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Interpelacja nr 36/20/I/ARC 

Zgodnie z §24 Statutu Gminy Gniezno składam interpelację w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych Gminy Gniezno  

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2021. 

Uzasadnienie: 

W dniu 26 listopada 2020 r. Rada Gminy Gniezno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2021 rok. Zgodnie z §8 pkt 9 niniejszej uchwały jednym z priorytetowych zadań publicznych, które 

mogą być zlecane do realizacji organizacjom i innym podmiotom w 2021 roku, jest zadanie w zakresie 

turystyki i krajoznawstwa, w tym m.in. wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, 

których trasa wiedzie przez gminę. 

Biorąc pod uwagę potencjał krajoznawczy Gminy Gniezno wnoszę o ogłoszenie w roku przyszłym 

konkursu i przeznaczenia na ten cel kwoty 5 tys. zł. w klasyfikacji budżetowej: dział 630 rozdział 

63003 § 2360. Wnioskuję tym samym o przesunięcie kwoty 5 tys. zł. z działu 926, rozdziału 92695  

§ 2360 w ramach projektowanego budżetu Gminy Gniezno na rok 2021 (po jego uchwaleniu przez 

Radę Gminy Gniezno).  

Proponuję określić zadanie jako wytyczenie i oznakowanie szlaków turystyki aktywnej (pieszych, 

nordic walking, ścieżek dydaktycznych) oraz szlaków turystyki kulturowej (w tym szlaków 

tematycznych, tras edukacyjnych, szlaków kulinarnych).  

Oferentów należałoby zobowiązać do wytyczenia i oznakowania szlaków turystycznych zgodnie ze 

standardami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz z obowiązującymi przepisami.  

Według mojego stanu wiedzy koszt oznakowania 1 km szlaku turystycznego oscyluje na poziomie  

100 – 120 zł. brutto. Warto, aby oferenci w ramach złożonych ofert zaproponowali również 

wytyczenie szlaków, o których mowa powyżej. Konkurs winien przewidywać możliwość realizacji 

zadania publicznego przez więcej niż 1 podmiot.  

      z poważaniem 

 


