
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY POBIEDZISKA 

w okresie międzysesyjnym od 27.06.2022 r. do 24.08.2022 r.



ZADANIA INWESTYCYJNE 

Rozstrzygnięto postępowanie  w trybie podstawowym  
na Budowę promenady  w Pobiedziskach wraz 
oświetleniem solarnym  w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Zielono niebieskie Pobiedziska  
dofinansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu 
„Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar 
programowy Klimat,

Planowany termin podpisania umowy: 26.08.2022 r.
Cena brutto: 1 796 960,85 zł

Kwota dofinansowania dla całego zadania:

3 551 375,90 zł,

ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA



ZADANIA INWESTYCYJNE 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PROMNO-GÓRA-ETAP III 
PRZEBUDOWA DROGI PODARZEWO-ŁAGIEWNIKI

W lipcu staraniem Gminy wykonano i odebrano 
powykonawczą dokumentację  geodezyjną. 
Gmina przygotowuje się do przekazania terenu 
budowy nowemu kierownikowi, w celu 
wykonania robót zabezpieczających. Trwa 
procedura przygotowania dokumentacji do 
ogłoszenia przetargu na dokończenie 
przebudowy w/w dróg.

Z uwagi na niezrealizowanie przez firmę zadań 
wynikających z umowy będziemy dochodzić 
swoich roszczeń w Sądzie.



PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W ULICACH: WĘGORZOWEJ, SANDACZOWEJ, 
ŁOSOSIOWEJ, OKONIOWEJ W POBIEDZISKACH WRAZ Z ODWODNIENIEM – BUDOWA 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ

ZADANIA INWESTYCYJNE 

W dniu 22.08.2022 r. została podpisana 
umowa na kwotę:  3 228 062,24 zł.
Obecnie trwa opracowanie dokumentacji do 
ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót 
budowlanych ww. zadania.



OPRACOWANIA PROJEKTOWE
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH W M. WAGOWO POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW 
WRAZ Z OŚWIETLENIEM SOLARNYM – ODCINEK ŁĄCZĄCY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY  Z 

ISTNIEJĄCĄ ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ

Wartość projektu: 25 830 zł,
Termin realizacji projektu ze 
względu na proces opiniowania 
stałej organizacji ruchu przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu został wydłużony do: 
31 sierpnia 2022 r.



OPRACOWANIA PROJEKTOWE
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH W M. WAGOWO POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW

WRAZ Z OŚWIETLENIEM SOLARNYM – ODCINEK ŁĄCZĄCY OSIEDLE MIESZKANIOWE
Z DROGĄ POWIATOWĄ

W czerwcu została podpisana umowa 
z nowym projektantem na realizację 
pozostałej części dokumentacji 
projektowej.
Wartość projektu: 29 280,15 zł brutto.
Termin realizacji: do 30.09.2022 r.
Dofinansowanie zadania: z 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie: 450 000,00 zł.



OPRACOWANIA PROJEKTOWE
PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE 

UL. TYSIĄCLECIA, ZIELONEJ I WŁ. JAGIEŁŁY

Wartość prac projektowych: 98 400 zł,
24.08.2022 r. został złożony wniosek o 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości.



OPRACOWANIA PROJEKTOWE
BUDOWA PARKINGÓW NA TERENIE GMINY – ETAP I, ZADANIE PN.: 

„BUDOWA PARKINGÓW WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH 
Z ARK. MAPY 25 OBRĘB POBIEDZISKA – ZA APTEKĄ”

Wartość prac projektowych: 
98 400 zł brutto.
Termin realizacji dla obu ww. 
dokumentacji wydłużono do 
30.09.2022 r.
ze względu na wysłany wniosek do 
Ministra Infrastruktury w celu 
uzyskania zgody, na odstępstwo od 
przepisów techniczno- budowlanych 
dla budowy skrzyżowania 
nowoprojektowanej ulicy dojazdowej  
z ul. Kazimierza Odnowiciela.



OŚWIETLENIE DROGOWE
ZAKOŃCZONO PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA UL. BARTNICZEJ W BISKUPICACH 

Zadanie obejmowało:
• ułożenie kabli zasilających – 615 m.,
• montaż: słupów oświetleniowych –

13 szt., jednoramiennych 
wysięgników rurowych – 12szt., 
dwuramiennego wysięgnika 
rurowego mocowanego na słupie –
1szt., na wysięgniku opraw Led – 14 
szt.,

Odbiór prac odbył się 28.07.2022 r.
Wartość zadania inwestycyjnego: 
116.040,18 zł brutto.



OŚWIETLENIE DROGOWE

• Planowany termin podpisania umowy: 26.08.2022 r. 
• Cena brutto: 61 718,62 zł 

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Okrężnej w Pobiedziskach Letnisku



OŚWIETLENIE DROGOWE

27.07.2022 r podpisano umowę na  
opracowanie dokumentacji 
projektowej oświetlenia na łącznej 
długości 2050 m
Wartość zadania: 23 370,00 zł
Termin realizacji: do 27.11.2022 r.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZKIE POLE PRZY UL. AKACJOWEJ,BRZOZOWEJ, 
SOSNOWEJ, ŚWIERKOWEJ, DĘBOWEJ, MODRZEWIOWEJ, KLONOWEJ, WIERZBOWEJ I TOPOLOWEJ  



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Zakończono remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznej i asfaltowej 
chodnika oraz  zjazdu zlokalizowanego 
w ciągu drogi  gminnej w m. Góra 
(działka nr 24 obręb Góra)”
Prace zostały odebrane.

Wartość zadania: 30.366,57 zł.



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG
W ramach bieżącego utrzymania dróg Zakład Komunalny Spółka 
z o.o. zakończył zadania polegające na:
Naprawie nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Dworcowej. 

Zadanie realizowane ze środków Gminy Pobiedziska oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej Gniezno.

Prace zostały odebrane.

Wartość zadania: 18.502,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach kompleksowej umowy na 
Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki 
betonowej na drogach gminnych zlokalizowanych w mieście i 
gminie Pobiedziska oraz na drogach powiatowych w granicach 
administracyjnych Miasta Pobiedziska, w roku 2022.



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA UL. DĄBRÓWKI W BISKUPICACH

W dniu 21. 07. br. odebrano roboty budowlane  
polegające na:
utwardzeniu pobocza drogi gminnej –
ul. Dąbrówki w Biskupicach na  potrzeby 
wykonania dwukierunkowej ścieżki rowerowej,
wartość zadania: 81 000,00 zł brutto,
zmianie stałej organizacji ruchu w pasie drogi 
gminnej  
wartość zadania: 28 009,32 zł brutto.



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Nadal trwają  prace polegające na 
remontach cząstkowych dróg i ulic 
o nawierzchni bitumicznej w 
miejscowościach: 

Łagiewniki, Krześlice, Kocanowo, 
Polska Wieś i w Pobiedziskach.

całkowita wartość umowy 
276.750,00 zł

zrealizowana została umowa na 
kwotę 245.956,95 zł



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Trwa procedura w Zarządzie Dróg 
Powiatowych o zatwierdzenie 
stałej organizacji ruchu w ulicach:   
Poznańskiej przy Dino, 
Poznańskiej  przy ul. Malwowej 
oraz Gnieźnieńskiej.



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

W dniu 27.07.2022 r. podpisano 
umowę na wprowadzenie stałej 
organizacji ruchu na ul. Spadzistej z 
terminem realizacji 30 dni.

Wartość zadania: 16 978,00 zł brutto



PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W RAMACH KONTRAKTU„BUDOWASTRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMIN 
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA”

.Blisko 6,5 mln zł Związek Międzygminny „Puszcza 
Zielonka” pozyskał  na modernizację kanalizacji 
sanitarnej w pięciu gminach, w tym ważnego odcinka 
sieci w Pobiedziskach. Prace ruszyły w tym miesiącu:
ETAP I - ul. KRÓLOWEJ JADWIGI - sierpień 2022 r.
ETAP II - ul. RÓŻANA / GEN. TADEUSZA KUTRZEBY -
sierpień/wrzesień 2022 r.
ETAP III - ul. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY -
wrzesień/październik 2022

Wartość kontraktu na Gminę Pobiedziska to:
1 167 270,00 zł brutto.



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Rozstrzygnięto postępowanie na budowę 
budynku edukacyjnosportowego wraz z 
funkcją świetlicy w ramach zadania "Budowa 
Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie, Gmina 
Pobiedziska"  
Podpisanie umowy:  26.08.2022r. 
Cena brutto - 3 099 000,00 zł 

Zadanie dofinansowane z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach programu 
Sportowa Polska w kwocie 307 200,00 zł.

BUDOWA CENTRUM KAJAKARSTWA W JERZYKOWIE



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO W BISKUPICACH WRAZ Z SALKĄ SPOTKAŃ I 

GIER, BIBLIOTEKĄ, MAŁYM KINEM ORAZ ZAPLECZEM DLA BOISK SPORTOWYCH

Zakończono prace nad 
wykonaniem kompletnej 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,
Zatwierdzony przez Gminę 
Program funkcjonalny obiektu 
wymaga zmiany obowiązującego 
m.p.z.p., Podjęcie uchwały w/s 
planu w dniu dzisiejszym. 
Koszt dokumentacji: 
54.000,00 zł brutto.



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ŚWUIETLICY WIEJSKIEJ W 

KOCANOWIE Z REMONTEM BUDYNKU ŚWIETLICY ORAZ BUDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ 

W ramach umowy planowane 
jest wykonanie 10 miejsc 
postojowych, budowę drogi 
dojazdowej o długości 15 m i 
szerokości 2 m, wykonanie 
utwardzenia z kostki betonowej 
oraz montaż ogrodzenia 
Termin realizacji zadania: 
08.09.2022r. 
Wartość zadania : 
42.469,44 zł brutto. 



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Nie doszło do podpisania umowy na zadanie

„Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa poprzez remont świetlicy 
w miejscowości Główna, gmina Pobiedziska”

Wyłoniony w zapytaniu ofertowym wykonawca zadania zrezygnował z podpisania umów na wykonanie zadania. 

W ramach przedsięwzięcia ma zostać 
wykonane m.in. ogrzewanie gazowe 
świetlicy, wymiana instalacji elektrycznej 
w sali głównej oraz prace 
ogólnobudowlane, mające na celu 
podniesienie standardu świetlicy.

Postępowanie zostanie powtórzone wraz  
z zadaniem polegającym na likwidacji 
pęknięcia muru i osuszeniu fundamentów.
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BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedstawiciele samorządu 
Gminy odebrali z rąk Wojewody 
Wielkopolskiego Michała 
Zielińskiego i posła Bartłomieja 
Wróblewskiego promesę na 
kwotę 1.960.000,00 zł w ramach 
Programu Inwestycji 
Strategicznych, które 
przeznaczone zostaną na 
budowę świetlicy wiejskiej w 
Pomarzanowicach. Promesa 
pokryje 98% wartości inwestycji.



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW POBIEDZISKACH

W zakresie zagospodarowania 
nieruchomości gruntowych, na 
której zlokalizowany jest budynek 
OPS w Pobiedziskach, w części 
przeznaczony na gabinety medyczne 
W dniu 04.07.2022r. podpisano 
umowę najmu 3 pomieszczeń z 
Poznańskim Centrum 
Otolaryngologii Sp. z o.o., s. k. 
Szpital Podolany
Pomieszczenia położone są na 
parterze budynku.
Wartość projektu: 
18.450,00 zł brutto,
Termin realizacji: do 01.10.2022r.



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W dniu 18.08.2022 r. wystąpiliśmy o 
pozwolenie na budowę dwóch 
budynków socjalnych w miejscowości
Zbierkowo. Budynki zasilane będą 
odnawialnymi źródłami energii.
Będziemy starali się o dofinansowanie z 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przystąpiliśmy do wykonania projektu 
Zadaszonej Rampy załadowczo –
wyładowczej na wysypisku
śmieci w miejscowości Polska Wieś. 
Oferty na wykonanie projektu 
można składać do 30.08.2022 r.



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przystępujemy do wykonania projektu 
boiska piłkarskiego na terenie działki
nr 1/9, ark. nr 44 w Pobiedziskach,
która została nieodpłatnie nabyta 
w dniu 18 sierpnia 2022 r. przez Gminę 
od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa. 



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Zakończono prace nad wykonaniem projektu wnętrz nowej biblioteki na dworcu
W Pobiedziskach. Obecnie sprawdzana jest dokumentacja. Koszt projektu : 46.125,00 zł



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W dniu 27.07.2022 r. podpisano umowę na 
przebudowę boiska sportowego z poprawą 
parametrów technicznych związanych
z oświetleniem boiska w miejscowości
Borowo Młyn ul. Starych Wierzb

Termin wykonania: 30. 10. 2022 r.
Wartość zadania : 79 800,00 zł brutto



DOWOZY SZKOLNE

Rozstrzygnięto postępowanie w trybie 
podstawowym na świadczenie usług w zakresie:
• zakupu biletów miesięcznych dla uczniów 

dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie 
Miasta i Gminy Pobiedziska w roku szkolnym 
2022/2023

Wartość: 212.750,00 zł brutto,
• przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz 

z opiekunem na terenie MiG Pobiedziska,
Wartość: 142.178,40 zł brutto,
• przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz z 

opiekunem poza terenem MiG Pobiedziska,
Wartość: 140.113,80 zł brutto.
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Zakończono budowę placu zabaw w rejonie plaży Biezdruchowo
Koszt inwestycji:  11 238,49 zł

PLAC ZABAW NAD JEZIOREM BIEZDRUCHOWO



FUNDUSZ SOŁECKI
Dokonano wyboru  wykonawców na zakup 
urządzeń oraz siłowni zewnętrznych na 
terenie sołectw  w ramach środków z 
funduszu sołeckiego na rok 2022 : 
Place zabaw w  miejscowościach: Biskupice, 
Uzarzewo-Huby, Kowalskie, Pomarzanowice 
i Bednary.
W sołectwie Jankowo oraz Latalice 
zamontowano urządzenia siłowni 
zewnętrznych.
Rozpoczną się prace nad montowaniem 
urządzeń na pozostałych placach zabaw.
Ogłoszono kolejne postępowanie na zakup 
urządzeń i zagospodarowania terenu placu 
zabaw w m. Kapalica . Ponownie ogłoszono 
zapytanie ofertowe w m. Bednary na zakup i 
montaż kosza do koszykówki wraz z tablicą.
W trakcie przygotowania postępowanie na 
zakup urządzeń na plac zabaw w m. Jerzyn.



PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO



OCHRONA ŚRODOWISKA

Referat Gospodarki Odpadami przystąpił do kontroli płatności za odbiór odpadów oraz
weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy
wykorzystaniu oprogramowania komputerowego, udostępnionego bezpłatnie przez Gminę
Miejską Świdnik.

Zgodnie z zapisami art. 6o ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Wójt,
burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać
informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek
organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.”

W wyniku weryfikacji deklaracji oraz danych przekazanych przez gminne jednostki
organizacyjne, zostało wysłanych 165 wezwań do złożenia wyjaśnień dotyczących różnicy w
liczbie zgłoszonych osób w deklaracjach, a rzeczywiście zamieszkujących daną
nieruchomość/lokal .

KONTROLA PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW 
I WERYFIKACJA ZŁOŻONYCH DEKLARACJI



OCHRONA ŚRODOWISKA

12 sierpnia 2022 r. zakończono przyjmowanie wniosków w sprawie dofinansowania
likwidacji wyrobów zawierających azbest.
W tym roku wpłynęło 39 wniosków. Wnioski po weryfikacji zostały przekazane do
rozpatrzenia do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W roku 2022 realizowane są również
wnioski, które nie zostały rozpatrzone w roku 2021 r. z uwagi na brak środków
finansowych.

Wyłoniona w drodze przetargu firma ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza, przeprowadza obecnie
na terenie Gminy Pobiedziska prace polegające na demontażu, odbiorze i transporcie
wyrobów zawierających azbest.

DOFINANSOWANIE USUWANIA ETERNITU



OCHRONA ŚRODOWISKA

30 CZERWCA MINĄŁ TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI 
DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW 

DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Złożone deklaracje są sukcesywnie wprowadzane do bazy prowadzonej przez Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego.

Przypominamy, że warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub
zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje i rozpatruje Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pobiedziskach.



OCHRONA ŚRODOWISKA
ROWEROWY QUEST PRZYRODNICZY 

W ramach projektu pt. „Edukacja ekologiczna na terenie gminy Pobiedziska: organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie
„Zeszytu Młodego Odkrywcy” oraz wytyczenie Questu ekologicznego, opracowano i wytyczono trasę Rowerowego
Questu Przyrodniczego.

Celem questu jest m. in. zapoznanie uczestnika z najciekawszymi pod względem krajobrazowym i przyrodniczym
fragmentami gminy Pobiedziska, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród turystów i mieszkańców gminy oraz
promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Początek trasy znajduje się na stacji kolejowej Promno Stacja przy trasie Poznań – Gniezno. Długość trasy: około 38 km,
orientacyjny czas przebycia: 4 godziny.
Podczas wycieczki należy odczytać kolejne wskazówki, wyszukując opisane miejsca i szukając liter kryjących się pod
kolejnymi numerami, które pozwolą utworzyć hasło-klucz. Hasło-klucz należy podać w miejscu zakończenia questu, gdzie
uczestnik otrzyma pamiątkową pieczątkę, potwierdzającą koniec wyprawy.
Ulotki do przeprowadzenia questu są dostępne w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach oraz można je wydrukować ze strony:
www.pobiedziska.pl

http://www.pobiedziska.pl/


OCHRONA ŚRODOWISKA

KONKURS ORGANIZOWANY 
W RAMACH PROJEKTU ”ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem” organizowanym w ramach
projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”.

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 15-20 lat z terenu miasta i gminy Pobiedziska.

Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do zahamowania zmian klimatu
czy łagodzenia skutków tych zmian w codziennym życiu.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przesłanie krótkiego filmiku do 30 sekund samodzielnie wykonanego i wcześniej
niepublikowanego, dotyczącego sposobów na adaptację do zmian klimatu oraz przeciwdziałania nasilaniu się tych zmian w
kontekście zdrowego stylu życia.
Termin nadsyłania prac konkursowych: do 20 września 2022 r.



FESTIWALOWE LATO POBIEDZISKA 2022



XXXI BIEG JAGIEŁŁY TIP—TOPOL 
PÓŁMARATON POBIEDZISKA

Niespełna trzystu biegaczy rywalizowało w Pobiedziskach w Biegu Jagiełły – Tip-Topol Półmaratonie. Najszybszą 
kobietą była Patrycja Talar z Pobiedzisk. Wśród mężczyzn wygrał Paweł Tarasiuk z Poznania. 



"WIELKOPOLSKA DLA CIEBIE": WAKACYJNA PODRÓŻ DO 
POBIEDZISK Z RADIEM POZNAŃ! 



WOJCIECHOWA HISTORIA W SKANSENIE MINIATUR



DOŻYNKI GMINNE POBIEDZISKA 2022
LATALICE



.

Ireneusz Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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