak prowadzić
swoją własną firmę”. W
zajęciach aktywizacyjnych w
Klubie Pracy uczestniczyło
21 osób, które uzyskały
miejsce zatrudnienia w
ramach środków finansowych
na wyposażenie lub
doposażenie stanowiska
pracy.

20-06-2007

31-12-2007

764 600,00

764 600,00

0,00
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3.

Szansa dla każdego

4.

Pomocna dłoń

W realizacji programu
Rezerwa Ministra
„Szansa dla każdego” wzięło
udział 40 osób bezrobotnych.
Podczas realizacji programu
podjęto takie działania, jak:
- rekrutacja uczestników
programu przez pośredników
pracy
- przeprowadzenie z
zainteresowanymi
beneficjentami programu
rozmów doradczych, które
umożliwiły bezrobotnym
lepsze zrozumienie siebie, ale
przede wszystkim pomogły w
zdiagnozowaniu
predyspozycji zawodowych.
- wytypowanie bezrobotnych
do odpowiednich form
aktywizacji: kursów, w
których wzięło udział 40 osób
bezrobotnych.
- przyznano 20 dotacji, na
podjęcie działalności
gospodarczej
Rezerwa Ministra
W ramach programu

1-10-2007

31-12-2007

290 800,00

290 800,00

0,00

15-09-2007

31-12-2007

500 000,00

500 000,00

0,00

„Pomocna dłoń”
zaktywizowano 85 osób
bezrobotnych, dla których
przygotowano szkolenia
zawodowe grupowe (30
osób), staże (31 osób),
wypłacono jednorazowe
środki na podjęcie
działalności gospodarczej
(10 osób) oraz na
wyposażenia i doposażenia
13

stanowisk pracy (24
osoby). Osoby, które
otrzymały jednorazowe
środki na podjęcie
działalności gospodarczej
otrzymały podwójne
wsparcie - ukończyły
również szkolenie „Jak
prowadzić swoją własną
firmę”.
5.

JUNIOR - program
aktywizacji zawodowej
absolwentów
niepełnosprawnych

PFRON
Celem programu jest
umożliwienie wejścia w
życie zawodowe (odbycie
stażu, zdobycie
zatrudnienia) młodym
osobom
niepełnosprawnym.
Uczestnictwo w programie
zwiększy możliwości
zawodowe bezrobotnych
absolwentów oraz stworzy
szansę zatrudnienia i
zdobycia doświadczenia
zawodowego w ramach
odbywanego stażu.
Program ułatwi też jego
uczestnikom skuteczne
zaprezentowanie się
ewentualnemu przyszłemu
pracodawcy, co w
konsekwencji powinno
przyczynić się do
stworzenia miejsc pracy

1-01-2007

31-12-2014

165 700,00

165 700,00

0,00

14

dla niepełnosprawnych
absolwentów.
Efektem towarzyszącym
realizacji programu będzie
przełamanie barier
psychologicznych
pracodawców, związanych
z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych.

6.

Aktywni zawodowo

W programie "Aktywni
Rezerwa Ministra
zawodowo" wzięło udział 481
osób bezrobotnych, natomiast
udzielono 593 wsparcia - 112
osób otrzymało podwójne
wsparcia. W ramach realizacji
programu podjęto następujące
działania:
- osoby bezrobotne objęto
wsparciem doradców
zawodowych, którzy
zdiagnozowali ich
predyspozycje zawodowe i
pomogli w dobraniu
odpowiedniej formy
wsparcia;
- zorganizowano szkolenia
zawodowe i w Klubie Pracy
"Umiejętność aktywnego
poszukiwania pracy" dla 114
osób (11 osób wzięło udział

15-06-2008

31-12-2008

3 995 700,00

3 995 700,00

0,00
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9.

Środki na rozwój małej i
średniej przedsiębiorczości
- "Na swoim";
- "Przedsiębiorczy powiat"

w szkoleniu w Klubie Pracy i
szkoleniu zawodowym
"Krawiec - szwaczka");
- zorganizowano kurs
"Przedsiębiorczości" dla 102
osób, po którym 101 osób
otrzymało jednorazowe
środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
tym samym 101 osób podjęło
samozatrudnienie;
-skierowano do odbycia stażu
53 osoby;
- skierowano na
przygotowanie zawodowe 41
osób;
- 127 pracodawcom z terenu
powiatu gnieźnieńskiego
udzielono środki finansowe
na wyposażenie lub
doposażenie stanowiska
pracy, dzięki czemu 127 osób
bezrobotnych podjęło
zatrudnienie;
- zorganizowano roboty
publiczne dla 55 osób
bezrobotnych.
Osiągnięto efektywność na
poziomie 69,27%
Celem zrealizowanego
Rezerwa Ministra
programu „Na swoim” jest
zarówno wzrost poziomu
małej, jak i średniej
przedsiębiorczości na terenie
powiatu gnieźnieńskiego, co
przyczyniło się do wzrostu
konkurencyjności powiatu
oraz zwiększenia liczby

15-05-2009

31-12-2009

3 606 000,00

3 606 000,00

0,00
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potencjalnych miejsc pracy.
W ramach realizacji
programu „Na swoim” 29
osobom bezrobotnym
udzielono jednorazowe środki
na podjęcie działalności
gospodarczej oraz
wyposażono lub doposażono
64 stanowiska pracy.
Efektywność wynosi 100%.
Jedną z najbardziej
efektywnych form
przeciwdziałania bezrobociu
jest pomoc finansowa
oferowana dla osób
zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie. Sukces
udzielania środków
finansowych wiąże się z
możliwością wsparcia osób
pozostających bez
zatrudnienia na rynku pracy
w realizacji ich własnych
przedsięwzięć.
W ramach realizacji
programu „Przedsiębiorczy
powiat” 64 osobom
bezrobotnym udzielono
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej oraz utworzono
40 stanowisk pracy.
Efektywność wynosi 100%.
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10.

11.

Osoby w wieku do 30 lat"Młodzi na rynku pracy"

Dzięki pozyskanym środkom Rezerwa Ministra
z Rezerwy Ministra 167 osób
bezrobotnych
zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie skorzystało z
następujących form wsparcia:
- na staże skierowano 162
osoby;
- 5 osób otrzymało
jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Osiągnięto efektywność na
poziomie 82,63%.
Osoby zwolnione z pracy z
Uczestnikami programu były Rezerwa Ministra
przyczyn niedotyczących
osoby bezrobotne, które
pracowników, związanych z chciały podjąć własną
trudnościami gospodarczymi działalność gospodarczą lub
lub niewypłacalnością
wziąć udział w szkoleniach
pracodawcy w warunkach
zawodowych. Udział w tak
kryzysu finansowego przygotowanym programie
"Kolejny krok"
przeciwdziałania
pozostawaniu bez
zatrudnienia umożliwił
nabycie kwalifikacji
zawodowych, umiejętności
pracowniczych niezbędnych
do powrotu na rynek pracy.
Dzięki pozyskanym środkom
z Rezerwy Ministra 52 osób
otrzymało jednorazowe
środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, 23
osoby odbyły kurs
przedsiębiorczości.
W ramach realizacji
programu osoby bezrobotne

15-05-2009

31-12-2009

732 000,00

732 000,00

0,00

15-05-2009

31-12-2009

1 127 000,00

1 127 000,00

0,00
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14.

uzyskały nowe lub odnowiły
zdezaktualizowane
kwalifikacje zawodowe
poprzez uczestnictwo w
szkoleniach grupowych
zgodnych z potrzebami rynku
pracy.
Urząd zorganizował
następujące szkolenia:
- „Posadzkarz/glazurnik” dla
15 osób;
- „Profesjonalne sprzątanie”
dla 15 osób;
- "Kucharz" dla 10 osób;
- "Pracownik ochrony
fizycznej osób i mienia I
stopnia" dla 10 osób;
- "Magazynier z
umiejętnością korzystania z
programu do obsługi
gospodarki magazynowej" dla
20 osób.
Osiągnięto efektywność na
poziomie 57,14%.
Program na rzecz osób
Cel główny programu Rezerwa Ministra
bezrobotnych, zwolnionych z aktywizacja i powrót na rynek
pracy z przyczyn
pracy osób, które zostały
niedotyczących
zwolnione z pracy z przyczyn
pracowników, związanych z niedotyczących
trudnościami gospodarczymi pracowników, związanych z
lub niewypłacalnością
trudnościami gospodarczymi
pracodawcy w warunkach
lub niewypłacalnością
kryzysu finansowego
pracodawcy w warunkach
kryzysu finansowego.
Na szkolenia skierowano 5
osób, 10 osobom przyznano
jednorazowe środki na
podjęcie działalności

1-10-2010

31-12-2010

272 200,00

272 200,00

0,00
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15.

16.

gospodarczej, 5 osób podjęło
zatrudnienie na doposażonym
stanowisku pracy.
Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 100%.
Program dla osób
Cel główny programu Rezerwa Ministra
korzystających ze środków
aktywizacja zawodowa osób
na rozwój małej i średniej
bezrobotnych pozostających
przedsiębiorczości
bez zatrudnienia poprzez
udzielenie wsparcia
umożliwiającego założenie
własnej firmy. Na szkolenia
skierowano 15 osób, 47
osobom przyznano
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej oraz 32 osoby
podjęły zatrudnienie na
doposażonym stanowisku
pracy.
Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 99%.
Program na rzecz
Cel główny programu Rezerwa Ministra
bezrobotnych będących w
aktywizacja zawodowa osób
szczególnej sytuacji na rynku znajdujących się w
pracy określonych w art. 49 szczególnej sytuacji na rynku
ustawy
pracy.
W ramach programu
skierowano na staże 60 osób,
na szkolenia 21 osób.
Przyznano jednorazowe
środki na podjęcie
działalności gospodarczej 10
osobom, natomiast na
stanowisku doposażonym
pracę podjęło 5 osób.
Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 74%.

1-10-2010

31-12-2010

1 425 300,00

1 425 300,00

0,00

1-09-2010

31-12-2010

451 000,00

451 000,00

0,00
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17.

Program dla osób w wieku
45/50 plus

18.

Program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych,
zwolnionych z pracy z
przyczyn niedotyczących
pracowników oraz
pracowników objętych
zwolnieniami
monitorowanymi

Zaplanowane w ramach
Rezerwa Ministra
projektu działania umożliwiły
uczestnikom programu
zdobycie podstawowych
umiejętności pracowniczych,
interpersonalnych takich jak:
praca w grupie,
komunikatywność.
W ramach programu
skierowano na staże 6 osób,
na szkolenia 57 osób.
Przyznano jednorazowe
środki na podjęcie
działalności gospodarczej 14
osobom, natomiast na
stanowisku doposażonym
pracę podjęło 20 osób.
Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 45%.
W ramach programu łącznie Rezerwa Ministra
zostało objętych wsparciem
71 osób spełniających
wymogi programu.
W celu uzyskania przez
uczestników programu
aktualnych lub dodatkowych
kwalifikacji 40 osób
skierowanych zostało na
szkolenia.
Zaplanowane w ramach
programu działania
umożliwiły 37 osobom
zwolnionym z pracy z
przyczyn niedotyczących
pracowników zdobycie
doświadczenia zawodowego
w potencjalnym miejscu
pracy poprzez odbycie stażu.

1-06-2010

31-12-2010

740 800,00

740 800,00

0,00

1-06-2011

31-12-2011

455 700,00

455 700,00

0,00
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2 osoby podjęły prace na
doposażonym stanowisku
pracy a 6 osób otrzymało
jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 77,6%.
20.

Aktywizacja osób w wieku
do 30 roku życia

W ramach programu 72
Rezerwa Ministra
osoby zostały objęte
wsparciem.
W celu uzyskania przez
uczestników programu
aktualnych lub dodatkowych
kwalifikacji 38 osób
skierowanych zostało na
szkolenia.
Zaplanowane w ramach
programu działania
umożliwiły 20 osobom
zdobycie doświadczenia
zawodowego w potencjalnym
miejscu pracy poprzez
odbycie stażu. 13 osób
podjęło pracę na
doposażonym stanowisku
pracy a 14 osób otrzymało
jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 71%.

1-09-2012

31-12-2012

459 500,00

459 500,00

0,00
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21.

22.

23.

Aktywizacja osób
bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji na rynku
pracy - I tura

W ramach programu 69 osób Rezerwa Ministra
zostało objętych wsparciem.
W celu uzyskania przez
uczestników programu
aktualnych lub dodatkowych
kwalifikacji 34 osoby
skierowano na szkolenia.
Zaplanowane w ramach
programu działania
umożliwiły 20 osobom
zdobycie doświadczenia
zawodowego w potencjalnym
miejscu pracy poprzez
odbycie stażu. 13 osób
podjęło pracę na
doposażonym stanowisku
pracy a 15 osób otrzymało
jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 77%.
Aktywizacja osób
W ramach programu 20 osób Rezerwa Ministra
bezrobotnych będących w
zostało objętych wsparciem.
szczególnej sytuacji na rynku W celu uzyskania przez
pracy - II tura
uczestników programu
aktualnych lub dodatkowych
kwalifikacji 20 osób
skierowano na szkolenia.
Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 29%.
Aktywizacja osób
W ramach programu 11 osób Rezerwa Ministra
bezrobotnych będących w
zostało objętych wsparciem.
szczególnej sytuacji na rynku W celu uzyskania przez
pracy - III tura
uczestników programu
"Szkolenie - szansą na
aktualnych lub dodatkowych
zatrudnienie"
kwalifikacji 11 osób
skierowano na szkolenia.

1-09-2012

31-12-2012

431 600,00

431 600,00

0,00

1-09-2012

31-12-2012

100 200,00

100 200,00

0,00

1-10-2012

31-12-2012

54 700,00

54 700,00

0,00
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24.

25.

Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 46%.
Aktywizacja osób
W ramach programu 20 osób Rezerwa Ministra
bezrobotnych będących w
zostało objętych wsparciem.
szczególnej sytuacji na rynku W celu uzyskania przez
pracy - IV tura
uczestników programu
aktualnych lub dodatkowych
kwalifikacji 20 osób
skierowano na szkolenia.
Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 25%.
Program aktywizacji
W ramach programu 16 osób Rezerwa Ministra
zawodowej bezrobotnych,
zostało objętych wsparciem.
zwolnionych z pracy z
Zaplanowane w ramach
przyczyn niedotyczących
programu działania
pracowników oraz
umożliwiły 2 osobom
pracowników objętych
zdobycie doświadczenia
zwolnieniami
zawodowego w potencjalnym
monitorowanymi
miejscu pracy poprzez
odbycie stażu. 10 osób
podjęło pracę na
doposażonym stanowisku
pracy a 4 osoby otrzymały
jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Efektywność zatrudnieniowa
wyniosła 94%.

12-11-2012

31-12-2012

43 400,00

43 400,00

0,00

1-09-2012

31-12-2012

256 100,00

256 100,00

0,00
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26.

Program na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej dla
bezrobotnych do 30 roku
życia

27.

Program na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej dla
bezrobotnych w szczególnej
sytuacji na rynku pracy
określonych w art.. 49
ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy

W ramach programu łącznie Rezerwa Ministra
zostały objęte wsparciem 44
osoby spełniających wymogi
programu.
W celu uzyskania przez
uczestników programu
aktualnych lub dodatkowych
kwalifikacji 13 osób
skierowanych zostało na
szkolenia.
Zaplanowane w ramach
programu działania
umożliwiły 31 osobom
zdobycie doświadczenia
zawodowego w potencjalnym
miejscu pracy poprzez
odbycie stażu.
W ramach programu łącznie Rezerwa Ministra
zostało objętych wsparciem
20 osób spełniających
wymogi programu.
4 osoby podjęły prace na
doposażonym stanowisku
pracy a 16 osób otrzymało
jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

1-03-2013

31-12-2013

196 600,00

196 600,00

0,00

25-11-2013

31-12-2013

380 000,00

380 000,00

0,00
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28.

Program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych
zwolnionych z pracy z
przyczyn niedotyczących
pracowników oraz
pracowników objętych
zwolnieniami
monitorowanymi

W ramach programu łącznie Rezerwa Ministra
zostało objętych wsparciem
19 osób spełniających
wymogi programu.
W celu uzyskania przez
uczestników programu
aktualnych lub dodatkowych
kwalifikacji 9 osób
skierowanych zostało na
szkolenia.
Zaplanowane w ramach
programu działania
umożliwiły 5 osobom
zdobycie doświadczenia
zawodowego w potencjalnym
miejscu pracy poprzez
odbycie stażu. 4 osoby
podjęły prace na
doposażonym stanowisku
pracy a 1 osoba otrzymała
jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

1-07-2013

31-12-2013

119 100,00

119 100,00

0,00
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29.

Program specjalny
"Motywacja - aktywność,
praca"

Wsparciem w ramach
Rezerwa Ministra
programu specjalnego
“Motywacja, aktywność praca” zostały objęte osoby
powyżej 50 roku życia
długotrwale bezrobotne w
stosunku do których
dotychczas zastosowane
usługi i instrumenty rynku
pracy okazały się
niewystarczające do powrotu
na rynek pracy bądź
utrzymania miejsc pracy.
Łącznie zaktywizowano 22
osoby.
W zajęciach aktywizacyjnych
udział wzięło 22 uczestników
programu, którzy otrzymali
"Teczkę kariery". W celu
uzyskania przez uczestników
programu aktualnych lub
dodatkowych kwalifikacji
10 osób skierowano na
szkolenia.
Zaplanowane w ramach
programu działania
umożliwiły 20 osobom
zdobycie doświadczenia
zawodowego w potencjalnym
miejscu pracy poprzez
odbycie stażu. 11 osób
podjęło pracę na
doposażonym stanowisku
pracy.
Efektywność osiągnięta po
realizacji programu wyniosła
95%.
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kłecku

8-05-2013

31-12-2013

339 000,00

339 000,00

0,00
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1.

2.

4.

5.

"EDUKACJA-program
pomocy w dostępie do nauki
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych - "W
naszej szkole uczymy się
nowocześnie, ciekawie i
efektywnie"

Wyposażenie sal
dydaktycznych w
współpracujące zestawy
multimedialne i środki
audiowizualne oraz tablice
interaktywne oraz zakup
programów edukacyjnych
wspomagających nauczanie
ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb
edukacyjnych dzieci
młodzieży niepełnosprawnej
"EDUKACJA-program
Doposażenie pokoi
pomocy w dostępie do nauki internatowych w pościele,
dzieci młodzieży
koce, kołdry, poduszki oraz
niepełnosprawnych doposażenie świetlicy i
"Internat miejscem gdzie
pomieszczeń dziennej nauki
mieszkamy, wypoczywamy i w internacie w: zestawy
rozwijamy swoje
komputerowe z biurkami,
zainteresowania"
zestawy gier multimedialnych
i telewizyjnych, kino
domowe, filmy DVD, gry
planszowe, gabloty
wystawowe.
Aktywizacja młodzieży
Udział dzieci i młodzieży
szkolnej poprzez korzystanie szkolnej w dwóch
z oferty programowej
spektaklach teatralnych w
wojewódzkich
Teatrze Muzycznym w
samorządowych - "przyjaźń Poznaniu
dzieci niepełnosprawnych ze
sztuką
Miasteczko Ruchu
Urządzenie Miasteczka
Drogowego
Ruchu Drogowego,
przekazanie zestawów
komputerowych z
odpowiednim
oprogramowaniem oraz
rowerów wraz z kaskami i

PFRON

01-09-2007

31-03-2008

75 585,00

75 585,00

0,00

PFRON

01-09-2007

31-03-2008

24 049,00

20 960,00

3 089,00

Urząd Marszałkowski 03-12-2008
Województwa
Wielkopolskiego w
Poznaniu

20-12-2008

3 005,00

3 000,00

5,00

Wojewódzki Ośrodek 23-10-2009
Ruchu Drogowego
Poznań

15-01-2010

23 714,20

23 714,20

0,00
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kamizelkami w celu
podniesienia jakości
prowadzenia zajęć z
wychowania
komunikacyjnego.
6.

Zakup Pomocy
Dydaktycznych do Miejsc
Zabaw w ramach programu
"Radosna Szkoła"

Zakup pomocy
MEN
dydaktycznych
zapewniających organizację
zabaw ruchowych zgodnie z
naturalnymi potrzebami
rozwojowymi dzieci na etapie
edukacyjnym SP I-III
7.
Program wyrównywania
Budowa pochylni; budowa
PFRON
różnic między regionami II - szybu platformy osobowej;
likwidacja barier w Ośrodku zakup, dostawa i montaż
w zakresie umożliwienia
platformy osobowej,
osobom niepełnosprawnym dostosowanie toalet do
poruszania się
potrzeb osób
niepełnosprawnych
8.
Program wyrównywania
Zakup mikrobusa
PFRON
różnic między regionami II - przystosowanego do
likwidacja barier
przewozu osób
transportowych
niepełnosprawnych
Powiatowy Zarząd Dróg
1.
Przebudowa drogi
długość odcinka 4334 mb
NPPDL
powiatowej nr 2157P na
długość wybudowanego
odcinku Owieczki-Łubowo
chodnika 1085 mb

30-06-2011

09-12-2011

6 000,00

6 000,00

0,00

04-12-2012

30-05-2013

245 454,96

147 272,96

98 182,00

04-12-2012

30-05-2013

124 789,99

74 873,99

49 916,00

5-07-2010

29-10-2010

1 522 337,00

761 168,50

761 168,50

2.

6-04-2010

22-11-2010

2 498 229,27

1 249 100,00

1 249 129,27

Przebudowa drogi
długość odcinka 5800 mb
powiatowej nr 2147P na
długość nowych chodników
odcinku Łopienno-Charbowo 610 mb
długość przebudowanych
i wyremontowanych
chodników 1600 mb
długość
nowowybydowanych ścieżek
rowerowych 402 mb

NPPDL
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3.

Modernizacja drogi
długość odcinka 3707 mb
powiatowej nr 2154P na
oczyszczenie rowu 1000 mb
odcinku ZakrzewoKamieniec-Imiołki
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
1.
Zakup samochodu
Samochód Volkswagen T5

Ministerstwo
Finansów

17-10-2007

Komenda Główna 1-01-2008
Fundusz prewencyjny
2.
Zakup samochodu
Samochód operacyjny
Stowarzyszenie
1-01-2011
dowódczo-rozpoznawczy
Pomocy
Skoda Octavia
Poszkodowanym w
Wypadkach
Komunikacyjnych
"Na Ratunek" w
Gnieźnie
Urząd Marszałkowski
3.
Zakup samochodu
Samochód ciężki ratowniczo- NFOŚiGW
1-01-2012
gaśniczy MAN TGM 18.340
WFOŚiGW
Urząd Marszałkowski
Firmy
ubezpieczeniowe
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2
1.
Monitoring w szkołach
Instalacja monitoringu
MEN - Rządowy
11.2008
wizyjnego w SOSW nr 2 w
Program wspierania
Gnieźnie
w latach 2007-2009
organów
prowadzących w
zapewnieniu
bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w publicznych
szkołach i
placówkach
"Monitoring wizyjny
w szkołach i

14-12-2007

1 575 013,00

800 000,00

775 013,00

31-12-2008

131 984,50

25 000,00

106 984,50

31-12-2011

10 000,00

10 000,00

0,00

31-12-2012

47 100,00
100 000,00

10 000,00
100 000,00

37 100,00
0,00

350 000,00
100 000,00
292 400,00

350 000,00
100 000,00
42 400,00

0,00
0,00
250 000,00

15 000,00

12 000,00

3 000,00

12.2008
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placówkach"
2.

3.

Aktywizacja jednostek
samorządu terytorialnego i
organizacji pozarządowych
Projekt "Im więcej wiem,
tym więcej mogę II - zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów
SOSW nr 2 w Gnieźnie XXII 2008"

Preorientacja zawodowa:
Kuratorium Oświaty
ułatwienie uczniom
kończącym gimnazjum
dokonania świadomego
wyboru przyszłego zawodu,
rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień poprzez zajęcia
dodatkowe, zapoznanie z
różnymi możliwościami
pracy w danym zawodzie,
przedstawienie zalet
wybranych zawodów poprzez
organizację wycieczek do
zakładów pracy;
Zadanie "Radosna Szkoła" nr Wykonanie placu zabaw wg Radosna szkoła
PRL 13AC/16 Zapewnienie programu "Radosna Szkoła"
zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów

I Liceum Ogólnokształcące
1.
Monitoring wizyjny w
szkołach i placówkach

zainstalowanie dwóch
zewnętrznych kamer i jedną
wewnętrzną, zakup
obiektywu ze zmienna
ogniskową i obudowa
zewnętrzna z podgrzewaczem

MEN - Rządowy
Program wspierania
w latach 2007-2009
organów
prowadzących w
zapewnieniu
bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w publicznych
szkołach i
placówkach
"Monitoring wizyjny
w szkołach i
placówkach"

27-10-2008

20-12-2008

113 333,00

93 333,00

20 000,00

28-10-2010

14-12-2010

126 845,45

63 422,72

63 422,73

10.11.2007

10.12.2007

5 543,68

4 495,00

1 048,68

31

2.

Realizacja programu: Chcę
Potrafię, Jestem AktywnyWspieranie Aspiracji i
Zinteresowań Licealistów

3.

Monitoring wizyjny w
szkołach

Szkoła stworzyla możliwość
nadrobienia ewentualnych luk
w wiedzy i umiejętnościach
kluczowych uczniom klas
pierwszych a także mlodzieży
pochodzącej ze srodowisk
wiejskich i małych
miejscowości
montaż 3 kamer: dwie
zewnętrzne oraz jedna
wewnętrzna, rejestrator
cyfrowy i zasilacz.
Zapewnienie bezpieczeństwa
na terenie szkoły i wokół niej.

Wojewoda
Wielkopolski – 70%
dofinansowania

09.2007

08.12.2007

57 342,00

40 140,00

17 202,00

MEN - Rządowy
Program wspierania
w latach 2007-2009
organów
prowadzących w
zapewnieniu
bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
w publicznych
szkołach i
placówkach
"Monitoring wizyjny
w szkołach i
placówkach"

25.09.2009

22.12.2009

5 920,00

5 328,00

592,00

PFRON

28.09.2007r.

31.03.2008r
.

167 624,63

146 624,63

21 000,00

zakup samochodu do
przewozu osób
niepełnosprawnych

PFRON

28.09.2007r.

31.03.2008r
.

119 743,00

79 743,00

40 000,00

stworzenie Sali
Doświadczania Świata
wyposażenie Sali

GE Volunteers

03.2011r.

04.2011r.

5 500,00

5 500,00

0,00

WBK.BZ.

12.05.2011r.

12.09.2011r

6 000,00

6 000,00

0,00

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1
1.
Likwidacja barier
adaptacja i modernizacja
architektonicznych,
łazienek w celu
urbanistycznych i w
przystosowania do osób
komunikowaniu się.
niepełnosprawnych
2.

4.

Likwidacja barier
transportowych
utrudniających lub
uniemożliwiających naukę
niepełnosprawnym uczniom /
wychowankom.
Uśmiech chorego dziecka.

5.

Bank Dziecięcych
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6.

Uśmiechów.
Radosna Szkoła.

7.

Sala do stymulacji bazalnej.

8.

Ekologia - zielone okno na
świat.

Doświadczania Świata
zakup pomocy
dydaktycznych do miejsc
zabaw
wyposażenie Pracowni
Terapii Bazalnej

organizacja imprezy
oswiatowej o charakterze
ekologicznym
9.
Program wyrównywania
dobudowa obudowanej
różnic między regionami.
platformy do przewożenia
osób niepełnosprawnych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
1.
"Po praktykę do Europy"
Umożliwia młodzieży ZSZ i
TB odbywanie cyklicznych
praktyk zawodowych we
Francji. Możliwość poznania
kultury zwyczajów oraz
najnowszych technologii w
budownictwie.
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gnieźnie
1.
Zero tolerancji dla przemocy wyposażenie w sprzęt do
w szkole
zajęć logopedycznych oraz
dofinansowanie punktów
konsultacyjnych - Zero
tolerancji dla przemocy w
szkole.
2.
Zakup BIOFEEDBEK
Rządowy program –
Bezpieczna i przyjazna
szkoła. Zakup
BIOFEEDBEK, doposażenie
poradni w sprzęt do
wczesnego wspomagania
rozwoju, dofinansowanie
działalności punktów
konsultacyjnych w szkołach,

MEN

30.06.2011r.

.
09.12.2011r
.

Fundacja Bankowa
im. Dr Mariana
Kantona
Kuratorium Oświaty
w Poznaniu

05.2013r.

09.2013r.

3 478,43

2 000,00

1 478,43

04.2013r.

05.2013r.

1 800,00

500,00

1 300,00

PFRON

22.10.2013r.

30.04.2014r
.

171 621,00

92 000,00

79 621,00

Wielkopolska
2009-20-05
Okręgowa Izba
Inżynierów
Budownictwa,
sponsorzy oraz
Starostwo powiatowe

nie ma daty
końcowej

55 000,00

15 000,00

40 000,00

dotacje MEN

30.11.2007

31.12.2007

33 989,00

33 989,00

0,00

dotacje MEN

27.11.2008

31.12.2008

43 843,00

43 843,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00
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zakup pomocy do badań
dzieci do 3 r.ż.
3.
4.

5.

wyposażenie gabinetu
doradcy zawodowego
zakup programów
komputerowych, licencji,
książek i podręczników

wyposażenie gabinetu
doradcy zawodowego
zakup programów
komputerowych, licencji,
książek i podręczników

dotacje MEN

1.1.2009

26.03.2009

37 761,00

37 761,00

0,00

dotacje MEN

01.01.2009

26.03.2009

11 151,00

11 151,00

0,00

wyposażenie gabinetu we
wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka - zakup
pomocy terapeutycznych,
komputerów i licencji.

wyposażenie gabinetu we
wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka - zakup
pomocy terapeutycznych,
komputerów i licencji.

dotacje MEN

28.10.2010

31.12.2010

9 900,00

9 900,00

0,00

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

01.05.2012

31.12.2012

28 992,00

20 294,40

8 697,60

Wojewoda
Wielkopolski

01.01.2013

31.12.2013

51 535,31

21 216,34

30 318,97

szkolenia rodzin zastępczych, Wojewoda
świadczenia dla rodzin
Wielkopolski
zastępczych określone w art..
192 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej

30.03.2012

31.12.2012

15 600,00

7 800,00

7 800,00

szkolenia rodzin zastępczych, Ministerstwo Pracy i
świadczenia dla rodzin
Polityki Społecznej
zastępczych określone w art..
192 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej

01.01.2013

31.12.2013

108 702,00

52 163,00

56 539,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.
Koordynator rodzinnej
wydatki związane z
pieczy zastępczej
zatrudnieniem koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej
2.
Asystent rodziny i
wydatki związane z
koordynator rodzinnej pieczy zatrudnieniem koordynatorów
zastępczej
rodzinnej pieczy zastępczej
3.

4.

"Szkolenia rodzin
zastępczych, osób
prowadzących rodzinne
domy dziecka oraz
dyrektorów placówek
opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego"
"Resortowy program
rozwoju rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2013
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5.

"ABC rodzinnej opieki
zastępczej - moje
mieszkanie"

6.

"ABC rodzinnej opieki
zastępczej - moje
mieszkanie"

7.

"ABC rodzinnej opieki
zastępczej - moje
mieszkanie"

8.

"ABC rodzinnej opieki
zastępczej - moje
mieszkanie"

utworzenie punktu
konsultacyjnego- psycholog,
pedagog, doradca rodzinny dla rodziców zastępczych,
szkolenia rodzin zastępczych,
spotkania z dziećmi i
młodzieżą zagrożoną
niedostosowaniem
społecznym
utworzenie punktu
konsultacyjnego- psycholog,
pedagog, doradca rodzinny dla rodziców zastępczych,
szkolenia rodzin zastępczych,
spotkania z dziećmi i
młodzieżą zagrożoną
niedostosowaniem
społecznym
utworzenie punktu
konsultacyjnego- psycholog,
pedagog, doradca rodzinny dla rodziców zastępczych,
szkolenia rodzin zastępczych,
spotkania z dziećmi i
młodzieżą zagrożoną
niedostosowaniem
społecznym
utworzenie punktu
konsultacyjnego- psycholog,
pedagog, doradca rodzinny dla rodziców zastępczych,
szkolenia rodzin zastępczych,
spotkania z dziećmi i
młodzieżą zagrożoną
niedostosowaniem
społecznym

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

05.09.2007

31.12.2007

22 930,00

15 000,00

7 930,00

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

14.07.2008

31.12.2008

51 997,41

36 400,00

15 597,41

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

2009?

31.12.2009

50 986,62

29 886,62

21 100,00

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

14.06.2010

31.12.2010

70 095,63

49 999,24

20 096,39
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9.

AKORD 2 - budowanie
lokalnej sieci oparcia
społecznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

10.

AKORD 3 - budowanie
lokalnej sieci oparcia
społecznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

utworzenie sieci punktów
konsultscyjnoinformacyjnych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
kampania informacyjnoedukacyjna przełamująca
stereotypy, zajęcia
warsztatowe - plastyczne,
teatralne, z zakresu obsługi
komputera - dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
konsultacje dla pracowników
służb społecznych z
psychiatrą i psychologiem,
spotkania z pracodawcami
chcącymi zatrudnić osoby
cierpiące na zaburzenia
psychiczne
utworzenie sieci punktów
konsultscyjnoinformacyjnych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
kampania informacyjnoedukacyjna przełamująca
stereotypy, zajęcia
warsztatowe - plastyczne,
teatralne, z zakresu obsługi
komputera - dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
konsultacje dla pracowników
służb społecznych z
psychiatrą i psychologiem,
spotkania z pracodawcami
chcącymi zatrudnić osoby
cierpiące na zaburzenia
psychiczne

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

16.07.2007

31.12.2007

33 283,00

26 000,00

7 283,00

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

14.07.2008

31.12.2008

80 495,07

64 500,00

15 995,07
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11.

AKORD 4 - budowanie
lokalnej sieci oparcia
społecznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

utworzenie sieci punktów
konsultscyjnoinformacyjnych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
kampania informacyjnoedukacyjna przełamująca
stereotypy, zajęcia
warsztatowe - plastyczne,
teatralne, z zakresu obsługi
komputera - dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
konsultacje dla pracowników
służb społecznych z
psychiatrą i psychologiem,
spotkania z pracodawcami
chcącymi zatrudnić osoby
cierpiące na zaburzenia
psychiczne

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

2012

31.12.2012

Razem

44 558,60

29 559,99

14 998,61

29 823 799,85

25 14 184,11

4 209 615,74

* Okres realizacji – projekty i zadania realizowane w latach 2007-2013
**Wartość projektu po rozliczeniu - rzeczywista wartość projektu, a w przypadku projektów rozpoczętych w 2013 roku i aktualnie kontynuowanych wartość
projektu z umowy o dofinasowanie.

Zebranie i opracowanie danych: Justyna Frąckowiak – Wydział Inwestycji i Funduszy UE, kwiecień 2014.
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