
Sprawozdanie z pracy Burmistrza 
Miasta i Gminy Pobiedziska w okresie 

międzysesyjnym od 24.06.2020 r. do 26.08.2020 r.
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Realizacja podatków na dzień 31 lipca 2020

Miesiąc
Nieruchomość 

prawne
Nieruchomość 

fizyczne Rolny prawne Rolny fizyczne Leśny fizyczne Leśny prawne
Drogowy 
prawne

Drogowy 
fizyczne

Spadki i 
darowizny

Styczeń 1 072 502,90 153 600,97 3 667,70 1 326,88 74,84 13 020,00 6 495,60 8 758,00 757,63

Luty 879 663,63 784 049,23 171,40 42 978,64 2 159,46 11 447,00 49 744,00 96 288,60 10 190,58

Marzec 813 848,30 1 332 010,37 40 759,30 203 223,92 3 254,94 10 572,00 3 943,00 21 798,00 8 169,40

Kwiecień 786 227,65 214 108,48 184,60 16 448,23 511,09 11 425,00 987,00 7 568,00 638,03

Maj 782 164,12 778 757,57 36 373,00 153 841,44 1 589,04 11 494,00 2 997,00 4 653,00 46,00

Czerwiec 759 056,40 617 001,93 18 141,00 37 925,17 858,52 11 532,80 15 111,00 15 037,80 3 063,88

Lipiec 874 826,30 152 944,34 74,00 4 922,62 132,29 11 430,00 9 518,00 20 563,00 1 721,62

Razem wpłaty 5 968 289,30 4 032 472,89 99 371,00 460 666,90 8 580,18 80 920,80 88 795,60 174 666,40 24 587,14

Plan 9 928 000,00 6 430 000,00 205 000,00 830 000,00 13 700,00 142 000,00 100 000,00 336 000,00 60 000,00

Wykonanie % 60,12 62,71 48,47 55,50 62,63 56,99 88,80 51,98 40,98

Odroczenia 191 869,60 28 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umorzenia 6 484,50 6 894,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 532,50

Zwolnienia 4 098,99 18 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWA TORU W BEDNARACH 

• w dniu 29.07.2020r. do UMiG w Pobiedziskach wpłynął raport o

oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie toru doskonalenia techniki jazdy” na działkach nr 13/10,

13/11, 13/12, 13/8 i 13/13, obręb Bednary, gm. Pobiedziska, wraz z

wnioskiem o podjęcie postępowania administracyjnego,

• z dniem 20.08.2020 r. podjąłem postępowanie administracyjne w

przedmiotowej sprawie i wezwałem do uzupełnienia złożonego raportu,

• po otrzymaniu uzupełnienia, zostaną ogłoszone konsultacje społeczne,

raport zostanie wysłany do uzgodnień.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWA TORU W BEDNARACH 

• w dniu 27.08.2020r. wydałem obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów lotniska w Bednarach,

• wyłożenie nastąpi w dniach od 03 września 2020r. do 24 września 2020r.

• projekt planu będzie dostępny do wglądu w siedzibie UMiG oraz na

stronie internetowej urzędu: www.pobiedziska.pl w Biuletynie Informacji

Publicznej (Zakładka: Planowanie Przestrzenne – Komunikaty),

•Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

odbędzie się w dniu 21 września 2020r. o godzinie 13:00 w siedzibie

UMiG w Pobiedziskach (sala sesyjna)

•Uwagi należy składać do dnia 8 października 2020 r.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
SPRAWA ŻWIROWNI W BEDNARACH 

• w dniu 19.08.2020r. do urzędu wpłynęło pismo Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w którym WIOŚ

poinformował, że w dniu 10.08.2020r. upoważnieni inspektorzy rozpoczęli

czynności kontrolne na terenie kopalni „Bednary I”,

• o wynikach prowadzonych czynności WIOŚ poinformuje urząd, po

zakończeniu przedmiotowej kontroli.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Woda w Zalewie Kowalskie 

• z uwagi na zgłoszenia mieszkańców dotyczące stanu wody w Zalewie

Kowalskie, UMiG zwrócił się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o

przekazanie informacji o obecnym stanie Zalewu Kowalskie oraz o pracach

planowanych do przeprowadzenia na Zalewie.

• wezwano także właścicieli 60-iu posesji zlokalizowanych w pobliżu Zalewu

Kowalskie do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawidłowe

postępowanie z nieczystościami płynnymi. Kolejnym etapem kontroli będą

wizje terenowe na tych posesjach, mające na celu m.in. sprawdzenie

szczelności zbiorników bezodpływowych.

• dodatkowo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

pobrał próby wody z Zalewu do badania. Czekamy na wyniki badań
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OGŁOSZONO PRZETARG NIEOGRANICZONY

• pn. „Budowa ulicy Bocznej w Biskupicach”. Zadanie realizowane zgodnie z
podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim, w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.287.674,87 zł,

• planowany termin zakończenia robót budowlanych to 07.05.2021r.

10



OGŁOSZONO PRZETARG NIEOGRANICZONY

• pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pobiedziskach”, 

• planowany termin otwarcia ofert to 31.08.2020r. 
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OGŁOSZONO ZAPYTANIE OFERTOWE

• pn.: „Wykonanie usługi polegającej na ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji

deszczowej zlokalizowanej w ul. Powstańców Wielkopolskich”.

• Wynik: stwierdzono rozszczelnienie kanalizacji deszczowej.

• Remont ulicy zostanie rozszerzony o naprawę sieci kanalizacyjnej, po czym
zostanie wybudowana nawierzchnia. Realizacja: 2021
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PODPISANO UMOWĘ NA: 
• Budowę II etapu ul. Słonecznikowej w Pobiedziskach

• Koszt inwestycji : 563.954,72 zł

• Planowany termin realizacji :11.09. 2020 r.

13



PODPISANO UMOWY W RAMACH PRZETARU:
• pn. „Przebudowa boisk przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w 

Pobiedziskach Letnisku”, 

• Koszt inwestycji to  1. 117. 649,57 zł brutto.

• planowany termin realizacji inwestycji 15.10.2020 r. 

• 19 sierpnia przekazano plac budowy

• Wykonawca : Firma Solid- Stet ze Szczecina

Przykładowe boiska wybudowane przez firmę
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PODPISANO UMOWY W RAMACH PRZETARGÓW:
 „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i

przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022” przewóz dzieci do szkół
na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska oraz poza terenem Miasta i Gminy
Pobiedziska wraz z opiekunem.

 „Świadczenie usług w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów 
dowożonych do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska w 
roku szkolnym 2020/2021”
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PODPISANO UMOWĘ NOTARIALNĄ

• z Jeronimo Martins Polska. „Biedronka” przekaże gminie 1.230.000,000 zł na 
budowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic Przemysła I, Dworcowej i Krótkiej. 

• Umowa przewiduje zakończenie prac do 30. 06. 2021 r.
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W TRAKCIE REALIZACJI JEST UMOWA NA:
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• dokumentację „Budowa południowej obwodnicy miasta Pobiedziska do drogi 

powiatowej nr 2409P Kostrzyn - Pobiedziska do ul. Poznańskiej”, 
• przedstawiono koncepcję projektową
• Wykonawca: Firm DROMAX Sp. o.o.  
• kwota brutto: 180 662,40 zł, 
• planowany termin: 30.11.2020r. 



PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

Trwają prace nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
1. Pobiedziska: w rejonie ulic: Kazimierza Odnowiciela, Władysława Jagiełły, Zielonej,

Tysiąclecia,
2. Obręb Latalice, gmina Pobiedziska dla dz. nr ewid. 106, 110, 111 i 112 ,
3. Pobiedziska: ul. Polna – ul. Poznańska,
4. Pobiedziska: ul. Poznańska i ul. Kaczyńska ,
5. Lotnisko w Bednarach,
6. AG obręb Główna: „na wschód od Pobiedzisk” – rejon drogi 94 i torów kolejowych,
7. Pobiedziska: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicą

Biedrzyckiego i ulicą Kostrzyńską.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego- zbieranie wniosków do Studium potrwa do 30
września 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
bip.pobiedziska.pl -> Planowanie Przestrzenne -> Komunikaty
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PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

Dnia 27.08.2020 r. obwieszczone zostało wyłożenie do publicznego wglądu 
czterech planów zagospodarowania przestrzennego.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 03 września 2020 r. do 24 września 2020 r. 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędą 
się w dniu 21 września 2020 w godzinach:

• mpzp „na wschód od Pobiedzisk” 9:00

• mpzp w rejonie ul. Poznańskiej i ul. Polnej 11:00

• częściowa zmiana mpzp w rejonie ulic: Kazimierza Odnowiciela, Władysława 
Jagiełły, Zielonej, Tysiąclecia 12:00

• mpzp terenów lotniska w Bednarach 13:00

Uwagi do planów można wnosić do dnia 08 października 2020 r. 
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MIESZKANIE +

• było przedmiotem rozmowy z Jarosławem Puckiem – wiceprezesem KZN,

• wkrótce zostanie podpisany list intencyjny.
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ZAKOŃCZONO ROZEZNANIE RYNKU
• w sprawie budowy 15 km dróg gminnych. Jesteśmy na etapie wyłonienia doradcy 

prawnego, finansowo-ekonomicznego i technicznego w zakresie przeprowadzenia 
procedury na wybór partnera prywatnego oraz wsparcie w procesie zawierania 
umowy o PPP.
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ZŁOŻONO WNIOSEK
• na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań gminnych w 

województwie wielkopolskim 2020, na:

drogę Podarzewo –Łagiewniki 

 i ul. Półwiejską od Klasztornej do Polskiej Wsi.
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DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON  NA

• zakup i montaż windy dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu „Wesołe 

Skrzaty” w Pobiedziskach, 

• Kwota dofinansowania: 52.500, 00 zł.
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ZIT – ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

• zakończono opracowanie ostatniego elementu niezbędnego do rozliczenia 
inwestycji – aplikacji QR; poinformowano Instytucję Zarządzającą o wykonaniu 
zalecenia pokontrolnego; oczekujemy na ostatnią płatność.
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ZAKOŃCZONO

• remont szatni w Szkole Podstawowej  we Wronczynie - dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego  w ramach projektu „Szatnia na medal”, 

• kwota  dofinansowania 57 500,00 zł tj. 50% wartości zadania przy wkładzie 
własnym na tym samym poziomie.
Całość inwestycji wyniosła 115 000,00 zł.
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BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA
• ul. Smardzowej, Koźlarzowej, Pieczarkowej, Gołąbkowej, Maślakowej, Rydzowej w 

miejscowości Wronczynek. 

Koszt inwestycji:

142. 704, 74 zł. 

• ul. Sokoła w m. Kołata - w trakcie realizacji, koniec prac przewidziany na koniec  
przyszłego tygodnia.
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BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

W ramach podpisanych umów z Zakładem Komunalnym
w Pobiedziskach w miesiącu wrześniu zostanie wykonany:

 remont chodnika na ul. Jagiełły i ul. Łąkowej w m. Pobiedziska,

 oraz remont fragmentu chodnika na ul. Głównej
w m. Pobiedziska.
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DROGI GMINNE

• Promno Góra II etap

• Długość: 600 MB:
Wartość Zadania:686.900,02 ZŁ + 61.994,76 ZŁ CHODNIK W GÓRZE
Dofinansowanie 50%: 339.515,00 ZŁ 

• jesteśmy na etapie kończenia opracowania projektów zamiennych w zakresie 
skarp, termin wykonania dokumentacji – 15.09.2020 r
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ROLNICTWO
• Zatwierdzono rachmistrzów terenowych, którzy przeprowadzą Spis Rolny na 

terenie gminy.

• Zorganizowano wyjazd dzieci rolników na kolonie letnie do Gdyni w okresie od 10-
20 lipca 2020 r.  współfinansowane przez Kasę Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego,
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SOŁECTWO JERZYKOWO

• konkurs na logo Sołectwa Jerzykowo rozstrzygnięty. Zwycięska praca to projekt 
przedstawiony przez Tomasza Sobańskiego z Barcinka.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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• Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania zdrowia publicznego w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020
złożono 6 ofert – tylko 2 przekroczyły próg 50 punktów w wyniku oceny komisji. 
Są to: Stowarzyszenie VENA Pobiedziska 2.100 zł i Grupa PARAMED 8.200 zł

• Ze względu na trudności w pisaniu wniosków z obszaru profilaktyki 
przeciwalkoholowej i uzależnień przewidujemy organizację szkolenia dla 
stowarzyszeń. 



UROCZYSTOŚCI GMINNE

32

• we Wronczynie odbyły się „Dożynki Gminne”. Tegoroczna uroczystość ograniczyła 
się do  sprawowania Mszy Św. dziękczynnej, wręczenia odznak honorowych 
„Zasłużony dla Rolnictwa” oraz nagród  dla uczestników  Konkursu „Najpiękniejsza 
zagroda”. Na zakończenie uroczystości w  kościele odbył się koncert „Śpiewającej 
rodziny Kaczmarków”.



I RAJD ROWEROWY IM. KAZIMIERZA NOWAKA
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• Wspólnie ze Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim  postanowiliśmy zorganizować 
cykl rajdów rowerowych na terenie gminy Pobiedziska. Gościliśmy cyklistów nie tylko z 
powiatu i Wielkopolski. Rajd realizowany jest przez Pobiedziski Ośrodek `sportu i 
Rekreacji, a finansowany z WRPO 2014-2020.



OŚWIATA

• Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska za rok szkolny 2019/2020
przyznano 31 uczniom szkół podstawowych. Uczniowie klas VII-VIII musieli
osiągnąć średnią z kluczowych przedmiotów min. 5.60 , a uczniowie klas IV-VI -
średnią min. 5.80.
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Stypendium 

Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska 

za  rok szkolny 2019/2020 

  
z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów 

 
 

 

Burmistrz 
Miasta i Gminy Pobiedziska 

 
Ireneusz Antkowiak 



OŚWIATA

• W lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy dla uczniów naukowe warsztaty letnie oraz
bezpłatną 14-dniową kolonię. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Badacze i
odkrywcy – szkoła bez ograniczeń” realizowanego przez Gminę Pobiedziska i
Betterfield s.c. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 .
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OŚWIATA
• wraz z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu, Promocji i Spraw Społecznych

sprawdziłem stan przygotowań szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego,

• Dyrektorzy placówek przedstawili nam proponowane na czas pandemii
rozwiązania, obejrzeliśmy sale lekcyjne i otoczenie szkoły.
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OŚWIATA - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

• Szkoły przygotowują się do przyjęcia uczniów. Dyrektorzy opracowali zasady
funkcjonowania szkół w warunkach pandemii. Wyznaczono strefy poruszania się,
dostosowano regulaminy, zaopatrzono się w środki odkażające i myjące.
Szczegóły organizacyjne przekażą uczniom i rodzicom dyrektorzy szkół i
przedszkoli.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

•

•w siedzibie UMiG odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Poznaniu - Panem Arkadiuszem Kozą
•Rozmowy dotyczy wspólnej realizacji zadań dotyczących gospodarki wodnej w
zakresie zwiększania retencji wód oraz przywracania funkcjonalności systemów
melioracyjnych, pozwalających na poprawę stosunków wodnych na terenach
rolnych.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
• Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest - wydłużenie terminu 

przyjmowania wniosków do 15 października 2020r. Dofinansowanie  
przyznawane jest w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań.

• W 2020r. do UMiG (do chwili obecnej) wpłynęło 70 wniosków o przyznanie 
dofinansowania. Szczegóły na: http://www.pobiedziska.pl/dofinansowanie-
likwidacji-wyrobow-zawierajacych-azbest
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http://www.pobiedziska.pl/dofinansowanie-likwidacji-wyrobow-zawierajacych-azbest


OCHRONA ŚRODOWISKA
• Z uwagi na zły stan sanitarny konieczne było usunięcie 2 drzew (gat. klon

zwyczajny) rosnących przy ul. Dworcowej w Pobiedziskach. W zamian za
usunięte drzewa wykonane zostały nowe nasadzenia.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Przypominamy, że od 1 września 2020 r. zmienia się system gospodarki 
odpadami dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy nie przekażą do Związku swojej zgody
na przystąpienie do zorganizowanego przez Związek systemu gospodarowania odpadami,
powinni:
- zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą 

odbierającym odpady komunalne (wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej),
- wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

Więcej informacji na stronie:

https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-września-2020
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Od 1 września 2020 r. 

Zgoda na przystąpienie nieruchomości niezamieszkanej 
do systemu zorganizowanego przez ZM GOAP następuje 

dobrowolnie przez złożenie stosownej zgody
na piśmie do ZM GOAP

https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-września-2020


OCHRONA ŚRODOWISKA
Inwentaryzacja źródeł ciepła 

• Zgodnie z ustaleniami podczas Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska rozpoczęto inwentaryzację źródeł ogrzewania.

Zinwentaryzowano źródła ogrzewania w budynkach komunalnych:

• piece kaflowe, tzw. kozy oraz kominki – 148 mieszkań

• piece na węgiel – 28 mieszkań

• piece gazowe – 49 mieszkań

• ogrzewanie elektryczne – 24 mieszkania

• Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska zatwierdzono regulamin przyznawania

czasowej ulgi w czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład gminnego zasobu

lokalnego, w związku z wymianą ogrzewania na ogrzewanie gazowe.

Najemca lokalu lub budynku, który wymieni na własny koszt i we własnym zakresie

ogrzewanie zasilane paliwem stałym na ogrzewanie gazowe będzie przysługiwać prawo do

czasowej ulgi w czynszu najmu.

Do tej pory (od dnia wejścia w życie zarządzenia, tj. od 6 marca br.) z ulgi w czynszu

skorzystało jedno gospodarstwo domowe.

• Zwrócono się także do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o przekazanie informacji
dotyczących sposobów ogrzewania budynków, będących w ich zasobach.

• UMiG w Pobiedziskach jest także w trakcie opracowywania ankiety na potrzeby
inwentaryzacji źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych
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• Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaproponowało Gminie Pobiedziska
nawiązanie współpracy w ramach porozumienia z W FOŚ i GW w Poznaniu, w
sprawie powierzenia Stowarzyszeniu zadań związanych z realizacją Programu
„Czyste powietrze” (pomoc przy wypełnianiu i przyjmowanie wniosków na
terenie gminy Pobiedziska).

Szczegóły współpracy zostaną ustalone w późniejszym terminie.
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• Gmina Pobiedziska przystąpiła do badania postępu miast w

prowadzonej polityce ekologicznej, zorganizowanego w ramach

inicjatywy Ministerstwa Klimatu „Miasto z klimatem”.

• Badanie polega na porównaniu lokalnych danych dotyczących

gospodarki odpadami, jakości powietrza, terenów zieleni,

zrównoważonej mobilności oraz gospodarki wodno-ściekowej.

• We wrześniu br. Ministerstwo Klimatu wyłoni liderów w poszczególnych

obszarach. Miasta, które odnotowały największy postęp w danym

obszarze, otrzymają statuetkę „Lider w kategorii”.
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• 17 sierpnia br. Gmina Pobiedziska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu

Zielono-niebieskie Pobiedziska ze środków Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Programu

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja

do ich skutków. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej

infrastruktury miast

• Ocena projektów składa się z oceny formalnej (która trwa do 4 tygodni) oraz

oceny merytorycznej (która trwa do 9 tygodni)
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48

Dziękuję za uwagę 


