
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY POBIEDZISKA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM  

od  27.04. 2022 r. do 27.05.2022 r.



ZADANIA INWESTYCYJNE 

Trwa realizacja zadani 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.

Kwota umowy: 64 800 zł brutto

Wykonawcą zadania jest Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”,

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 

Zadania zakończone

• Pobiedziska, rejon ul. Fabrycznej, ul. 

Gajowej, Rolnej 

• Stęszewko, ul. Masztowa, Rybacka, 

Wiosłowa   

Przygotowywane do odbioru końcowego:

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

W trakcie 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  

W dniu 12.05.2022r. dokonano odbioru prac związanych z  przebudową ulicy Półwiejskiej na odcinku od ulicy 
Klasztornej do miejscowości Polska Wieś  
Ostateczna wartość inwestycji to:   1 930 691,17zł brutto Dofinansowanie z RFIL: 700 000 zł



ZADANIA INWESTYCYJNE  
Przebudowa drogi gminnej Promno – Góra- etap III
Przebudowa drogi Podarzewo-Łagiewniki
Dnia 24 maja br. odbyło się spotkanie z wykonawcą i kierownikiem budowy. Ustalono zakres prac geodezyjno –
zabezpieczeniowych. 
Termin przekazania dokumentacji i placu budowy wyznaczono na 31.05.2022 r. , po czym gmina przystąpi do 
przygotowania przetargu.



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.

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



OPRACOWANIA PROJEKTOWE

Wartość prac projektowych: 

98 400 zł brutto

Termin realizacji: wydłużono do 

30.09.2022r. ze względu na proces 

udzielenia przez Ministra Infrastruktury 

upoważnienia do odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych dla budowy 

skrzyżowania nowoprojektowanej ulicy 

dojazdowej z ul. Kazimierza Odnowiciela.

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Tysiąclecia, Zielonej i Wł. Jagiełły  



OPRACOWANIA PROJEKTOWE

”Budowa parkingów na terenie gminy – etap

I” zadanie pn.: „Budowa parkingu wraz z

drogą dojazdową na nieruchomościach

gruntowych z ark. mapy 25 obręb

Pobiedziska – za apteką”

Wartość prac projektowych:

98 400 zł brutto

• Termin realizacji: wydłużono do

30.09.2022r. ze względu na proces

udzielenia przez Ministra Infrastruktury

upoważnienia do odstępstwa od

przepisów techniczno-budowlanych dla

budowy skrzyżowania

nowoprojektowanej ulicy dojazdowej z

ul. Kazimierza Odnowiciela.



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 dodatkowe

uzgodnienia został wydłużony

do 10 czerwca 2022r.



OPRACOWANIA PROJEKTOWE

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. 

Wagowo poprzez budowę chodników wraz 

z oświetleniem solarnym – odcinek łączący 

osiedle mieszkaniowe z drogą powiatową. 

• Wartość projektu: 34 400 zł. 

• Termin realizacji projektu: 29.04.2022r.

• Pismem z dnia 28.04.2022r. 

Wykonawca dokumentacji projektowej 

poinformował o tym, że przedmiot 

umowy nie zostanie zrealizowany.

• W dniu 6.05.2022r. wezwano 

Wykonawcę dokumentacji projektowej 

do zapłaty kary umownej z tytułu 

niewykonania przedmiotu umowy.

Dofinansowanie zadania:

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w kwocie: 450.000,00 zł



OŚWIETLENIE DROGOWE
W PRZYGOTOWANIU OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ZADANIE „BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
NA UL. OKRĘŻNEJ W POBIEDZISKACH LETNISKU 



OŚWIETLENIE DROGOWE

• ułożenie kabli zasilających   – 615 m, 

• montaż słupów oświetleniowych – 13 szt.,

• montaż jednoramiennych wysięgników 

rurowych  – 12szt., 

• montaż dwuramiennego wysięgnika 

rurowego mocowanego na słupie   – 1szt.,  

• montaż na wysięgniku opraw Led – 14 szt.,

• W postępowaniu przetargowym złożono 6 

ofert, trwa ich ocena.

• Planowany termin realizacji inwestycji 5 

miesięcy od dnia podpisania umowy.  

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



OŚWIETLENIE DROGOWE

„Budowa oświetlenia ulicznego  w 
m. Biskupice na ul. Malinowej,  
Bocznej, Wiśniowej,  Morelowej,  
Brzoskwiniowej, Gruszkowej, 
Czereśniowej , Poziomkowej , 
Jabłkowej , Słonecznej  i 
Gospodarczej – o długości około 
2840 m.

24 MAJA WYSTOSOWANO ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA OPRACOWANIE KOMPLETNEJ 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO 



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

Trwa procedura 

przetargowa w celu 

wyłonienia wykonawcy

Planowany termin otwarcia 

ofert: wydłużono  do

31.05.2022 r. 

ze względu na udzielanie 

odpowiedzi na pytania 

dotyczące postępowania



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 
W ramach bieżącego utrzymania dróg  
realizowane są zadania polegające na: 

• Utwardzeniu pobocza drogi gminnej - ul. 
Dąbrówki w Biskupicach na potrzeby 
wykonania dwukierunkowej ścieżki 
rowerowej (dz. nr ewid. 37, 38/1 obręb 
Biskupice)”
Umowę realizuje Zakład Komunalny w 
Pobiedziskach Sp. z o.o. 
Wartość umowy: 81.000,00 zł brutto.

• Zmianie stałej organizacji ruchu w pasie 
drogi gminnej - ul. Dąbrówki w m. 
Biskupice gmina Pobiedziska
Umowę realizuje Józef Wojciechowski 
Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. 
Świerkowa 32, 62-220 Niechanowo
Wartość umowy: 28.009,32 zł brutto.
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BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 

Trwa malowanie 
oznakowania 
poziomego na 
przejściach dla 
pieszych

Wartość zadania:
74 813,76 zł.



Fundusz Sołecki 

„Zakup urządzeń i 
zagospodarowanie 
terenu placów zabaw 
oraz siłowni 
zewnętrznych na terenie 
sołectw Gminy 
Pobiedziska w ramach 
środków z funduszu 
sołeckiego na rok 2022”-
wysłano zapytanie 
ofertowe do firm .
Termin składania ofert 
upływa 6 czerwca 2022 r.



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Trwają prace nad projektem 
aranżacji wnętrz w budynku dworca 
kolejowego w Pobiedziskach. 
Przygotowany  w lutym br.  wniosek na 
konkurs dotacyjny "Infrastruktura Bibliotek 
2021-2025" II nabór, z środków MKiDN, 
uzyskał dofinansowanie w wysokości 100% 
zgłoszonej kwoty.

Zabezpieczony przez gminę wkład własny na 
poziomie 630 tysięcy złotych, pozwolił 
zgodnie z regulaminem ubiegać się o 
dofinansowanie w wysokości 1 006 020 zł.

Łączna kwota: 1 636 020 złotych.



BUDOWA CENTRUM KAJAKARSTWA W JERZYKOWIE

Budynku edukacyjno - sportowego wraz z 
funkcją świetlicy, z instalacjami i 
kompleksowym zagospodarowaniem 
działki w ramach w/w zadania.

Postępowanie zostało unieważnione z 
powodu wycofania się wykonawcy, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę. Trwa 
korekta projektu w celu zmniejszenia 
kosztów realizacji inwestycji.
Zadanie dofinansowane z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach programu 
Sportowa Polska
w kwocie 307 200,00 zł



PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO :



ROLNICTWO
Rozpoczęły się prace organizacyjne do obchodów 
„DOŻYNEK GMINNYCH 2022” w Latalicach.

Przygotowano zgłoszenie kandydatury rolnika do konkursu 
„Wielkopolski Rolnik Roku” 2022, którego organizatorem 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

Odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego 
przedstawione zostały  bieżące sprawy dotyczące 
poszczególnych sołectw.

Przygotowano informacje dla rolników o:
- organizacji dla dzieci rolników wypoczynku letniego na 
Kaszubach,
- przedłużeniu terminu składania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie  za rok 2022 i 

dopłaty do zakupu nawozów mineralnych do dnia 31 
maja br.
- możliwości składania od 16 maja do 14 lipca br. 
wniosków na „Restrukturyzację  małych gospodarstw”.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Czterysta drzew, kilka 
tysięcy krzewów i 
kilkadziesiąt tysięcy 
kwiatów zasadzili na 
klombach i skwerach  
pracownicy Zakładu 
Komunalnego.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Przypominamy, że do 12 sierpnia 2022r. można składać wnioski 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.

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.

DOFINANSOWANIE USUWANIA ETERNITU

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.



WYDARZENIA W GMINIE

NARODOWE  ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA



WYDARZENIA W GMINIE
Rocznica  urodzin Antoniego Pallutha.

W ramach obchodów  odbyło się  
spotkanie z Beatą Majchrowską 
autorką książki: „Więcej niż 
Enigma. Historia Antoniego 
Pallutha”. W czasie wieczoru 
został uhonorowany Mieczysław 
Kędziora, który dołożył wielu 
starań, by pamięć o Antonim 
Pallucie nie została zapomniana.



WYDARZENIA W GMINIE
W ramach obchodów 122 rocznicy urodzin genialnego inżyniera Antoniego Pallutha, który 
przyczynił się do rozszyfrowania niemieckiej Enigmy rozegrano  grę miejską.  



WYDARZENIA W GMINIE
Gród Pobiedziska stał się głównym planem zdjęciowym serialu „Przygodowe miasta”,

jaki realizuje Telewizja Discovery Channel.



WYDARZENIA W GMINIE

Patrycja Talar mieszkanka 
gminy Pobiedziska zajęła 
drugie miejsce na świecie 
w tegorocznym Wings for 
Life. Jest to bieg 
charytatywny, z którego 
dochód przeznaczany jest 
na badania nad rdzeniem 
kręgowym i leczenie jego 
urazów.



WYDARZENIA W GMINIE
MIESZKANKA GMINY POBIEDZISKA  AGATA SZCZEPANIAK ZA URATOWANIE DZIECKA ZOSTAŁA 
STRAŻAKIEM ROKU POWIATU POZNAŃSKIEGO



WYDARZENIA W GMINIE
Z OKAZJI DNIA BIBLIOTEKARZA ZŁOŻONO ŻYCZENIA PRACOWNIKOM BIBLIOTEK



WYDARZENIA W GMINIE

Zespół złożony z młodych 
mieszkańców Pobiedzisk i 
poznanianki zbudował aplikację 
MEETin do wyszukiwania miejsc, 
gdzie można kreatywnie spędzać 
czas wolny, zgodnie ze swoimi 
upodobaniami. Autorzy projektu 
znaleźli się w gronie 29 finalistów 
Olimpiady Zwolnieni z Teorii. 
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MIESZKAŃCY POBIEDZISK FINALISTAMI OLIMPIADY ZWOLNIENI Z TEORII!



WYDARZENIA W GMINIE
SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ I DZIEĆMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JERZYKOWIE. 

ROZMAWIANO O SAMORZĄDNOŚCI I OBYWATELSKICH INICJATYWACH 



WYDARZENIA W GMINIE

MARATON KARPIOWY Z POBIEDZISKIM KLUBEM KARPIOWYM
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W programie m. in. wymiana makulatury na drzewko, pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, zbiórka karmy dla kotów wolnożyjących, stoiska edukacyjne,
wręczenie nagród za udział w konkursach. Zapraszamy w godz. 11.00 – 15.00



.

Ireneusz Antkowiak
Burmistrz

Miasta i Gminy Pobiedziska

Dziękuję za uwagę 


