
Sprawozdanie z pracy  
Burmistrza  Miasta i Gminy Pobiedziska  

w okresie międzysesyjnym 

22.04.2016r.- 30.05.2016r. 



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

 

 

      - budowy ulicy Bocznej oraz ulicy Kolejowej- Pobiedziska Letnisko, 

 

      - budowy oświetlenia w rejonie ul. Wodnej w Pobiedziskach, 

      



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

       - budowy parkingu na osiedlu przy ul. Różanej – Pobiedziska, 

      



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

 

      - rozbudowy Zespołu Szkół w Biskupicach, 

        



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

      - budowy węzłów  przesiadkowych w gminie (parkingi, wiat, WC, dojazdy), 

 

      



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

 

     - modernizacji Placu Piastowskiego - budowa targowiska w Jerzykowie, 

 

      



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

     

w dniu 31.03.2016 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 
 3: Energia, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze  
publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja  
energetyczna budynków użyteczności publicznej złożono wniosek o  
dofinansowanie projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w 
Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o." Całkowita wartość 
projektu oszacowano na 779.354,22 zł w tym koszty kwalifikowalne 633.621,31 zł, a 
wnioskowana kwota dofinansowania 538.578,11 zł,  



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

 

   - budowy przestrzeni publicznej (place, chodniki, plac zabaw, boisko  
do siatkówki, altanka, zielone miejsca parkingowe). Złożono wniosek o dofinansowanie 
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprawiające estetykę miejscowości 
Główna” w  VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi. Koszty całkowite projektu: 59.051,38 zł, koszty kwalifikowalne 46.951,38 zł 
w tym wnioskowane środki z dotacji: 30.000,00 zł,  



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

 

      - „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa  
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w którym Gmina Pobiedziska jest partnerem w 
zakresie „Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach”  
Szacowana całkowita wartość projektu  718.320,00 zł,    

  



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

 

    - budowy chodnika w ul. Półwiejskiej i ul. Dworcowej w Pobiedziskach, 

     



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

 

 

    - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. obrębu Kołata, części 
północnej  Pobiedzisk (rejon ul. Kiszkowskiej), części centralnej i wschodniej obrębu 
Bugaj, terenów rolnych gminy Pobiedziska, terenów na wschód od Pobiedzisk, węzłów 
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,  

 

- budowy kanalizacji sanitarnej dla zadań przyjętych w WPI, 

 



Realizowane są umowy związane z: 
 

• projektami:  

 

     - wykonaniem koncepcji bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową  
nr 353 Poznań Wschód - Skandawa w miejscowości Pobiedziska w ramach budowy 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz Pobiedziskach - Letnisku 
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, 

     



Realizowane są umowy związane z: 
 

 

 

•  4 maja br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska podpisana została umowa z 
wykonawcą na realizację inwestycji, która obejmuje przebudowę ulicy Kazimierza 
Odnowiciela na odcinku od skrzyżowania z ulicą Fabryczną do Rynku. Planowane 
rozpoczęcie robót budowlanych jest na dzień 01 czerwca br.  Uprzejmie informujemy o 
możliwości wystąpienia istotnych utrudnień w ruchu w rejonie Rynku oraz przejazdu 
kolejowego. Wyłoniony wykonawca to konsorcjum INFRAKOM RDM. Kwota realizacji 
inwestycji  wynosi:  1.540.698,89 zł, 

 

 

 

 

 

 

 

 

• zakończono prace projektowe na modernizację ulicy Jagiełły, 

 



Realizowane są umowy związane z: 
 

 

• budową świetlicy wiejskiej z remizą w Kociałkowej Górce, 

 

 

 



Realizowane są umowy związane z: 
 

 

 

 

 
•  " Rozbudową i przebudową Szkoły w Jerzykowie przy ul. Spokojnej gm. Pobiedziska".  

Tym samym firma Agrobex, która została wyłoniona jako wykonawca może przystąpić do 
prac. Projekt, który realizowany będzie w Jerzykowie uzyskał dofinansowanie w formie 
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowane 
koszty kwalifikowane to: 2.716 476,00 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia to  
15 kwiecień 2017 r. 



Zakończono realizację umowy związanej z: 
 

 

 

 

• budową  ul. Chrobrego Biskupice/Bugaj.   



 
Przygotowywane są dokumenty do postępowania przetargowego na: 
 
  

 

•       budowę chodników w ul. Półwiejskiej (od ul. Czerniejewskiej do ul. Klasztornej)  
oraz w ul. Dworcowej (od ul. Zielonej do ul. Wodnej), 

 

• zaprojektowanie i wykonanie: 

    -    ul.  Okrężnej w Pobiedziskach- Letnisko, 

    -    ul. Starych Wierzb – budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej – Borowo Młyn, 

   -     ul.  Bocznej w Biskupicach- budowa ulicy, 

 

• opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
rejonu ul. Spokojnej, Leśnej i Sosnowej w Jerzykowie, północnej części  miasta 
Pobiedziska (pomiędzy Skansenem Miniatur a ulicą Główną), rejonu ulic Fabryczna, 
Długa, Rolna i Gajowa w Pobiedziskach, 

• dowóz dzieci do szkół.  

 



 
 

  Ogłoszono postępowanie przetargowe na:  

 

• Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.000.000 zł na 
sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

• zaprojektowanie i wybudowanie ul. Łąkowej w Biskupicach na odcinku  
od ul. Głównej do działek 250 i 251 wraz z jej odwodnieniem. 

 

Trwają prace komisji przetargowej nad:   

• wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów rolnych Gminy Pobiedziska – część II (obejmuje północno-wschodnią część 
terenów gminy m.in. Jerzyn, Podarzewo, Łagiewniki, Latalice, Krześlice), 

• zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego na ulepszenie dróg 
gruntowych w gminie Pobiedziska, 

 

 



 
 
  

 

 

 

Ponadto: 

 
 

• uroczystą Sesję Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 22 kwietnia br. 
poprzedziła Msza św. odprawiona częściowo w rycie gregoriańskim. 
Przewodnicząca Renata Jończyk otwierając sesję poświęconą 1050. Rocznicy Chrztu 
Polski zaznaczyła, że to szczególne wydarzenie – przyjęcie chrztu dało początek 
obecności kościoła katolickiego i przyczyniło się do powstania naszego państwa. 
Chrzest księcia Polski zapoczątkował chrystianizację i włączył Polskę do wspólnoty 
europejskich chrześcijańskich krajów. Radny Mikołaj Witaszyk wprowadził 
zebranych gości w dziejowe wydarzenie, jakim jest rocznica Chrztu Polski. 
Przypomniał ważne dla Polski fakty, które kreowały naszą tożsamość.  
Na uroczystość został zaproszony dr hab. Leszek- Wetesko, który jest historykiem 
sztuki, historykiem, muzealnikiem, pracownikiem Instytutu Kultury Europejskiej na 
UAM. Pan doktor przygotował wykład zatytułowany ,,O chrzcie Mieszka”; 



 
 
  

 

 

 

Ponadto: 

 
 



 
 
  

 

 

 

Ponadto: 

 
 

• Pobiedziskie uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 
rozpoczęły się podczas Mszy w kościele Św. Michała. Oprawę muzyczną zapewnił 
Chór Melodia. Następnie przemaszerowano na Rynek, gdzie zostały złożone 
wiązanki kwiatów pod pomnikami. Po złożeniu wiązanek wystąpiła z koncertem 
Pobiedziska Orkiestra Dęta. Następnym punktem programu były atrakcje sportowe 
przygotowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji: rowerowa trasa licząca  
20 kilometrów oraz biegowa o długości 8 kilometrów. Sportowe zmagania 60 osób 
kończyła meta w Zespole Szkół Pobiedziska Letnisko; 



 
 
  

 

 

 

Ponadto: 

• podczas Mszy św. pogrzebowej w Kościele p.w. Świętych Stygmatów św. Franciszka 
z Asyżu 7 maja w Woźnikach o godzinie 12:00 pożegnaliśmy Honorowego 
Obywatela Miasta i Gminy Pobiedziska O. Eleutheriusza Stanisława Klimczaka, 
Franciszkanina; 
 
 



 
 
  

 

 

 

Ponadto: 

• 29 kwietnia br. w siedzibie Komisariatu Policji w Pobiedziskach odbyło się 
spotkanie, w trakcie którego Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. 
Roman Kuster wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Pobiedziskach 
nadkom. Romanem Warda podziękowali osobom, które w okresie ostatnich lat 
przyczyniły się do poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników 
Komisariatu Policji w Pobiedziskach oraz obsługi mieszkańców. 
Odebrano podziękowania za pomoc i wkład gminy Pobiedziska w sprawne 
funkcjonowanie Komisariatu Policji w Pobiedziskach. Urząd Miasta i Gminy 
współfinansował w 2015 roku zakup nowego radiowozu dla pobiedziskiego 
Komisariatu; 



 
 
  

 

 

Ponadto: 

• w dniu 06 maja br. w Jeziercach podczas spotkania integracyjnego 
strażaków - OSP Pobiedziska, OSP Biskupice, OSP Kociałkowa Górka, 
OSP Węglewo, OSP Latalice oraz Stacji Wyczekiwania Pogotowia 
Ratunkowego w Pobiedziskach - wręczono podziękowano oraz 
życzenia z okazji Dnia św. Floriana; 



 
 
  

 

 

• 6 maja br. wzięto udział w uroczystościach 35 – lecia Towarzystwa Miłośników 
Pobiedzisk. Na ręce Prezesa Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk Mariana Błażka goście 
składali pamiątkowe listy gratulacyjne, a zasłużeniu członkowie otrzymali z rąk prezesa 
podziękowania. Całość wydarzenia, po oficjalnych słowach podziękowań za działalność 
i gratulacji od wielu osób uświetnił występ artystyczny Szkolnego Koła Miłośników 
Pobiedzisk; 

Ponadto: 



 
 
  

 

Ponadto: 

• Kórnicki Rynek gościł 7 maja br. strażaków podczas uroczystych obchodów 
Powiatowego Dnia Strażaka zorganizowanych przez władze Miasta i Gminy Kórnik, 
Ochotniczą Straż Pożarną w Kamionkach oraz Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu. Podczas oficjalnych uroczystości niezwykle cennym dla gminy 
Pobiedziska akcentem było wręczanie nagrody przyznanej przez Starostę 
Poznańskiego „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego”. Najlepszym „Strażakiem 
Roku Powiatu Poznańskiego” wśród ochotników został dh Włodzimierz Pawłowski 
z  OSP Węglewo w gminie Pobiedziska; 



 
 
  

 

Ponadto: 

• w sobotę 14 maja br. Biblioteka w Pobiedziskach zorganizowała 
drugą edycję gminnego dyktanda pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Pobiedzisk Doroty Nowackiej. W zmaganiach z językiem 
polskim wzięło udział 11 osób; 



 
 
 

 

 

Ponadto: 

 
 
• trwają przygotowania do organizacji „VIII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku 

Ekologicznego Pobiedziska 2016”. Gośćmi tegorocznego Pikniku będą aktorzy: 
Cezary Żak i Artur Barciś; 

• z okazji Dnia Bibliotekarza przekazano życzenia Wszystkim Pracownikom naszych 
placówek bibliotecznych; 



 
 
 

 

 

Ponadto: 

 
• widząc potrzebę zmiany lokalizacji m.in. filii komunikacji i pełnej dostępności do jej 

usług,  zostały podjęte rozmowy, aby filia Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Pobiedzisk zmieniła lokalizację na 
bardziej dogodną dla klientów. Obecnie, aby złożyć dokumenty trzeba udać się na 
II piętro w budynku tutejszego urzędu.  Od kilku lat Gmina Pobiedziska zwracała się 
z wnioskami do Starostwa Powiatowego o rozważenie  możliwości poszerzenia 
usług świadczonych przez filię. Miło nam poinformować, iż nasza propozycja 
spotkała się z pełną akceptacją Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego 
oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu Pani Małgorzaty Kaniewskiej. Szczególnym udogodnieniem dla 
mieszkańców będzie pełna rejestracja pojazdów włącznie z wydawaniem 
dowodów rejestracyjnych. Przed Gminą zadanie związane z adaptacją pomieszczeń 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska przy ul. Kościuszki 4 (pomieszczenia 
po byłym ING Banku Śląskim). Przewidywany termin uruchomienia nowego punktu 
to miesiące wrzesień/październik br.  W dniu 06 maja br. zostało podpisane 
oficjalne porozumienie w w/w zakresie.  



 
 
 

 

 Pobiedziski Ośrodek Kultury w Pobiedziskach zaprasza wszystkich mieszkańców do 
udziału w tegorocznej edycji Gminnego Konkursu na Dywany Kwiatowe, który odbędzie 
się tradycyjnie w Boże Ciało. Obrazy kwiatowe powstaną w wyznaczonym miejscu na 
Rynku przy Figurze Najświętszego Serca Jezusowego i uświetnią obchody święta Bożego 
Ciała.  Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 23 maja br. 

 

Zapraszamy: 

 
 



Dziękuję za uwagę 

dr Dorota Nowacka 

Burmistrz 

Miasta i Gminy Pobiedziska 


