
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY POBIEDZISKA W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM od  27.05. 2021 r. do 29.06. 2021 r.

1



Realizacja podatków na dzień 31 maja 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 63 009 1 905 4 064 13 377 110 6 517 28 367 9 721 1 727 227 041

Luty 2 587 613 1 005 535 1 129 46 338 11 707 1 788 60 019 101 669 10 022 688 83 639

Marzec 1 313 444 1 533 051 42 644 223 533 11 688 4 445 8 687 44 703 4 156 626 189 721

Kwiecień 869 566 208 488 41 15 313 11 685 158 0 9 669 3 298 790 215 145

Maj 871 160 915 419 47 812 165 680 11 795 1 546 10 234 11 026 401 0 219 279

Razem wpłaty 6 380 240 3 725 502 93 530 454 928 60 252 8 048 85 456 195 433 27 598 3 831 934 825

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

Wykonanie % 61,25 54,86 49,49 52,11 42,95 58,32 62,84 72,38 65,71 12,77 55,71

Odroczenia 55 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umorzenia 1 414,00 6 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426,00 0,00 0,00 0,00

Zwolnienia 4 223,00 33 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Realizacja PIT na dzień 31 maja 2021 roku (stan na 08.06.2021) 
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
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Realizacja CIT na dzień 31 maja 2021 roku 
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
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Fundusze zewnętrzne



ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA

2019 – 2021

9 410 258,35 zł

GMINA

POBIEDZISKA



Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2020 - 2021

2 854 286,00 zł

- budowa ul. Słonecznikowej w Pobiedziskach

- budowa boisk sportowych Pobiedziska Letnisko

- budowa chodnika w miejscowości Krześlice wraz z przebudową sieci wodociągowej

- przebudowa ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach

- budowa chodników wraz z oświetleniem solarnym – Wagowo



Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (byłe PGR)

2021

300 000,00 zł

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku 

świetlicy oraz budową drogi dojazdowej



Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

(Fundusz Dróg Samorządowych)

2019 - 2021

3 255 972,35 zł

- budowa drogi Promno - Góra

- budowa ul. Bocznej w Biskupicach

- budowa ulicy Malwowej i Słonecznikowej Pobiedziska

- przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki



Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa   

2021

3 000 000,00 zł

- objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Zachodni" sp. z o.o.



Pozostałe Środki

2020 – 2021

Województwo Wielkopolskie

136 503,50 zł

- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Kołata

- doposażenie kąpieliska nad Jeziorem Biezdruchowo

- Szatnia na medal w Szkole Podstawowej we Wronczynie 

- Plac zabaw/wybieg dla psów OSiR

- Szatnia na medal w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach 

- środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa pieszych  Pobiedziska-Kiszkowo



Pozostałe Środki

2021

Starostwo Powiatowe

225 000,00 zł

- środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa pieszych  Pobiedziska-Kiszkowo



Pozostałe Środki

2021

Jeronimo Martins

1.230.000,00 zł

- przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Przemysła I, Dworcowa i Krótka 

Pobiedziska Jerónimo Martins SGPS, S.A. 



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
„Kulisy kultury”

• Wniosek złożony przez Gminę Pobiedziska dotyczący realizacji zadania „Remont pomieszczeń administracyjnych 
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury 
wraz z zakupem oświetlenia 
scenicznego” został rekomendowany
o dofinansowania.

Przyznana kwota dofinansowania:
60 000,00 zł



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Projekt „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Biskupicach poprzez szkolenie kadry, 
realizację projektów edukacyjnych i zakup wyposażenia” 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 maja 2021 roku zakończono realizację projektu.

W ramach dofinansowania:

- wyposażono pracownię matematyczną,
przyrodniczą i logopedyczną

- przeszkolono 8 nauczycieli
- Zrealizowano zajęcia z: doradztwa edukacyjnego, 

wsparcia psychologicznego
zajęć dodatkowych (kółka zainteresowań)
i  zajęć wyrównawczych.

Całkowita wartość projektu: 346 787,00 zł
Dofinansowanie : 316 119,00 zł



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Budowa miejsca rekreacji – wybieg i plac zabaw dla psów w Pobiedziskach

Dnia 14 maja 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie budowy pierwszego w Pobiedziskach wybiegu dla psów ze środków 

Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Zielono-niebieskie inicjatywy dla Wielkopolski

Wartość inwestycji: 62 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Wkład własny: 12 500,00 zł

Planowany termin realizacji zadania: 

październik-listopad 2021

Realizator zadania: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach



ZADANIE INWESTYCYJNE 
”Przebudowa drogi powiatowej nr 2147 Pobiedziska – Kiszkowo, polegająca na budowie chodnika na odcinku

od przystanku autobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskach”.

Data wszczęcia postępowania w trybie podstawowym: 14.06.2021r.

Planowany termin otwarcia ofert:

30.06.2021r.

Planowany termin realizacji inwestycji:

do dnia 15.11.2021

Zadanie dofinansowane przez Powiat Poznański w 2021 r. w kwocie 225 000 zł.



ZADANIE INWESTYCYJNE
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Księcia Przemysła I, Krótkiej i 
Dworcowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i remontem miejsc postojowych na 
ulicy Księcia Przemysła I, chodnika na ulicy Krótkiej.

Data wszczęcia postępowania 

w trybie podstawowym: 

27.05.2021r.

Otwarcie ofert odbyło się w dn.

14.06.2021r. trwa ocena ofert 

Planowany termin realizacji 

inwestycji: do dnia 30.11.2021r.,



Zadanie inwestycyjne

Przebudowa drogi gminnej Promno – Góra- etap III
Data wszczęcia postępowania w trybie podstawowym: 25.05.2021r.

Otwarcie ofert odbyło się:

11.06.2021r.

Trwa ocena i badanie ofert

Planowany termin realizacji inwestycji:

30.11.2021r.



Zadanie inwestycyjne
„Budowa łącznika między rotundą a budynkiem Urzędu Gminy Pobiedziska”
•Data wszczęcia postępowania w trybie

podstawowym: 19.05.2021r.

•Otwarcie ofert odbyło się 07.06.2021r.

•Postępowanie zostało unieważnione,

ponieważ cena złożonej oferty znacznie

przekracza możliwości finansowe

Zamawiającego.

•Planowany termin realizacji inwestycji:

• do dnia 31.08.2021r.

Trwa przygotowanie dokumentów

do uruchomienia kolejnego postępowania. o zamówienie publiczne



ZADANIE INWESTYCYJNE
”Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i asfaltowych dróg na terenie 

Gminy Pobiedziska, w roku 2021”

Postępowanie jest podzielone na 3 niezależne zadania:

 Zadanie I: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i asfaltowych dróg gminnych na terenie

Gminy Pobiedziska oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Pobiedziska, w

roku 2021”.

•Data wszczęcia postępowania w trybie podstawowym: 17.05.2021r.

•Otwarcie ofert odbyło się w dn. 07.06.2021r.

•Trwa ocena i badanie ofert

•Planowany termin realizacji inwestycji: do dnia 15.08.2021r.



ZADANIE INWESTYCYJNE

 Zadanie II: „Budowa chodnika w miejscowości Krześlice wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz

budową zjazdów na posesje – etap II – poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej w

celu uzyskania normatywnej wysokości chodnika względem nawierzchni jezdni”

 Zadanie III: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej i asfaltowej drogi gminnej ul. Wł. Jagiełły w

m. Pobiedziska, zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków

jako działka nr 54 z ark mapy 26 obręb Pobiedziska”.

•Data wszczęcia postępowań w trybie podstawowym: 17.05.2021r.

•Otwarcie ofert odbyło się w dn. 07.06.2021r.

•Trwa ocena i badanie ofert

•Planowany termin realizacji inwestycji: do dnia 20.08.2021r.



ZADANIE INWESTYCYJNE
“Przebudowa drogi Podarzewo-Łagiewniki”

• Data wszczęcia postępowania w trybie podstawowym: 12.05.2021r. 

• Otwarcie ofert odbyło się

28.05.2021r.

• Planowany termin podpisania 

umowy 28.06.2021r. 

z Firmą Kowalski  Budownictwo Sp. Z o.o. - Żnin

– cena brutto 1 847 468,36 zł

• Planowany termin realizacji inwestycji: 

do dnia 26.11.2021r.



Umowa na dofinansowanie w/w zadania W RAMACH RZĄDOWEGO 
FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH podpisana została14.06.2021r. 
Wnioskowana kwota dofinansowania: 1. 653 067, 54 zł.



ZADANIE INWESTYCYJNE

„Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Pobiedziska ul. Malwowa, 
Słonecznikowa„

• Wykonawca: Firma Voltaż z Leszna

• Wartość zadania: 24 435,11 zł brutto, 

• Planowany termin realizacji: 

• 30.07.2021 r.



ZADANIE INWESTYCYJNE
„Budowa chodnika w miejscowości Krześlice wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz
budową zjazdów na posesje”

– etap I: ZAKOŃCZONY

• Cena brutto z uwzględnieniem robót dodatkowych:

410 334,23 zł brutto.

- II etap - ujęto w postepowaniu przetargowym na

• „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

i asfaltowych dróg na terenie Gminy Pobiedziska,

w roku 2021” – wykonanie nakładki z masy bitumicznej.

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

500.000,00 zł.



ZADANIE INWESTYCYJNE
Budowa południowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn Pobiedziska 

do ul. Poznańskiej 

Dokumentacja 

Wykonawca: 

Firm DROMAX Sp. o.o.

termin realizacji

30.09.2021 r.



ZADANIE INWESTYCYJNE
„Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach”

 opublikowano drugie zaproszenie do składania ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej -
pierwsze zapytanie unieważniono ze względu braku ofert. 



ZADANIE INWESTYCYJNE

”Budowa parkingów na terenie gminy – etap I” zadanie pn:  „budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na 
nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków z ark. mapy 25 obręb 
Pobiedziska”

• opublikowano drugie zaproszenie do składania ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej -
pierwsze zapytanie zostało unieważnione, ponieważ cena złożonej oferty znacznie przekracza możliwości 
finansowe Zamawiającego.



ZADANIE INWESTYCYJNE

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w 
miejscowości Wagowo poprzez budowę 
chodników wraz z oświetleniem ulicznym 
solarnym”

1) Zadanie I: Wagowo od os. Karino do drogi 
powiatowej ul. Nakielskiej

2) Zadanie II: Wagowo od świetlicy wiejskiej 
do przystanku autobusowego.

Trwa procedura wydania decyzji lokalizacji  celu 
publicznego

Dofinansowanie: RFIL: 450.000,00 zł



ZADANIE INWESTYCYJNE
”Budowa parkingów na terenie gminy – zadanie II” 

pn:  „Budowa parkingu  przy cmentarzu na ul. Kiszkowskiej w m. Pobiedziska, na nieruchomościach gruntowych  
z ark. mapy 22 obręb Pobiedziska” 

• Trwa procedura wydania decyzji lokalizacji  celu publicznego



ZADANIE INWESTYCYJNE
„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pobiedziska, ul. Sandaczowa, Węgorzowa, Łososiowa, Okoniowa, gm. 
Pobiedziska”

• Trwa przygotowanie dokumentów do uruchomienia postępowania o zamówienie publiczne.



ZADANIE INWESTYCYJNE

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV”, t.j.: 

a) kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Fiołkowej 

(od ul. Poznańskiej do ul. Zawilcowej) i Azaliowej w Pobiedziskach o dł. około 550 mb,

b) kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Słonecznej w Biskupicach (od ul. Gospodarczej do działki 

nr 166/43) o dł. około 380 mb,

• Rozpoczęto roboty budowlane w ramach kontraktu prowadzonego przez ZM Puszcza Zielonka

Planowany termin oddania do użytkowania to IV kwartał 2021 roku.



ZAKOŃCZONE ZADANIE INWESTYCYJNE
I. „Budowa ulicy Bocznej w Biskupicach wraz ze skrzyżowaniami, budową kanalizacji 

deszczowej, przebudową sieci wodociągowej oraz zjazdami na posesje”
Wartość zadania: 1.942.158,38 zł brutto, 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 927.140,81 zł.



ZAKOŃCZONE ZADANIE INWESTYCYJNE
II. „Przebudowa drogi w Kołacie, gmina Pobiedziska” 

Wartość zadania:  459 513,33 zł brutto.

Dofinansowanie:

z Województwa Wielkopolskiego   

w wysokości 65 625,00 zł. 



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

Pobiedziska – Kapalica

• Wykonawca : Zakład Wielobranżowy 

TRANS – BRUK Marek Begier - Nekla 

• Wartość inwestycji:  

2 564 537,09zł 

• Planowany termin realizacji: 

30.07.2021 



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

I. Prace wykonywane w ramach podpisanych umów z Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach Sp. 
z.o.o :

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

2) remonty cząstkowe nawierzchni z masy bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Pobiedziska 
oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Pobiedziska,   

3) opróżnianie 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



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

• mechanicznego i ręcznego zamiatania ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska.

• remontem chodników o nawierzchni z kostki betonowej w pasie dróg gminnych na terenie Gminy 
Pobiedziska 

a) Chodnika na ul. Wł. Jagiełły – od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Łąkowej

b) Fragmentu chodnika przy blokach w Pomarzanowicach, 

c) Fragmentu chodnika przy bloku na ul. Różanej

d) Fragmentu chodnika na ul. Kostrzyńskiej przy ul. Różanej, 

• otworzenie skrajni drogowej dróg gminnych na terenie Gminy Pobiedziska

• remont kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej – ul. Radosnej w Pobiedziskach,

• bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie ręcznego i mechanicznego wykaszania poboczy .



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
II .  Prace wykonane w ramach umów z innymi podmiotami:

• opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji elektrycznej i 
oświetleniowej na terenach rekreacyjnych należących do Gminy Pobiedziska,

• opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
w świetlicy w Węglewie,

• opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wody do placu zabaw w 
Bednarach,

• opracowanie zmiany projektu stałej organizacji ruchu w zakresie ścieżek rowerowych na 
ul. Dąbrówki w Biskupicach i ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach.

Zakończono prace w ramach umów na:
• Odtworzenie oznakowania poziomego na terenie Gminy (Umowa z dnia26.04.2021r.).
• Pierwsze równania i profilowania dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej w Gminie 

Pobiedziska w roku 2021. 



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
Remont ul. Powstańców Wielkopolskich w Pobiedziskach” 

• Opracowana dokumentacja projektowa w trakcie zatwierdzania w Starostwie Powiatowym.

• Trwa przygotowanie dokumentów

do uruchomienia postępowania 

o zamówienie publiczne.



ZADANIA BIEŻĄCE W TRAKCIE REALIZACJI
I. Opracowanie dokumentacji projektowej na:

 wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej na terenach rekreacyjnych należących do Gminy 
Pobiedziska, 

 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Węglewie oraz przyłącza wody do placu zabaw 
w Bednarach. 

II. Opracowanie zmiany projektu stałej organizacji ruchu w zakresie ścieżek rowerowych na : 

ul. Dąbrówki w Biskupicach,

ul. Wojska Polskiego w Pobiedziskach, 



PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO :



OCHRONA ŚRODOWISKA

INFORMACJA O ODMOWIE WYDANIA  DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W dniu 29 czerwca 2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska wydał decyzję odmawiającą 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.

Odmowa decyzji została wydana z uwagi na brak możliwości stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z zapisami

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Treść przedmiotowej decyzji zamieszczona zostanie na okres 14 dni od 30.06.2021r. do 14.07.2021r. na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

NOWY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Od 1 lipca 2021r. decyzją ustawodawcy każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (CEEB).

Za powstanie bazy odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklaracje będzie można składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEE.

Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, będą mogły złożyć ją osobiście w formie papierowej w
siedzibie UMiG w Pobiedziskach.

Czas przewidziany na zgłoszenie:

- 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł ciepła,

- 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021r. w odniesieniu do źródeł istniejących.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a właściciele nieruchomości którzy tego nie zrobią, będą musieli zgodnie z ustawą
liczyć się z karą grzywny.

Więcej informacji na: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb
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OCHRONA ŚRODOWISKA

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY  W  ZAKRESIE  PROGRAMU „CZYSTE  POWIETRZE”

OD 1 CZERWCA BR. NA TERENIE GMINY POBIEDZISKA

Gmina Pobiedziska podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na mocy
którego od dnia 01.06.2021r. rozpoczął swoją działalność punkt konsultacyjny w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Punkt jest zlokalizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, który już w tej chwili wydaje zaświadczenia o dochodach (dla osób
ubiegających się o wyższą dotację).

Godziny otwarcia: poniedziałek w godz. 12.00 - 16.00         wtorek w godz. 8.00 - 11.00          środa w godz. 8.00 - 11.00 

Kontakt: Pani Malwina Walczak, nr telefonu: 61 8153 550,  adres e-mail: czyste.powietrze@pobiedziska.pl

W ramach działalności Punktu m.in. udzielane będą informacje o Programie, Wnioskodawcy uzyskają wsparcie w zakresie przygotowania
wniosków oraz ich rozliczania, a także będzie możliwość złożenia wniosku w Punkcie konsultacyjnym.

WAŻNE: Spotkanie informacyjne on-line dla mieszkańców gminy Pobiedziska odbędzie się 30 czerwca 2021r. o godz. 17.00
W spotkaniu można wziąć udział za pośrednictwem platformy Zoom (podłączenie będzie możliwe najszybciej na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.
Przy dołączaniu do spotkania należy podpisać się imieniem i nazwiskiem).

Link do podłączenia:    https://zoom.us/j/97113574721?pwd=VzJqYnZaczY1bVBxTm1JRTVaNmdPQT09
lub  

Meeting ID: 971 1357 4721    Passcode: 732460  
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OCHRONA ŚRODOWISKA

WYNIKI BADANIA JEZIOR 

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o w dniu 25 maja 2021r. wykonało badania wody w jeziorach na zlecenie Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”.

• Wyniki analiz wykazały, że woda w jeziorach: Tuczno, Stęszewskie (punkt poboru przy tzw. Eko-plaży), Wronczyńskie (dwa
punktu poboru: w tym jeden przy Stanicy Leśnej we Wronczynie), Zalew Kowalskie , Dębiniec, j. „prawe” w Biskupicach

spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002r. (Dz.U. Nr 183 poz.1530) w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda w kąpieliskach

Natomiast woda w jeziorze Jerzyńskim nie spełnia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (obecność bakterii
grupy coli).

• Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na zlecenie Gminy Pobiedziska w dniu 28 czerwca
2021r. pobrało próby wody w jeziorach : Dobre, Brzostek, Baba, Uli oraz j, Jerzyńskie (kontrola czy zmienił się stan wody
badanej w maju). Czekamy na wyniki badań.

UWAGA: ww. jeziora nie stanowią kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, określonych w ustawie Prawo
wodne

Ponadto: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie wyników badania próbki wody pobranej w dniu 21
czerwca br. stwierdził, że woda w Kąpielisku nad jeziorem Biezdruchowo jest przydatna do kąpieli
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ZIELEŃ W GMINIE POBIEDZISKA

• Od kwietnia do czerwca 2021r. na terenie Gminy Pobiedziska posadzono: 16 szt. drzew, 293 szt. krzewów, 467 szt bylin

traw i lawend oraz 5 590 szt. kwiatów jednorocznych.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

ZIELEŃ W GMINIE POBIEDZISKA
ul. Poznańska (przed)

ul. Poznańska (po)
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ZIELEŃ W GMINIE POBIEDZISKA
ul. K. Odnowiciela (przed)

ul. ul. K. Odnowiciela (po)
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ROLNICTWO
• W dniu 9 czerwca odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego przekazano sołtysom informacje bieżące dla rolników 

w sprawie naboru wniosków przez ARiMR  na „Modernizację  gospodarstw rolnych”, oraz omówiono zagadnienia 
dotyczące sołectw,

• Uczestniczono w spotkaniu roboczym w sprawie organizacji „Dożynek  Gminnych WAGOWO 2021”, które odbędą się w 
dniu 29 sierpnia br. w Pobiedziskach,

• Uczestniczono w spotkaniu roboczym z rolnikami  w sprawie realizacji filmu „Rolnictwo w gminie Pobiedziska”,
• Przygotowano i przekazano pszczelarzom informację o  „Pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich”- przyznawana 

pomoc to 20 zł na rodzinę pszczelą. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca br.



ROLNICTWO
• Komisja konkursowa Konkursu „Najpiękniejsza zagroda – Najpiękniejsza posesja” 2021 , dokonała oceny

zgłoszonych do konkursu zagród i posesji. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek Gminnych.



WYDARZENIA W GMINIE
• 1 czerwca uczestniczono w zorganizowanym przez Pobiedziski Ośrodek Kultury 

Dniu Dziecka. 



WYDARZENIA W GMINIE
• Firma Schlösser - rozpoczęła działalność w Gminie Pobiedziska.



WYDARZENIA W GMINIE

• Uczestniczono w marszu Linia życia dla Olgi Miśkiewicz.



WYDARZENIA W GMINIE

• Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach i dialektolodzy UAM w ramach regionalnego projektu
edukacyjnego w książce pt.: Słownik języka mieszkańców okolic Pobiedzisk. Praca na roli i w gospodarstwie”
wspólnie udokumentowali język mieszkańców ziemi pobiedziskiej.



WYDARZENIA W GMINIE

• Obchodzący jubileusz 50-lecia działalności Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” oraz „tu Pobiedziska TV”
zaprezentowały się na pikniku „Sąsiedzkie Inspiracje”. Impreza odbyła się w poznańskim Starym ZOO.



WYDARZENIA W GMINIE
• wręczono nagrody uczestnikom konkursu plastycznego „Moje miejsce w gminie Pobiedziska”. Konkurs jest 

elementem konsultacji społecznych zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego” gminy Pobiedziska.



WYDARZENIA SPORTOWE
• MGKS  Huragan awansował do IV Ligi Mistrzów Wielkopolski



WYDARZENIA SPORTOWE
• Odbył się I X Bieg "AGROBEX Piastowska  Piątka„ na dystansie 5 km, do biegu zgłosiło się 110 zawodników



.

Ireneusz Antkowiak
Burmistrz

Miasta i Gminy Pobiedziska
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Dziękuję za uwagę 


