
Samorząd Miasta Gniezna: 

1. Doprowadzenie do uruchomienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

 w Lulkowie. 

 

Projekt „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych 

Porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie” 

otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

Projekt przewiduje uporządkowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie 14 gmin z powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. Budowa Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie to główne przedsięwzięcie projektu. Ponadto 

powstanie również stacja przeładunkowa w miejscowości Bardo. Usprawniony zostanie 

system zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Koszt całkowity 

projektu to ponad 87,7 mln zł, natomiast wartość dofinansowania – 49,8 mln zł. 

Zakończenie całości inwestycji planowane jest na czerwiec 2015 roku. 

 

 

 

2.    Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa nowej kanalizacji. 

 

Projekt „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji 

sanitarnej w Gnieźnie” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 

„Infrastruktura i Środowisko”. Zakres projektu obejmuje modernizację części mechanicznej i 

biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej. 

Planowana całkowita wartość to: 72.840.514,46 zł brutto. Dofinansowanie wynosi: 

31.496.247,46 zł brutto. W 2013 roku została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej na 

os. Pławnik i Przylesie w Gnieźnie. Na grudzień 2014 roku planowane jest zakończenie 

modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Całość zakończy się w I połowie 2015 roku. 

 

 

3.    Budownictwo komunalne. 

 

Kapitalnym remontem budynku przy ul. Poznańskiej 92/94, Miasto Gniezno kontynuuje 

zwiększanie puli mieszkań socjalnych, poprawiając stan zasobu komunalnego.   
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 Remont kapitalny połączony był z kompleksową termomodernizacją budynku. 

Pozyskano tam 35 lokali, w tym 34 mieszkania socjalne i jeden lokal chroniony. Inwestycja 

została zrealizowana przy udziale środków z Funduszu Dopłat w wysokości 549.896 zł. 

 W wyniku remontu powstało łącznie 35 lokali: 1, 2 i 3-pokojowych, o powierzchni 

użytkowej od 22,96 m kw. do 47,33 m kw., a łączna powierzchnia użytkowa zwiększyła się o 

około 40 procent. Każdy z lokali wyposażony jest w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę z 

kotłowni znajdującej się w budynku, z zainstalowanymi indywidualnymi wodomierzami 

ciepłej i zimnej wody oraz licznikami centralnego ogrzewania, brodzik z kabiną prysznicową, 

ubikację, zlewozmywak, kuchenkę elektryczną. 

Nowi najemcy zamieszkali w budynku w grudniu 2012 roku. Jeden z lokali 

przekazano na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

 

4.    Modernizacja (we współpracy z PKP) dworca PKP z budową parkingów 

buforowych, bodowa parkingów naziemnych w mieście. 

 

Poczekalnia dworca kolejowego już od 4 kwietnia 2014r. jest oddana do użytku dla 

podróżnych korzystających z usług PKP. W nowo otwartej poczekalni znajdują się okienka 

biletowe.  

Trwają prace nad budynkiem administracyjnym dworca, który w całości nabierze 

nowego charakteru oraz nad dużym parkingiem położonym w pobliżu stacji. 

Całość budynków i parkingu zdobiła będzie zieleń. Stacja kolejowa w Gnieźnie 

nabiera nowego pięknego charakteru i staje się godną wizytówką Pierwszej Stolicy Polski. 

Prace zakończą się na początku 2015 roku. 

Parking u zbiegu ulic bł. Jolenty i 3 Maja oraz parking pod płytą targowiska. 

 

5.    Likwidacja dróg polnych na terenie miasta. 

 

W ciągu ostatnich czterech lat na modernizację gnieźnieńskich ulic przeznaczono 

ponad 31 milionów złotych. Prace drogowe obejmowały modernizację 36 i tymczasowe 

utwardzenie 152 ulic! Modernizowane były między innymi ulice: Przecznica, Zabłockiego, 
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Odległa, Gębarzewska, Bukowa, Czarnieckiego, Zielony Rynek, Mazowiecka, Łąkowa, Jana 

Pawła II, Elizy Orzeszkowej, Rybna, Kawiary, Wiosenna, Bzowa, Matejki. Ponadto w 

ramach prac wykonano  rondo u zbiegu ulic Krzywe Koło/Grzybowo, parking przy ul. 3 Maja 

oraz Rondo im. T. Pozorskiego. W 2011 roku wykonano modernizację 11 ulic oraz 

tymczasowo utwardzono asfaltobetonem i tłuczniem 54 ulice. Łącznie prace te kosztowały 

5,6 mln zł. W 2012 roku za 7,4 mln złotych wykonano modernizację 8 ulic oraz tymczasowo 

utwardzono asfaltobetonem i tłuczniem 37 ulic. W 2013 roku wykonano modernizację 8 ulic 

oraz tymczasowo utwardzono asfaltobetonem i tłuczniem 19 ulic, na co przeznaczono 7,1 mln 

zł. Natomiast w 2014 roku wykonana zostanie modernizacja 9 ulic oraz tymczasowo 

utwardzone zostaną asfaltobetonem i tłuczniem kolejne 42 ulice. Na ten cel zabezpieczono w 

tegorocznym budżecie miasta kwotę 11,1 mln zł.  

 

 

 

6.    Poprawa bazy sportowej w mieście – hala widowiskowo-sportowa, boiska i sale 

gimnastyczne przy placówkach oświatowych. 

 

W Gnieźnie w ostatnich czterech latach szczególnie zadbano o rozwój infrastruktury 

sportowej. Wzrosły nakłady na zadania w tym zakresie. W latach 2011 – 2014 wydano na 

ten cel ponad 10,5 mln zł. 

 

Rok Nazwa inwestycji Kwota wydatku Kwota razem 

2011 

Budynek szatniowo – socjalny na 

Stadionie Miejskim przy ul. 

Strumykowej 8 

1.248.114,56 

2.056.714,56 

II etap remontu zabytkowej trybuny na 

Stadionie Miejskim przy ul. 

Wrzesińskiej 25 

808.600,00 
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2012 

Oświetlenie toru żużlowego na 

Stadionie Miejskim przy ul. 

Wrzesińskiej 25 

1.500.000,00 

1.540.000,00 

Opracowanie koncepcji budowy hali 

widowiskowo - sportowej 
40.000,00 

2013 

Hala sportowa w Szkole Podstawowej 

nr 2 przy ul. Łubieńskiego 
3 337 864,00 

3.837.864,00 I etap modernizacji boiska 

treningowego do piłki nożnej                  

i rugby przy ul. Strumykowej 8 

500.000,00 

2014 

II etap modernizacji boiska 

treningowego do piłki nożnej                  

i rugby przy ul. Strumykowej 8 

(sztuczna trawa, oświetlenie, 

ogrodzenie, melioracja, wyposażenie) 

2.050.000,00 

3.120.000,00 

Modernizacja boiska do hokeja na 

trawie na Stadionie Miejskim               

im. Alfonsa Flinika przy ul. 

Paczkowskiego 

1.000.000,00 

(w tracie realizacji) 

Budowa boiska rekreacyjno – 

sportowego na os. Pustachowskim 

50.000,00 

(w trakcie 

realizacji) 

Budowa placu zabaw w dzielnicy 

Dalki 

20.000,00 

(w trakcie 

realizacji) 

Razem: 10.554.578,56 

 

 



 - 5 - 

 Ponadto w tym czasie zrealizowano w Gnieźnie: boisko do piłki nożnej i koszykówki 

wybudowane w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” os. Kazimierza Wielkiego,  

dokończenie II etapu budowy Centrum Sportu Szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 12, 

halę sportową dla Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Łubieńskiego 7 (przeznaczona dla sportu 

szkolnego z pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki i koszykówki, z niezbędnym 

zapleczem socjalnym). Hala jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Systematycznie modernizowany jest Stadion Miejski im. płk pil. bal. Franciszka Hynka 

przy ul. Wrzesińskiej (m.in. oświetlenie toru żużlowego spełniające wymagania Głównej 

Komisji Sportu Żużlowego, II etap modernizacji zabytkowej trybuny krytej, dokończenie 

remontu sektorów trybun), pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną trawą do piłki 

nożnej i rugby przy Stadionie Miejskim, wybudowanie skate – parku – Orlik przy ul. 

Wrzesińskiej.  

 Rozpoczęto budowę hali sportowej dla Gimnazjum nr 1 przy ul. Świętokrzyskiej – 

hala będzie posiadała pełnowymiarowe boiska do siatkówki, koszykówki, niewielką 

widownię, zaplecze socjalne. 

 Rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy hali  widowiskowo – sportowej. 

Teren przewidziany pod realizację obiektu znajduje się obok istniejącej hali oraz boiska ze 

sztuczną nawierzchnią do gry w hokeja na trawie.  Hala widowiskowo-sportowa ma mieć 

pole gry o wymiarach minimum 52 x 28 m i wysokość minimum 9 m, umożliwiającą 

rozgrywanie meczów siatkówki na poziomie mistrzowskim. Do obsługi osób korzystających z 

obiektu przewidzieć należy zespoły szatniowe – natryski i toalety. W budynku zaprojektować 

należy także toalety ogólnodostępne w tym również dla osób niepełnosprawnych, 

pomieszczenia ochrony, trenerów, sędziów, pomieszczenia techniczne, biurowe i 

konferencyjne oraz pomieszczenie siłowni oraz salę korekcyjno – rehabilitacyjną. Trybuny 

hali powinny pomieścić od 1000 do 1.500 miejsc i zaprojektowane powinny być wzdłuż płyty 

boiska po obu stronach oraz w miarę możliwości za jedną z bramek. Projektowana hala 

widowiskowo – sportowa musi posiadać zaplecze magazynowe przeznaczone na sprzęt 

sportowy (bramki, kozły, materace, równoważnie, piłki do gry i inne nowo zaprojektowane 

urządzenia hali). Projektowany obiekt nie może mieć żadnych barier architektonicznych, 

ograniczających dostępność dla osób niepełnosprawnych. System nagłośnienia hali powinien 

zostać zaprojektowany akustycznie, tak aby hala przystosowana była do organizacji imprez 

kulturalnych i artystycznych. W 2015 roku Miasto Gniezno wystąpi o pozwolenie na budowę 
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hali widowiskowo-sportowej. Po jego otrzymaniu ogłoszony zostanie przetarg na wybór 

wykonawcy kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 

 

 

7.    Usprawnienie ruchu ulicznego w mieście. 

 

Nowe systemy organizacji ruchu, przebudowa skrzyżowań, np. budowa rond m. in.: 

im. Dra T. Pozorskiego oraz u zbiegu ulic Krzywe Koło, Grzybowo i innych. 

 

8.    Poprawa atrakcyjności gnieźnieńskiego Rynku. 

 

Jeszcze w listopadzie, długo oczekiwana fontanna na Rynku będzie oddana do użytku. 

Prace budowlane właśnie dobiegają końca.  

 Głównym elementem będą trzy dysze spieniające oraz gejzer, zlokalizowane w 

najwyższym punkcie fontanny. Każda z dysz zasilana będzie niezależnie pompą wyposażoną 

w układ regulacji prędkości obrotowej, dając możliwość zróżnicowania wysokości obrazu 

wodnego. Woda, przelewając się z górnej kaskady do kolejnego poziomu tworzyć będzie 

ścianę wody o zróżnicowanym ciśnieniu. Dodatkowym atrybutem będzie możliwość 

uzyskania zróżnicowanej prędkości (zwiększenie lub zmniejszenie) przepływającej wody na 

poszczególne piętra fontanny. Opadająca woda grawitacyjnie przy dodatkowej, wymuszonej 

zmianie prędkości na przelewie będzie powodowała złudzenie od wzburzonego przelewu w 

formie wodospadu do spokojnego „laminarnego opadania wody”. Całość wyposażona będzie 

w zespół 87 lamp stanowiących podświetlenie fontanny. Ich zaletą będzie możliwość  

podświetlenia fontanny w różnych odmianach temperatury barwowej białego koloru (od 

barwy ciepłej do zimnej). Takie rozwiązanie da możliwość dynamicznej zmiany oświetlenia. 

Fontanna będzie więc efektowną grą wody i światła. Dodatkowo zainstalowanych zostanie 17 

nowych opraw oświetleniowych, które oświetlą ławki. Całkowity koszt budowy fontanny to 

1.499.015,84 złotych.  

 

9.    Powstanie parku gospodarczego dla przedsiębiorców. 
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Długa i niełatwa droga wiodła gnieźnieński samorząd do utworzenia podstrefy 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki zaangażowaniu i nieustępliwości prezydenta 

Jacka Kowalskiego, dziś jest ogromna, realna szansa, że podstrefa będzie.  

 Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski na wnioski z 2007 i początku 2008 roku w 

sprawie utworzenia podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymał w dniu 24 kwietnia 

2008 r. odpowiedź, iż limit sumaryczny obszaru stref ekonomicznych w Polsce (wynoszący 

12 tys. ha) został wykorzystany. W związku z powyższym zgodnie z decyzją Ministerstwa 

Gospodarki, do czasu nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wnioski o 

zwiększanie obszarów stref nie będą rozpatrywane. Pismem z dnia 15 kwietnia 2008 r. Zarząd 

Kostrzyńsko-Słubickiej SSE poinformował o utrudnieniu formalnym w możliwości tworzenia 

nowych podstref, gdyż do wykorzystania pozostało wówczas ok. 200 ha, które były w tzw. 

rezerwie strategicznej Ministra Gospodarki. Zarząd poinformował o wstrzymaniu wniosków 

do czasu zakończenia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych. Prezydent Jacek Kowalski występował do Zarządu SSE o warunki włączenia 

do podstrefy (16 maja 2012 r. oraz 16 sierpnia 2013 r.). Poinformowano Prezydenta ponadto, 

iż ważne jest, by właścicielem planowanych nieruchomości była wyłącznie gmina, jednostka 

komunalna lub Skarb Państwa. Zaznaczono, iż objęcie statusem specjalnej strefy 

ekonomicznej gruntów prywatnych, w zakładanym rozwiązaniu, było trudne, o ile wręcz 

niemożliwe  do zrealizowania. Od października 2011 do października 2013 r. nie wydawano 

rozporządzeń w sprawie rozszerzenia Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Dodatkowo w lipcu 2013 

r. wydano rozporządzenie zmieniające przedłużenie działalności SSE (wejście w życie 11 

września 2013 r.) W styczniu 2014 r. podjęto Uchwałę Rady Miasta Gniezna w sprawie 

przystąpienia Miasta Gniezna do SSE, w lutym Uchwała zmieniająca (zgodnie z wolą SSE) 

przekazana została do Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządu Kostrzyńsko 

Słubickiej SSE. Wymagane dokumenty z załącznikami, zgodnie z wytycznymi przekazane 

zostały przez Zarząd Strefy bezpośrednio do Ministerstwa Gospodarki.  

 Ufamy, że po kryzysie gospodarczym, już w 2015-2016 roku, powinni lokować się w 

Gnieźnie więksi inwestorzy. Już dzisiaj Prezydent Gniezna otrzymał na piśmie ofertę 

inwestycji w Gnieźnie od firmy, która docelowo chce zatrudnić 450 osób. Uruchomienie 

produkcji zapowiadane jest na przełomie 2016 i 2017 roku. Jak widać na tym przykładzie 

proces inwestycyjny wymaga czasu, uzgodnień i nie od razu widać efekty, pomimo 

wytężonych działań. Gnieźnieńska Podstrefa Ekonomiczna w najbliższych kilku latach 

powinna znacząco aktywizować gospodarczo miasto Gniezno i subregion. Komplet 
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dokumentów jest już przekazany do Premiera, zakłada się powstanie 460 nowych miejsc 

pracy przy nakładach inwestorów ponad 100 mln zł. Zarząd Strefy Ekonomicznej, w piśmie 

kierowanym do Prezydenta Miasta Gniezna wskazał, że wniosek Miasta Gniezna został 

perfekcyjnie przygotowany oraz podkreślono, iż inwestorzy, którzy zadeklarowali wolę 

inwestowania w Gnieźnie skontaktowali się także z KS SSE. Przekazano także, że Strefa 

Ekonomiczna jest po bardzo dobrze rokujących rozmowach z inwestorami i po szybkim 

zrealizowaniu formalności prawnych będzie możliwe wydanie pierwszych zezwoleń dla 

nowych przedsiębiorców w Gnieźnie, uznając to za duży sukces Urzędu Miejskiego w 

Gnieźnie.  

 

 

10.    Poprawa infrastruktury miejskiej zgodnie z WPI, dążenie do rozszerzenie 

bezpłatnego internetu. 

 

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w 

Gnieźnie” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna 

Gospodarka”. Projekt jest realizowany w latach 2012-2015. Całkowita wartość projektu: 

1.609.200 zł. Kwota dofinansowania: 1.609.200 zł. 

 

Projekt „Internet w Gnieźnie na start!” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Projekt jest realizowany w latach 2013-2015. 

Całkowita wartość projektu: 1.365.400 zł. Kwota dofinansowania: 1.365.400 zł. 

 

SIECI WODOCIĄGOWE 

 W 2011 roku miasto Gniezno realizowało sieci wodociągowe w ulicach Sosnowej, 

Kokoszki, Trzemeszeńskiej i Magnoliowej. Począwszy od roku 2012 zgodnie z uchwałą Rady 

Miasta, budowę nowych sieci wodociągowych realizuje spółka miejska Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji. Powyższe wynika z faktu zakończenia przez miasto Gniezno 

budowy nowych sieci wodociągowych, a realizowane przez PWiK odcinki będą wykonywane 

jako przedłużenia sieci istniejących, bądź na nowo zaprojektowanych drogach. 

 

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 
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 W 2011 roku miasto Gniezno zrealizowało sieci kanalizacyjne w ulicach 

Wierzbiczany, Swarzędzkiej, Poznańskiej, Jabłoniowej i Morelowej. W 2012 roku wykonano 

kanalizacje sanitarne i kanalizacje deszczowe w ulicy Wschodniej, Bohaterów Westerplatte i 

Armii Poznań, w ulicy Witkowskiej oraz kanał deszczowy (wspólnie z Gminą Gniezno) 

odprowadzający wody opadowe w kierunku wsi Osiniec. W 2013 roku wybudowana została 

kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicy Wiosny Ludów i ulicy Kombatantów oraz 

kanalizacja sanitarna w ulicy Leśnej, Magnoliowej, Cyprysowej, Paderewskiego oraz w ulicy 

Konikowo. Wykonane zostało również odwodnienie terenu garaży przy ul. Barciszewskiego 

oraz przebudowana została kanalizacja sanitarna.  

 W następstwie uchwały podjętej przez Radę Miasta Gniezna począwszy od roku 2014 

budową sieci kanalizacyjnych zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 

finansując budowę sieci sanitarnych, natomiast sieci deszczowe finansowane są przez miasto 

Gniezno, które jest zarządcą dróg gminnych. Powyższe wynika z faktu, że dzięki blisko 20-

letniej systematycznej budowie sieci kanalizacyjnych ponad 80% obszaru miasta posiada taką 

sieć. Brakującą infrastrukturę kanalizacji sanitarnej w nowo wytyczonych ulicach, bądź 

przedłużeniach istniejących, realizować będą służby inwestycyjne PWiK.  

 

OŚWIETLENIE ULIC 

 W 2011 roku zrealizowano oświetlenie w ulicach: Kasztelańskiej, Grodzkiej, 

Gębickiej, ks. Sobczaka, Żołnierskiej, Wierzbiczany i Leśnej oraz w Parku Trzech Kultur,  

posadawiając w sumie 75 nowych słupów z oprawami. W 2012 roku wybudowano nowe 

oświetlenie w ulicach Kraszewskiego, Makuszyńskiego, Cedrowej, Magnoliowej, Osikowej i 

Warszawskiej (I etap), umieszczając tam 30 nowych słupów wraz oprawami. Ponadto 

zakupiono 23 sztuki nowych „żyrandoli królewskich” do dekoracji świątecznej miasta. W  

2013 roku dokończono w ramach II etapu wymianę słupów oświetleniowych wraz z 

oprawami przy ul. Warszawskiej, montując 14 nowych słupów wraz z oprawami. Ponadto 

wykonano nowe oświetlenie przy ul. Mieszka I, montując 20 sztuk nowych stylowych słupów 

wraz z oprawami. W 2014 roku realizuje się budowę oświetlenia ulicznego na ul. 

Pomorskiej, Olsztyńskiej, Wojskowej, Obrońców Gniezna i ul. Żnińskiej. Po zakończeniu 

prac przybędzie 45 nowych latarń wraz z oprawami służących oświetleniu ulic. 
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11.    Inicjowanie imprez kulturalnych promujących Gniezno, współfinansowanych 

środkami zewnętrznymi. 

 

Projekt „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” otrzymał dofinansowanie w 

wysokości 636.477,00 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013. Projekt był realizowany w latach 2011-2012. Całkowita wartość projektu 

to: 875.688,63 zł.  

Projekt zakładał m.in. przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii medialnej „Gniezno 

– Miasto Królów” oraz realizację cyklu imprez o charakterze kulturalnym („Królewski 

Festiwal Artystyczny”), sportowych („Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego – Pierwszego 

Króla Polski”), a także widowiska plenerowego p.n. „Koronacja Królewska”. 

 

12.    Wspieranie środowiska akademickiego w mieście. 

 

Wspierając intensywny rozwój szkolnictwa wyższego w Gnieźnie Miasto Gniezno przekazało 

w 2012 roku kolejną darowizną na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

nieruchomość niezabudowaną, położoną w Gnieźnie przy ulicy Strumykowej, zapisaną w 

księdze wieczystej pod oznaczeniem Kw PO1G/00029119/1 jako własność Miasta Gniezna, o 

łącznej powierzchni 0,73.53 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako: 

działka numer 1/101 na arkuszu 55 o powierzchni 0,07.78 ha 

działka numer 1/102 na arkuszu 55 o powierzchni 0,31.69 ha 

działka numer 1/103 na arkuszu 55 o powierzchni 0,06.61 ha 

działka numer 1/124 na arkuszu 55 o powierzchni 0,27.45 ha 

z przeznaczeniem na cel publiczny - budowę obiektu naukowo-dydaktycznego. 

 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom i doktorantom 

uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna stanowiący załącznik do uchwały 

Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy 

materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych 
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działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. z 2013 

poz. 2901) 

 

W roku akademickim 2010/2011 przyznano 4 stypendia naukowe na łączną kwotę 31.935,60 

zł 

Nazwa uczelni Liczba 

doktorantów 

Liczba 

studentów 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu Kolegium Europejskie w 

Gnieźnie 

0 3 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Gnieźnie 

0 1 

Razem 0 4 

 

W roku akademickim 2011/2012 przyznano 1 stypendium naukowe dla doktoranta na kwotę 

11.726,40 zł i 6 stypendiów naukowych dla studentów na łączną kwotę 57.063,60 zł. 

Nazwa uczelni Liczba 

doktorantów 

Liczba 

studentów 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu Kolegium Europejskie  w 

Gnieźnie 

1 2 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Gnieźnie 

0 1 

Prymasowskie Wyższe Seminarium 

Duchowne w Gnieźnie 

0 2 

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła 

Humanistyczno-Menadżerska 

„Milenium” w Gnieźnie 

0 2 

Razem 1 6 

W roku akademickim 2012/2013 przyznano 1 stypendium naukowe dla doktoranta na kwotę 

7.850,00 zł i 13 stypendiów naukowych dla studentów na łączną kwotę 56.430,00 zł. 
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Nazwa uczelni Liczba 

doktorantów 

Liczba 

studentów 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu Kolegium Europejskie w 

Gnieźnie 

1 5 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Gnieźnie 

0 5 

Prymasowskie Wyższe Seminarium 

Duchowne w Gnieźnie 

0 3 

Razem 1 13 

 

W roku akademickim 2013/2014 przyznano 1 stypendium naukowe dla doktoranta na kwotę 

8.280,00 zł i 12 stypendiów naukowych dla studentów na łączną kwotę 54.504,00 zł. 

 

 

Nazwa uczelni Liczba 

doktorantów 

Liczba 

studentów 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu Kolegium Europejskie w 

Gnieźnie 

1 9 

Prymasowskie Wyższe Seminarium 

Duchowne w Gnieźnie 

0 3 

Razem 1 12 

 

 

 

1. Wsparcie uczelni wyższych 
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W latach 2010-2014 w ramach współpracy z uczelniami wyższymi działającymi na terenie 

naszego miast udzielono z budżetu miasta następującego wsparcia: 

 

Rok 2010 

l.p. Nazwa uczelni wyższej Wysokość 

wsparcia 

cel 

1. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

Kolegium Europejskiej w 

Gnieźnie 

45.000 zł Pokrycie kosztów wydawniczych 

periodyjku „Studia Europaea 

Gnesnensia” i sprzętu multimedialnego 

do sal dydaktycznych 

Razem 45.000 zł  

 

Rok 2011 

l.p. Nazwa uczelni wyższej Wysokość 

wsparcia 

cel 

1. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu Kolegium 

Europejskiej w Gnieźnie 

35.000 zł Pokrycie kosztów wydawniczych 

periodyjku „Studia Europaea 

Gnesnensia”  

2. Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Gnieźnie 

25.000 zł Pokrycie kosztów wyposażenia: 

pracowni ratownictwa medycznego, 

pracowni anatomii, pracowni 

chirurgicznej 

Razem 60.000 zł   

 

 

Rok 2012 

l.p. Nazwa uczelni wyższej Wysokość 

wsparcia 

cel 

1. Państwowa Wyższa Szkoła 60.000 zł Zakup fantomu symultanicznego dla 
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Zawodowa w Gnieźnie studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu 

PWSZ w Gnieźnie 

2 Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Gnieźnie 

5.000 zł Organizacja Juwenali 

3. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu Instytut 

Kultury Europejskiej w Gnieźnie 

15.000 zł Pokrycie kosztów wydawniczych 

periodyjku „Studia Europaea 

Gnesnensia” 

Razem 80.000 zł  

 

Rok 2013 

l.p. Nazwa uczelni wyższej Wysokość 

wsparcia 

cel 

1. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu Instytut 

Kultury Europejskiej w Gnieźnie 

10.000 zł Pokrycie kosztów wydawniczych 

periodyjku „Studia Europaea 

Gnesnensia” 

2. Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Gnieźnie 

6.000 zł Pokrycie kosztów wyposażenia 

laboratorium specjalistycznego 

techniki cyfrowej dla studentów 

kierunku „Informatyka” PWSZ w 

Gnieźnie 

Razem 16.000 zł  

 

Rok 2014 

l.p. Nazwa uczelni wyższej Wysokość 

wsparcia 

cel 

1. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu Instytut 

Kultury Europejskiej w Gnieźnie 

20.000 zł Pokrycie kosztów wydawniczych 

periodyjku „Studia Europaea 

Gnesnensia” 

2. Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Gnieźnie 

15.000 zł Pokrycie kosztów wyposażenia 

laboratoriów specjalistycznych dla 

kierunków: informatyka, elektronika i 
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telekomunikacja, pielęgniarstwo, 

inżynieria środowiskowa 

Razem 35.000 zł  

 

 

 

13.    Rewitalizacja Parku Miejskiego im. gen. Andersa przy ul. Sobieskiego. 

 

 

14.    Modernizacja targowiska przy ul. Warszawskiej. 

 

Widoczną w centrum miasta inwestycją jest na pewno starannie zrewitalizowane 

miejskie targowisko na placu 21 Stycznia. Budząca wiele emocji wśród kupców przebudowa, 

ostatecznie spełniła ich oczekiwania, a obawy, że dotychczasowi najemcy straganów nie 

wrócą na nowe targowisko okazały się niepotrzebne. Zaakceptowali je zarówno kupcy, jak i 

ich klienci.  

Celem rewitalizacji targowiska była poprawa warunków pracy i zakupów oraz 

przywrócenie jego dawnej świetności. Zgodnie z pismem Miejskiego Konserwatora 

Zabytków poprzednie zagospodarowanie przestrzeni targowiska nosiło znamiona chaosu 

kompozycyjnego i wpływało negatywnie na percepcję zabytkowej zabudowy tej części 

miasta. Przygotowany projekt stworzył szansę na rewitalizację obszaru, dlatego założenia 

koncepcyjne zostały poparte przez organ ochrony zabytków. Przedłożona koncepcja została 

zaakceptowana także przez specjalistów od komunikacji i zarządzania ruchem. Wybrana 

koncepcja uwzględniała przeorganizowanie przestrzeni handlowej, powiększenie części 

parkingowej, budowę dodatkowych ramp towarowych czy zejść dla kupujących.  

Na targowisku zlokalizowanych jest: 16 kiosków, 109 straganów i 38 stołów. Kioski i 

stragany posiadają wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności handlowej. Na 

terenie funkcjonującego całodobowo i dozorowanego parkingu znajduje się około 100 miejsc 

parkingowych. Całe targowisko objęte jest systemem monitoringu wizyjnego, a parking 

wyposażony jest dodatkowo w bezobsługowy system kontroli i poboru opłat parkingowych. 

Na płycie targowiska zlokalizowany jest budynek sanitariatów, w którym znajdują się toalety 

dla osób handlujących i pomieszczenie socjalne przeznaczone dla ich potrzeb. Od strony ul. 

Warszawskiej znajdują się toalety ogólnodostępne i toaleta przystosowana dla potrzeb osób 

http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/images/stories/newsy/marzec2014/IV/targ5.jpg
http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/images/stories/newsy/marzec2014/IV/targ5.jpg
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niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że łączna powierzchnia terenu inwestycji to 6 268 m2 – 

obejmuje ona działkę, na której obecnie zlokalizowane jest targowisko, ale również pas drogi 

wokół targowiska, w związku z koniecznością usunięcia kolizji energetycznych, 

telekomunikacyjnych i wodociągowych. Prace budowlane prowadzone były w samym 

centrum Miasta, pod czujnym okiem mieszkańców sąsiednich kamienic. Była to inwestycja 

niezwykle trudna, trudna przede wszystkim społecznie, ale również logistycznie i 

organizacyjnie (centrum miasta). Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu 

środków zewnętrznych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007 – 2013 w ramach inicjatywy JESSICA w wysokości 5.602.500 zł. 

 

     

15.    Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim. 

 

W mijającej kadencji zwiększono liczbę miejsc w Żłobku Miejskim do 80 – ciu. 

 

16.    Poprawa bezpieczeństwa, w tym rozbudowa monitoringu i zwiększenie efektywności 

pracy Straży Miejskiej. 

 

17.    Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarczego na lata 2012-2016. 

 

18.    Wypracowanie nowych koncepcji rozwiązań komunikacyjnych. 

 

19.    Przystosowanie szkół do przyjęcia dzieci 6-cio letnich. 

 

Wszystkie siedem szkół podstawowych nad którymi Miasto Gniezno jest organem 

prowadzącym zostało wyposażone w sale i infrastrukturę spełniającą standardy przyjęcia 

dzieci 6 – cio letnich w szkołach. Dzięki temu pierwszy etap reformy szkolnictwa  

w gnieźnieńskich placówkach edukacyjnych zakończył się pomyślnie nie generując 

problemów. 

 

20.    Współfinansowanie profilaktyki prozdrowotnej, w tym adresowanej do dzieci i 

młodzieży. 

 

http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/images/stories/newsy/marzec2014/IV/targ7.jpg
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Z inicjatywy Prezydenta od 2009 roku w ramach zadania z zakresu promocji ochrony 

zdrowia realizowany jest Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, dla osób z grupy 

szczególnego ryzyka powyżej 65 roku życia mieszkańców Gniezna. W 2014 roku na  

szczepienia przeznaczono kwotę 80.000 zł. a program jest w trakcie realizacji. Planowane 

zakończenie programu to 30 listopada 2014 roku. Miasto Gniezno w sierpniu 2014 roku 

przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i otrzymało tytuł Super Lidera 

Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Wyróżnienie to przyznawane jest 

samorządom, które realizowały program zdrowotny w zakresie profilaktyki grypy w każdym 

z ostatnich pięciu lat.  

 

21.    Powołanie wspólnie z samorządem powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 


