
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY POBIEDZISKA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM   

od  23.02.2022 r. do 23.03. 2022 r. 
 



ZADANIA INWESTYCYJNE  

Rozpoczęto  negocjacje z Zakładem Komunalnym w ramach 
postępowania in – house na wykonanie wycinki drzew w ramach 
robót przygotowawczych dla zadania 1: „Zagospodarowanie 
terenów wokół Jeziora Małego w Pobiedziskach” podzadania 1.1 
Tworzenie ekologicznych alternatyw dla poruszania się pojazdami 
silnikowymi poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego i ścieżki 
edukacyjno – dydaktycznej.   
Podpisanie umowy planowane jest na koniec marca 2022. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Zielono-niebieskie 
Pobiedziska”, umowa o dofinansowanie nr MFEOG.07.03.01-15-
0036/21-00 z dnia 17.11.2022, dofinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu 
„Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy 
Klimat. 
Kwota dofinansowania dla całego zadania: 3 551 375,90 zł 

ZIELONO – NIEBIESKIE POBIEDZISKA 



     ZADANIA INWESTYCYJNE  

 W trakcie realizacji:  

Pobiedziska, rejon ul. Fabrycznej, ul. Gajowej, 
Rolnej – prowadzone są roboty instalacyjne, 

Stęszewko, ul. Masztowa, Rybacka, Wiosłowa 

 

 - prowadzone są roboty instalacyjne, 

Wiejska i Wrzosowa w Stęszewku – wykonano 
sieć wraz z przyłączami, do odtworzenia 
pozostałych nawierzchni dróg, 

Budowa stacji napowietrzania przy ul. Rolnej 
w Pobiedziskach Letnisku. 

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic  

etap V wraz z przyłączami:   



  

 

 
 

ZADANIE INWESTYCYJNE 
 
 
 

Przebudowa ulicy Półwiejskiej na odcinku od ulicy Klasztornej do miejscowości Polska Wieś   

  
  
Dofinansowanie z RFIL 
 700 000 zł 
Obecnie prowadzone są 
negocjacje z Wykonawcą 
w zakresie ceny 
wykonania robót 
dodatkowych.  
 
Planowany termin 
realizacji inwestycji 
połowa maja 2022 r 



ZADANIE INWESTYCYJNE   

Trwa procedura odstąpienia od 
umowy z wykonawcą. 

Kolejne etapy: 

• Inwentaryzacja 

• Rozliczenie z wykonawcą 

• Ogłoszenie przetargu 

• Otwarcie ofert 

• Wybór oferty i podpisanie 
umowy 

• Realizacja inwestycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  

 

 

Przebudowa drogi gminnej Promno – Góra- etap III 



ZADANIE INWESTYCYJNE 

Zadanie dofinansowane przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie: 
919 736,68 zł. 

Zrealizowano 50 % zadania. 

Trwa procedura odstąpienia od umowy  

z Wykonawcą. 

 Kolejne etapy: 

• Inwentaryzacja 

• Rozliczenie z wykonawcą 

• Ogłoszenie przetargu 

• Otwarcie ofert 

• Wybór oferty i podpisanie umowy 

• Realizacja inwestycji 
  

 

 

 

 

              Przebudowa drogi Podarzewo-Łagiewniki 



ZADANIE INWESTYCYJNE  

Trwa przygotowanie dokumentów 
do: 

• wszczęcia postępowania o  

udzielenie zamówienia 
publicznego, 

•  podpisania Umowy z FDS  

na kwotę 3 228 062,24 zł. 

Szacowane koszty wraz z nadzorem 
archeologicznym i inspektorami 
nadzoru inwestorskiego w kilku 
branżach: 

8 729 620,45 zł. 
7 

„Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, 
Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem – budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z przepompownią”. 



 
REMONTY  DRÓG GMINNYCH 

 

  

 

Remont ul. Powstańców Wielkopolskich w Pobiedziskach.  
 
Planowany termin realizacji   
inwestycji został wydłużony 
do 15.04.2022r. ze względu na 
roboty dodatkowe, warunki 
pogodowe i zmianę 
technologii wykonania 
nawierzchni z masy mineralno 
– asfaltowej na betonowa 
kostkę brukową. 
 
Wartość robót brutto:   
980 156,43 zł brutto. 
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OŚWIETLENIE DROGOWE 

 
 

W dniu 10.02.2022r. została 
podpisana Umowa  

Będzie rozbudowana istniejąca 
linia kablowa o 855mb wraz z 
posadowieniem 21 słupów z 
oprawami LED 

Wartość umowy 153 750,00 
brutto. 

Termin realizacji 01.10.2022r. 
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Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w miejscowości Kapalica  



  OŚWIETLENIE DROGOWE 

 

  

 

 

 

 

 

„ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pobiedziska – posadowienie 11 szt. 
lamp hybrydowych”, zakończono realizację zadania w miejscowościach: 

Polska Wieś (2 szt.),  
Barcinek ul. Zachodnia i ul. Swarzędzka (4szt.),  
Nowa Górka (1 szt.), 
Pobiedziska ul. Klasztorna (4 szt.). 



OŚWIETLENIE DROGOWE 

 

ułożenie kabli zasilających   – 542 m,  

montaż słupów oświetleniowych – 14 szt., 

montaż jednoramiennych wysięgników 
rurowych  – 13szt.,  

montaż dwuramiennego wysięgnika 
rurowego mocowanego na słupie   – 1szt.,   

montaż na wysięgniku opraw Led – 15 szt., 

 

Przygotowano wniosek o wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

„Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bartniczej w Biskupicach, gmina Pobiedziska”, 
obejmującego: 



 
PROJEKTY W OPRACOWANIU  

 Budowa południowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn 
-  Pobiedziska do ul. Poznańskiej, 

  

Trwa opracowanie 
dokumentacji projektowej z 
pozyskaniem decyzji ZRID i 
pozwoleniem  na budowę, 
jednocześnie 
przygotowywane są 
dokumenty niezbędne do 
wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia 
publicznego.  
Termin ogłoszenia: do 
31.03.20222 r  



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG  

  

  

 

„Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego na potrzeby Gminy Pobiedziska” w 
łącznej ilości 4 600 ton. 

Postępowanie zostało unieważnione,  ponieważ Wykonawca który złożył najkorzystniejszą 
ofertę uchylił się od zawarcia umowy. Pozostałe oferty przekroczyły kwotę, jaką 
zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację zamówienia. 
W miesiącu kwietniu zostanie ogłoszone ponowne postępowanie przetargowe. 

 
„Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg i ulic gruntowych oraz 
gruntowych ulepszonych na terenie Gminy Pobiedziska w roku 2022” 
 Trwa weryfikacja złożonych ofert. 
Planowany termin podpisania umowy : przełom marca i kwietnia 



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG  

 
Zadanie I „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i asfaltowych dróg gminnych na terenie 
Gminy Pobiedziska oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Pobiedziska, w 
roku 2022” - (złożono 3 oferty) 
Planowany termin realizacji inwestycji 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 
 
Zadanie II „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej i asfaltowej chodnika oraz  zjazdu 
zlokalizowanego w ciągu drogi  gminnej w m. Góra (działka nr 24 obręb Góra)”  - (złożono 3 oferty) 
Planowany termin realizacji inwestycji 4 miesiące od dnia podpisania Umowy. 
 
Trwa weryfikacja złożonych ofert. 

 

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i asfaltowych dróg gminnych na terenie 
Gminy Pobiedziska oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta 
Pobiedziska, w roku 2022.” 



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG  

Zlecono wykonanie zmiany 
stałej organizacji ruchu: 

•  na ul. Gnieźnieńskiej w 
Pobiedziskach w celu 
zaprojektowania przejścia 
dla pieszych w rejonie ul. 
Niecałej, 

W celu poprawy 
bezpieczeństwa zamontowano 
kamerę przy posesji nr 33 

• Oraz na ul. Kaczyńskiej w 
Pobiedziskach w celu 
zaprojektowania przejścia 
dla pieszych. 



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG  
Przeprowadzono interwencyjne:  

• naprawy dróg w Jerzykowie, Bugaju, Tucznie, Stęszewku, 

• wycinki drzew przewróconych lub uszkodzonych po ostatnich wichurach, a zagrażających 
życiu ludzi i mieniu mieszkańców. 

 



 
II BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

 

Trwają prace  nad opracowaniem 
projektu przebudowy  (budowy) 
hali sportowej (tenis, fitness, 
squash) w Pobiedziskach przy ul. 
Różanej.  

Koszt projektu: 

79.827,00 złotych brutto 

 

• MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE 
POBIEDZISKA. 



BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO W BISKUPICACH 
WRAZ Z SALKĄ SPOTKAŃ I GIER, BIBLIOTEKĄ, MAŁYM KINEM ORAZ 
ZAPLECZEM DLA BOISK SPORTOWYCH 

 
Trwają prace nad 
opracowaniem kompletnej 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej 
    
Koszt dokumentacji: 
54.000,00 złotych brutto.  
 
  



 
II BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

 • Opracowana została koncepcja aranżacji wnętrz w budynku dworca kolejowego 
w Pobiedziskach przy ulicy Dworcowej z przeznaczeniem na bibliotekę 
publiczną. Obecnie trwają prace nad projektem technicznym i wizualizacją 

• Koszt projektu 46 125,00 zł.   

 



II BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
W biuletynie informacji Publicznej zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty 
na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji pt 
„Budowa Świetlicy w Pomarzanowicach” na działce nr 26/1 



 BUDOWA CENTRUM KAJAKARSTWA W JERZYKOWIE 

Złożone zostały oferty na budowę 
budynku edukacyjnego - 
sportowego wraz z funkcją świetlicy, 
z instalacjami i kompleksowym 
zagospodarowaniem działki w 
ramach zadania „Budowa Centrum 
Kajakarstwa w Jerzykowie” 
 
 
Zadanie dofinansowane z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
ramach programu Sportowa Polska 
 w kwocie 307 200,00 zł 



 

 

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO : 



OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach rozpoczął przyjmowanie wniosków w sprawie 

dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie do kosztów 

demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich unieszkodliwianiem albo do kosztów 

unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, przyznawane jest  w wysokości 100 % 

całościowych kosztów  tych działań. 
 

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitów, przy czym ostateczny termin 

składania wniosków ustalono na dzień  12 sierpnia  2022r.  
 

Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w UMiG w Pobiedziskach: Biuro 

Obsługi Interesanta, stanowisko nr 4 oraz na stronie internetowej: www.pobiedziska.pl w 

zakładce ochrona środowiska/aktualności i komunikaty. 
 

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w 2021r. i u których, z przyczyn nie leżących 
po ich stronie, nie doszło do realizacji zadania, nie muszą ponownie składać 
wniosków w roku 2022. Realizacja tych wniosków odbywać się będzie w 
pierwszej kolejności, jeśli wnioskodawca zgłosi do Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu pisemnie swoją dalszą chęć uczestniczenia w  programie.  

DOFINANSOWANIE USUWANIA ETERNITU 

http://www.pobiedziska.pl/
http://www.pobiedziska.pl/
http://www.pobiedziska.pl/
http://www.pobiedziska.pl/
http://www.pobiedziska.pl/


OCHRONA ŚRODOWISKA 

ZŁÓŻ DEKLRACJĘ DOTYCZĄCĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW  

DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za powstanie bazy odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a właściciele 
nieruchomości którzy tego nie zrobią, będą musieli zgodnie z ustawą liczyć się z karą grzywny. 



OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Schronisko dla Zwierząt w Skałowie zaprasza mieszkańców Gminy Pobiedziska do 
odwiedzenia Schroniska oraz adopcji psa lub kota. 

 Wszelkie informacje dotyczące adopcji można również znaleźć na stronie internetowej: 
www.schronisko-skalowo.pl. Chcesz zobaczyć psy lub koty do adopcji z Gminy 
Pobiedziska, wejdź na stronę http://schronisko-skalowo.pl/tag/pobiedziska/ 

Wszyscy podopieczni schroniska po zakończeniu okresu kwarantanny i ewentualnego 
leczenia, są przygotowywani do adopcji. 

 Adoptować zwierzę może: 

 – osoba pełnoletnia, na podstawie okazania dowodu osobistego, która zapoznała się ze 
zwierzęciem i spełnia wszelkie wymagania adopcyjne dotyczące wybranego psa lub kota.  

 

PRZYJEDŹ, POZNAJ, ADOPTUJ ZWIERZAKA 

http://www.schronisko-skalowo.pl/
http://www.schronisko-skalowo.pl/
http://www.schronisko-skalowo.pl/
http://www.schronisko-skalowo.pl/
http://www.schronisko-skalowo.pl/
http://www.schronisko-skalowo.pl/
http://www.schronisko-skalowo.pl/
http://schronisko-skalowo.pl/tag/pobiedziska/
http://schronisko-skalowo.pl/tag/pobiedziska/
http://schronisko-skalowo.pl/tag/pobiedziska/
http://schronisko-skalowo.pl/tag/pobiedziska/
http://schronisko-skalowo.pl/tag/pobiedziska/
http://schronisko-skalowo.pl/tag/pobiedziska/
http://schronisko-skalowo.pl/tag/pobiedziska/


ROLNICTWO 

Odbyło się spotkanie „Lokalne Partnerstwo ds. Wody, na którym przedstawiono  „Wieloletni plan na rzecz gospodarki 
wodą w rolnictwie dla powiatów województwa wielkopolskiego”. Zapoznano się także z „PLANEM ROZWOJU 
GOSPODARKI WODĄ NA TERENACH WIEJSKICH NA LATA 2022-2030 LOKALNE PARTNERSTWO DS. WODY W POWIECIE 
POZNAŃSKIM”. 

• Dla gminy Pobiedziska Plan obejmuje modernizację urządzeń drenarskich wraz z konserwacją istniejących rowów na 
ciekach wodnych (dreny wraz ze studzienkami) rowy:G-63-3, G-63-3-1 odcinek pierwszy i drugi. Okres realizacji 
2022-2025, planowany koszt modernizacji 300 000,00 zł. 

odbył się pierwszy cykl szkolenia organizowany przez LGD Trakt Piastów  dla restauratorów  - „Kulinarno - owocowa 
promocja regionu”. W szkoleniu wzięli udział restauratorzy z gminy Pobiedziska. 

na targowisku miejskim w Pobiedziskach  przy ul. Czerniejewskiej oraz na placu targowym  przy Placu Piastowskim w 
Jerzykowie funkcjonują miejsca  handlu dla rolników i ich domowników. Na wyznaczonych straganach może odbywać się 
sprzedaż wytworzonych w gospodarstwie produktów spożywczych i rękodzieła. 

w Węglewie przeprowadzono szkolenie dla rolników na temat: 

• Dopłaty  bezpośrednie 2022, 

• Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, 

• Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (ONW). 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  

 

 

DZIEŃ SOŁTYSA 

  



 
SZCZEPIENIA PRZECIW COVI 19 

  

Informacja dotycząca szczepień przeciw Covid-19 : 

• Liczba zaszczepionych mieszkańców min 1 dawką 14100 osób (70,7%) 

• Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych 13697 osób (68,6%). 

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ 

• Szczepienia przeciw Covid-19 w kwietniu będą odbywały się w Urzędzie Miasta i Gminy 
Pobiedziska w dniach 2,9,23 i 30 kwietnia w godzinach od 12.00 - 15.00. 

 

• Punkt wymazowy na targowisku miejskim przy ul. Czerniejewskiej w Pobiedziskach 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 - 18.00 oraz w soboty i niedziele w 
godz. od 10.00 - 16.00. W okresie świątecznym w dniach od 16 do 18 kwietnia punkt 
wymazowy będzie nieczynny.  
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Energia elektryczna – szacowane koszty  

D
zi
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§ Wyszczególnienie 

Wydatki 
ogółem (plan 
na 1 stycznia) 

Wydatki 
ogółem (plan 
po zmianach) 

  
  

planowany wzrost 

1 3 4 5 6 7 

OGÓŁEM: 
            

010 4260 świetlice wiejskie 80 000,00 80 000,00 100 000,00 

600 4260 transport  20 000,00 45 000,00 50 000,00 

700 4260 gospodarka komunalna - budynki 35 000,00 35 000,00 40 000,00 

710 4260 działanośc usługowa - targowiska, szalety, cmentarz 4 000,00 4 000,00 5 000,00 

750 4260 UMiG 101 000,00 101 000,00 280 000,00 

754 4260 OSP 52 000,00 52 000,00 90 000,00 

801 4260 Jednostki oświaty 970 000,00 970 000,00 980 000,00 

851 4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

852 4260 Ośrodek Pomocy Społecznej 85 046,00 85 046,00 90 000,00 

900 4260 
Referat Gospodarki Odpadami (ul. Powstańców Wlkp.), 
Oświetlenie uliczne 

840 585,00 840 585,00 1 523 000,00 

926 4260 Ośrodek Sportu i Rekreacji 100 000,00 100 000,00 150 000,00 

3 299 762,00 3 324 762,00 3 317 000,00 

Instytucje kultury      152 500,00 

zapotrzebowanie przy wzroście kosztów energii, gazu o 250% 5 800 000,00 

brakujące 
środki 

3 469 500,00 



. 

Ireneusz Antkowiak 
Burmistrz 

Miasta i Gminy Pobiedziska 

Dziękuję za uwagę  


