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SZCZEPIENIA PRZECIW COWID - 19

PUNKT SZCZEPIEŃ JERZYKOWO 

23 LUTY: PIERWSZY DZIEŃ SZCZEPIEŃ
8 DNI ŁĄCZNIE
1183 ZASZCZEPIONYCH DO DZISIAJ
255 OSÓB ZASZCZEPIONYCH DWOMA DAWKAMI
KOLEJNE SZCZEPIENIE: 1 MAJA – 150 DAWEK FIRMY 
PFIZER



Realizacja podatków na dzień 31 marca 2021 roku

Miesiąc

Podatek 
Nieruchomość 

os. prawne

Podatek 
Nieruchomość 

os. fizyczne

Podatek 
Rolny os. 
prawne

Podatek 
Rolny os. 
fizyczne

Podatek 
Leśny os. 
prawne

Podatek 
Leśny os. 
fizyczne

Podatek 
Drogowy 

os. prawne

Podatek 
Drogowy 

os. fizyczne

Podatek -
Spadki i 

darowizny

Podatek od 
czyn. 

cywilno-
prawnych 

os. prawne

Podatek od 
czyn. 

cywilno-
prawnych  
os. fizyczne

Styczeń 738 457,08 63 008,62 1 904,50 4 064,40 13 377,00 110,18 6 517,30 28 366,80 9 720,75 1 727,00 227 040,98

Luty 2 587 613,36 1 005 534,97 1 129,00 46 337,80 11 707,00 1 788,45 60 018,50 101 668,50 10 022,10 688,00 83 639,47

Marzec 1 313 444,00 1 533 051,27 42 643,50 223 532,60 11 688,00 4 444,74 8 686,50 44 703,20 2 131,02 548,00 187 805,89

Razem 
wpłaty w zł 4 639 514,44 2 601 594,86 45 677,00 273 934,80 36 772,00 6 343,37 75 222,30 174 738,50 21 873,87 2 963,00 498 486,34

Plan 10 416 000,00 6 791 000,00 189 000,00 873 000,00 140 300,00 13 800,00 136 000,00 270 000,00 42 000,00 30 000,00 1 678 000,00

Wykonanie 
% 44,54 38,31 24,17 31,38 26,21 45,97 55,31 64,72 52,08 9,88 29,71

Odroczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umorzenia 0,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 0,00 0,00 0,00

Zwolnienia 0,00 9 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Realizacja PIT na dzień 31 marca 2021 (stan na 08.04.2021) – udział Gminy w podatku 

dochodowym od osób fizycznych



Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT
w latach 2019 - 2021



Realizacja CIT na dzień 31 marca 2021 roku 
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych



Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT 
w latach 2019 - 2021



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

• Złożono odwołanie od wyników oceny merytorycznej II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu „Zielono-niebieskie 

Pobiedziska”.

• Dnia 20.04.2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało odpowiedź, w której odwołanie zostało rozpatrzone 

pozytywnie i wniosek został skierowany do ponownej oceny w zakresie kwestionowanych kryteriów.

• Obecnie czekamy na zakończenie procedury rozpatrywania odwołań od wyników oceny merytorycznej II stopnia

i ogłoszenie listy rankingowej projektów.

Zielono-niebieskie Pobiedziska



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

• Dnia 30.03.2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie budowy Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie w ramach 

programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Sportowa Polska 2021.

• Wartość inwestycji: 940 320,00 zł

• Kwota dofinansowania: 310 305,00 zł

• Wkład własny: 630 015,00 zł

• Planowany termin realizacji zadania: rok 2022

Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

• Zakończono procedurę kontroli na zakończenie realizacji projektu, w ramach którego dokonano modernizacji Skansenu 

Miniatur. W protokole Instytucja Zarządzająca nie wskazała zastrzeżeń i tym samym zakończono procedurę rozliczenia 

projektu.

• Oczekujemy na płatność końcową w wysokości: 247 996,79 zł.

Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

• Gmina Pobiedziska złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Kulisy kultury" ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na remont pomieszczeń administracji Pobiedziskiego 
Ośrodka Kultury oraz zakup oświetlenia scenicznego. 

• Przewidywany koszt remontu: 129 500,00 zł 

• Kwota dofinansowania: 64 750,00 zł 

• Wkład własny z dotacji dla P O K; 64 750,00 zł, wstępne wyniki naboru mają być ogłoszone do końca maja 2021. 



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
• W dniu 26 kwietnia 2021 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego w Gminie Pobiedziska,

• Kwota dofinansowania: 40 000 zł.



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
• W kwietniu rozstrzygnięto przetarg na zadanie pt. "Remont szatni na Stadionie Miejskim w Pobiedziskach" 

realizowane w ramach projektu "Szatnia na medal". 

• Kwota wybranej oferty 159 894,22 zł , podpisanie umowy nastąpi w maju, realizacja zadania przewidziana 

jest na miesiąc lipiec.



ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Podpisano umowy na : 

Równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej w Gminie Pobiedziska w roku 2021. 

•ZADANIE I - równanie i profilowanie dróg w miejscowości Pobiedziska oraz w Sołectwach Złotniczki, Stęszewko, Bednary,

Łagiewniki, Wronczyn, o łącznej powierzchni 370.500,00 m2,

•ZADANIE II - równanie i profilowanie dróg w Sołectwach Kociałkowa Górka, Promno, Góra, Jankowo, Borowo Młyn, Kołata o

łącznej powierzchni 304.600,0 m2,

•ZADANIE III - równanie i profilowanie dróg w Sołectwach Bociniec, Zbierkowo/Polska Wieś, Wagowo, Kocanowo, Latalice,

Pomarzanowice, Podarzewo, Główna, Węglewo o łącznej powierzchni 427.200,00 m2,

•ZADANIE IV - równanie i profilowanie dróg w Sołectwie Biskupice o łącznej powierzchni 154.000,00 m2,

•ZADANIE V - równanie i profilowanie dróg w Sołectwie Jerzykowo o łącznej powierzchni 150.000,00 m2,

•ZADANIE VI - równanie i profilowanie dróg w Pobiedziskach – Letnisko o łącznej powierzchni 80.000,00 m2.



POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE:
„Przebudowa i utrzymanie dróg gminnych w gminie Pobiedziska w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” :

•Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych odpowiedzi na pytania

•Odbyła się wizja lokalna z potencjalnym Wykonawcą 



PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM 

UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH: 

I. W zakresie podpisanych umów z Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach Sp. z.o.o :

1) pompowania wód opadowych i roztopowych ze studni chłonnych oraz rozlewisk,

2) remontów cząstkowych nawierzchni z masy bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Pobiedziska oraz dróg 

powiatowych w granicach administracyjnych miasta Pobiedziska,  

3) opróżniania koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy 

Pobiedziska, przystankach autobusowych oraz Zintegrowanych Węzłach Przesiadkowych.

4) usuwanie drzew lub części drzew zagrażających życiu, zdrowiu oraz mieniu mieszkańców i użytkowników dróg z pasów 

drogowych dróg będących w zarządzie Gminy Pobiedziska,

5) umocnienie poboczy dróg będących w zarządzie Gminy Pobiedziska.



II.  W zakresie współpracy z innymi podmiotami

1.W dniu 16 kwietnia podpisano umowy na świadczenie usługi koparko – ładowarką, koparką oraz samochodem 
ciężarowym w pasie dróg będących w zarządzie Gminy Pobiedziska.

2.W dniu 22 kwietnia  podpisano umowy  na równanie i profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i gruntowej 
ulepszonej w gminie Pobiedziska w roku 2021. 

3.W dniu 26.04.2021r  podpisano Umowę na odtworzenie oznakowania poziomego.

PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM 

UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH: 



PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z: 

 Przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach 

Wykonano  ocenę stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Tysiąclecia w Pobiedziskach. 
W trakcie opracowania jest zapytanie ofertowe na wykonanie projektu Funkcjonalno-Użytkowego – w pierwszym 
zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 Remontem ul. Powstańców Wielkopolskich w Pobiedziskach - Opracowywana jest  dokumentacja projektowa remontu -
termin wykonania dokumentacji to 30 kwietnia 2021r.



PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z: 
 Przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ulic Księcia Przemysła I, Krótkiej i Dworcowej w Pobiedziskach

Odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową dla w/w zadania.  W trakcie opracowania są dokumenty przetargowe 
oraz przygotowany jest aneks porozumienia z Jeronimo Martins Polska.

 Przebudową drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra Etap III od km 0+600,00 do km 1+212,00

Opracowywana jest dokumentacja przetargowa dla III etapu tego zadania inwestycyjnego.



PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z: 
 W trakcie realizacji umowa na „Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego w ilości 4350 ton na 

ulepszenie dróg gruntowych w Gminie Pobiedziska”. Materiał systematycznie wjeżdża na teren gminy Pobiedziska i w 
miarę możliwości jest wbudowywany w drogi gminne.



PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z: 
• opracowaniem zmiany projektu stałej organizacji ruchu w zakresie ścieżek rowerowych na : 

1) ul. Dąbrówki w Biskupicach

2) ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach, 

z terminem wykonania zmiany projektu stałej organizacji ruchu do  30 lipca 2021r.



PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIAMI 
W ZAKRESIE : 

• Odtworzenia skrajni drogowej dróg gminnych na odcinku o łącznej długości 18 500 mb, 

• Trwałego utwardzenia kruszywem naturalnym jezdni ul. Klasztornej w Pobiedziskach, 



PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z: 
1. Koncepcjami projektowymi nowych parkingów w Pobiedziskach: 

1) przy cmentarzu, 

2) między ulicą Jagiełły, Tysiąclecia i Odnowiciela.

2. Planowanym remontem chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Wł. Jagiełły.



PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z: 
• Koncepcją projektową zaplecza sportowego w Pomarzanowicach



PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z: 
• Koncepcją projektową świetlicy w Biskupicach – częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Biskupic

• adaptacją projektu powtarzalnego na zaplecze dla boisk sportowych z salką fitness w m. Borowo Młyn.



REALIZOWANE ZADANIA:

• Dokumentacja - „Budowa południowej obwodnicy miasta Pobiedziska do drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn -

Pobiedziska do ul. Poznańskiej”. 

 Wykonawca: Firm DROMAX Sp. o.o.  Kwota brutto: 180 662,40 zł . 

 Pierwotny termin 30.11.2020 r. - został przedłużony aneksem umowy do 31.05.2021r. 



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
• „Budowa ulicy Bocznej w Biskupicach wraz ze skrzyżowaniami, budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci 

wodociągowej oraz zjazdami na posesje”

• Wykonawca:  Zakład Wielobranżowy  „TRANS-BRUK” Marek Begier

• Wartość zadania: 1.942.158,38 zł brutto, Dofinansowanie: FDS: 50% kosztów kwalifikowanych: 927.140,81 zł, Termin 

realizacji: 28.05.2021 r.

• W dniu 5.03.2021 nastąpił częściowy odbiór robót na kwotę 845. 306,44zł. W dniu 13.04.2021 nastąpił drugi częściowy 

odbiór na kwotę 799 437,70 zł, a 16.04.2021r, rozpoczęto odbiór techniczny ulicy.



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

„Przebudowa drogi gminnej Promno Góra - II etap”

 Wykonawca: Trans-Bruk Marek Begier , Wartość zadania: 686.900,02 zł + 61.994,76 zł chodnik w Górze, Dofinansowanie: 

FDS 50% kosztów kwalifikowanych: 339.515,00 zł. 

• Po przeprowadzonych negocjacjach  z Wykonawcą w zakresie kosztów robót dodatkowych podpisano niezbędne aneksy 

zarówno z Wykonawcą jaki i z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Roboty budowlane zostały wznowione, 

z terminem wykonania do 30 kwietnia  2021r. 

Wartość zadania:  wraz z robotami dodatkowymi 

wynosi 1.160.284,43 zł brutto



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
• Budowa chodnika w miejscowości Krześlice wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową zjazdów na posesje (działka nr 5 i 15 ark.

mapy 18 obręb Krześlice)”. Wykonawca: Jerzy Cegłowski, FIRMA DROGMEL, Wartość zadania: 293.676,90 zł brutto, Dofinansowanie: RFIL:
500.000,00 zł, Termin realizacji: 28.02.2021 r. (przygotowany kolejny aneks terminowy). W dniu 26.02.2021 podpisano aneks na roboty
dodatkowe. Wartość zadania wzrosła do 410 334,24 zł brutto. Termin realizacji zadania przedłużono do dnia 10.04.2021. W dniu
01.03.2021 nastąpił częściowy odbiór robót budowlanych na kwotę 60 865,97 zł brutto. Trwają roboty budowlane z zakresu
odtworzenia nawierzchni. Termin realizacji: 10.04.2021 r. Wartość zadania: 410 334,24 zł brutto. W dniu 09.04.2021 nastąpił odbiór
końcowy zadania.



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI:
• W trakcie podpisania umowa na „wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Pobiedziska ul. Malwowa, 

Słonecznikowa „

 Wykonawca: Firma Voltaż z Leszna
 Wartość zadania: 24 435,11 zł brutto, 
 Planowany termin realizacji: 30.05.2021 r.



BUDOWA GAZOCIĄGU

• W Stęszewku w ulicach Wiejskiej i Wrzosowej budowana jest sieć gazowa

• Wykonawca: "Progas" S.C. Łukasz Morkowski,  Biskupice Wlkp. ul. Jęczmienna, 

• długość budowanej sieci - 1150 mb 

• Planowany termin oddania - koniec września 2021 r.



INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
• „Przebudowa drogi w Kołacie, gmina Pobiedziska” 

 Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka , Pierwotna wartość zadania:  389.651, 18 zł brutto ze 
względu na roboty dodatkowe wartość zadania wzrosła do 459 513,33 zł brutto.

 Pierwotny termin realizacji: 31.03.2021 r. ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych termin realizacji 
zadania został wydłużony do dnia 30.04.2021 r. 

 Dofinansowanie: uchwałą nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku, przyznano  Gminie Pobiedziska na to 
zadanie inwestycyjne pomoc finansową w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 
2021 w wysokości 65 625,00 zł.



INWESTYCJE - DROGI POWIATOWE
• Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska – Kapalica

• Wykonawca : Zakład Wielobranżowy TRANS – BRUK Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla 

• Wartość inwestycji:  2 564 537,09zł 

• Planowany termin realizacji: 30.07.2021 



INWESTYCJE - DROGI POWIATOWE

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, 
gmina Pobiedziska (od km 1 + 385 do km 2 + 325) 
Wykonawca: Zakład Wielobranżowy TRANS – BRUK Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla 
Wartość inwestycji: 719 518,43 zł 
Planowany termin realizacji: 15.07.2021 



REALIZOWANE ZADANIA:

Zamieszczono na stronie BIP zapytania ofertowe na:
•zakup urządzeń i zagospodarowanie terenu placów zabaw w Gminie Pobiedziska,
•zakup urządzeń i zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznych w Gminie Pobiedziska.

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości



PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO :



INWESTYCJE DOFINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO 
FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

• W dniu 21 kwietnia br . zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki „ znalazło się na 
podpisanej przez Premiera RP liście zadań przyjętych do dofinansowania i realizacji  

• Gmina Pobiedziska wnioskowała na kwotę: 1. 653 067, 55 zł. 



WNIOSKI O DOFINANSOWANIE OCZEKUJĄCE  NA ROZPATRZENIE 

 z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – miejscowości popegeerowskie

• Budowa budynku rekreacji ogólnodostępnej z zapleczem socjalnym i administracyjnym oraz parkiem upamiętniającym 

Maksymiliana Jackowskiego w Pomarzanowicach wnioskowana kwota: 2.000.000,00 zł

• Budowa boiska sportowego z placem zabaw oraz infrastrukturą towarzyszącą we Wronczynie wnioskowana kwota: 

1.200.000,00 zł

• Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi 

dojazdowej wnioskowana kwota: 900.000,00 zł



OCHRONA ŚRODOWISKA

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH
I ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA 

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
POLEGAJĄCEGO NA:

„uruchomieniu lakierni na terenie Centrum Magazynowego Bugaj” na działce nr 51/1, obręb Bugaj, 
gm. Pobiedziska”

• W terminie 30 dni tj. od 22.02.2021r. do 22.03.2021 r. przeprowadzona została procedura udziału społeczeństwa.

• Łącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej złożono 19 pism i 1 interpelację, zawierające uwagi i wnioski
w przedmiotowej sprawie.

• Złożone uwagi i wnioski zostaną wzięte pod uwagę przy wydawaniu decyzji w tej sprawie.

• Obecnie Strony przedmiotowego postępowania poinformowano o zebraniu wystarczających materiałów do wydania
decyzji w sprawie oraz o prawie do przeglądania akt sprawy, z możliwością do wypowiedzenia się oraz złożenia uwag i
wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 14.05.2021r.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

• Do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu instalacji do powierzchniowej obróbki
metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych” na działce nr 51/1, obręb Bugaj, gm.
Pobiedziska .

• Po złożeniu uzupełnienia, wniosek został wysłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

– NAJBLIŻSZY TERMIN W MAJU  
Najbliższy termin to: 22 maja 2021r.

(m. Kocanowo, Główna, Węglewo, Latalice, Podarzewo, Łagiewniki, Pomarzanowice, Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko, Borowo
Młyn, Kapalica, Borówko, Gołuń, Wagowo)
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OCHRONA ŚRODOWISKA

XII OGÓLNOPOLSKI EDUKACYJNY PIKNIK EKOLOGICZNY -W TYM ROKU W NOWEJ FORMULE

Z uwagi na trwający stan epidemiczny, w tym roku Piknik odbędzie się w nowej formule – ON LINE

Co planujemy zorganizować:

• rajd terenowy dla rodzin, przyjaciół, przedsiębiorców (trasa rajdu opracowana wcześniej, każda grupa startuje w terminie
dogodnym dla siebie – w wyznaczonym wcześniej terminie)

• konkurs na stoisko edukacyjne w formule on-line,

• Prelekcje/ stoiska współorganizatorów on-line,

• konkursy ekologiczne, wymiana makulatury na drzewka itp.

Planowany termin maj-czerwiec 2021r.

Szczegóły wkrótce na stronie: www.pobiedziska.pl
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ŚRODOWISKO

• Zakład Komunalny w Pobiedziskach w ostatnim okresie wykonał około cztery tysiące nasadzeń kwiatów   w m. Jerzykowo i w 
Pobiedziska



ROLNICTWO
• Uczestniczono w szkoleniu „Płatności bezpośrednie 2021”

• Nawiązano kontakty z instytucjami zajmującymi się 

organizacją  kolonii letnich dla dzieci rolników, 

współfinansowanych przez Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego,  

• Przygotowano informacje dla rolników z zakresu:

- program „AGROENERGIA” kierowany 

- do posiadaczy gospodarstw rolnych,

- możliwości uzyskania dofinansowania ze środków 

PROW 2014-2020 na pielęgnację prywatnych lasów,

- zagrożenia pożarowego związanego z wypalaniem traw 

oraz sankcji karnych prowadzących do cofnięcia dopłat wypłacanych przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- przekazano rolnikom Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.



ROLNICTWO
 odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego przedstawione zostały  informacje dotyczące :
• zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19 w Jerzykowie,
• utrzymania dróg gminnych,
• zmiany zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w 2021 r.



POŻYTEK PUBLICZNY
• został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 
2021.

• Oferty należy składać  do 5 maja 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska.

• W związku z ogłoszonym otwartym konkursem 

ofert 26 kwietnia br. odbyło się szkolenie dotyczące 

zasad przygotowywania oferty.



POSIEDZENIE STOWARZYSZENIA 
METROPOLIA POZNAŃ

Omówiono sprawy: budżetu,  sytuacji gospodarczej w czasie pandemii.  



WIZYTA GOSPODARCZA

• W związku z przyjętym programem pracy Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska odwiedziłem  
siedzibę firmy „Klarglass Sp. z o.o.”, w celu zapoznania się z bieżącą sytuacją.



WYDARZENIA W GMINIE

• uczczono 1 1 rocznicę katastrofy smoleńskiej



WYDARZENIA W GMINIE
• Uczciliśmy 102. rocznicę Przysięgi Straży Ludowej na Pobiedziskim Rynku



WYDARZENIA W GMINIE
• Sylwetki sześciu oficerów związanych z Ziemią Pobiedziską, ofiar zbrodni katyńskiej zaprezentowano na otwartej  wystawie 

plenerowej: „I nigdy już nie wrócili”.



DZIEŃ ZIEMI

• Do tegorocznej akcji pod  hasłem „Przywróć naszą Ziemię” włączyli się Mieszkańcy, Sołectwa z terenu gminy 
Pobiedziska, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska wraz z młodzieżą z „tu Pobiedziska.TV”    



SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
• Podczas objazdu gminy rozmawiałem z mieszkańcami na temat bieżących problemów



WYDARZENIA SPORTOWE
• 25 kwietnia na nowym obiekcie OSiR w Pobiedziskach – Torach Łuczniczych – przy Skansenie 

Miniatur uczestniczyłem  w I Zawodach zorganizowanych o „Puchar Burmistrza MiG 
Pobiedziska”.  



PODPISANIE AKTU NOTARIALNEGOPOWOŁUJACEGO 

SPÓŁĘ SIM ”KZN- ZACHODNI”
• W poniedziałek, 26 kwietnia , w Sali Ziemi uczestniczyłem w Konferencji dotyczącej podpisania umowy Spółki SIM „KZN  -

Zachodni”. Czternaście gmin z Wielkopolski i lubuskiego podpisało umowę z Krajowym Zasobem Nieruchomości, tworząc 
spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni”. 



SPOTKANIE SIĘ Z DYREKTOR ODDZIAŁU GOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCIAMI PKP SA  

• W trakcie rozmowy ustalono, że spółka PKP S.A. gotowa jest do wszczęcia procedury przekazania gruntów w 
Pobiedziskach, Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach. Dyrektor Alina Stachowiak zaproponowała przekazanie gminie 
Pobiedziska budynku dotychczasowej wieży ciśnień. Obiekt usytuowany jest przy stacji kolejowej w Pobiedziskach. 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2021-2023

• Trwają prace nad Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Pobiedziska na lata 2021-2023, który będzie zawierał zestawienie

planowanych inwestycji/działań/projektów prosimy Państwa o odpowiedź na kilka pytań. Poruszane w ankiecie kwestie

związane są z obszarami priorytetowymi rozwoju naszej Gminy.

• link do ankiety dla mieszkańców: https://wanir.edu.pl/ankieta-plan-rozwoju-lokalnego-gminy-pobiedziska/

dostępny na www.pobiedziska.pl i na https://pobiedziska.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

• Ankieta jest anonimowa, pozostanie otwarta do 23 maja br.

https://wanir.edu.pl/ankieta-plan-rozwoju-lokalnego-gminy-pobiedziska/
http://www.pobiedziska.pl/
https://pobiedziska.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne


.

Ireneusz Antkowiak
Burmistrz

Miasta i Gminy Pobiedziska
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Dziękuję za uwagę 


