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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
z kadencji 2015-2018 o stanie Gminy Pobiedziska
zgodnie z paragrafem 17  Statutu Gminy Pobiedziska
Szanowni Państwo!
4 lata temu w grudniu 2014 roku objęłam zaszczytny urząd
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. Zbliża się już czas
zakończenia tej kadencji. Czy nasza gmina dzisiaj jest taką, jaką
zastałam w grudniu 2014 roku? Nie mnie to oceniać, bowiem ocena
należy do Państwa i wyborców. Jednego jestem pewna - nasza gmina
jest inna. Dzięki przychylności i pracowitości wielu życzliwych mi
ludzi, których dane było mi spotkać na drodze mojego życia i pracy,
wiele udało się dokonać i zmienić.
Dziękuję im za to!
Za cierpliwość, ale i za skuteczność w działaniu pragnę
podziękować wszystkim Radnym. Dziękuję tym, którzy mnie wspierali
i w chwilach szczególnie trudnych, byli przy mnie. W sposób szczególny pragnę podziękować tym
Radnym, którzy poprzez konstruktywną krytykę mobilizowali mnie do lepszej pracy na rzecz lokalnej
społeczności. Na szczególne podziękowanie zasługują Państwo Sołtysi naszej gminy.
Słowa uznania i podziękowania składam na ręce współpracowników i pracowników Urzędu.
Bez Waszej pomocy i zaangażowania , trudno by mi było zrealizować wyznaczone przez Radę zadania.
W tym miejscu pozwólcie Państwo, że szczególnie podziękuję Panu Burmistrzowi Zbigniewowi
Zastrożnemu, Pani Sekretarz Iwonie Tomaszewskiej i Pani Skarbnik Agacie Majcherczak.
Za współpracę pragnę podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i ich
pracownikom - Pobiedziskiemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotece Publicznej, Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji, kierownictwu i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Komunalnego.
Dziękuję dyrektorom szkół i przedszkoli , nauczycielom ,wychowawcom i pracownikom.
Dziękuję członkom OSP i Policji, działaczom klubów sportowych, przedstawicielom organizacji
społecznych, organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom proekologicznym.
Dziękuję!
Dziękuję wszystkim życzliwym mi Mieszkańcom gminy. Z Państwa życzliwością, sympatią
i dowodami szacunku spotykałam się na co dzień. Nie ukrywam, że było mi to bardzo potrzebne
i podtrzymujące na duchu, szczególnie w chwilach trudnych.
Dziękuję!
Dziękuję wszystkim tym, których tu nie wymieniłam, a którzy na słowa uznania
i podziękowania zasługują.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Dorota Nowacka
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Budowa i modernizacja dróg
Wybudowano i zmodernizowano 30 dróg i ulic:
budowa ulicy Nowej i Popiela w Biskupicach/Bugaju - dofinansowanie 1 798 155 zł,
modernizacja ul. Jagiełły w Pobiedziskach- dofinansowanie 1 018 222 zł,
modernizacja ul. Tadeusza Kościuszki,
budowa ul. Kolejowej w Pobiedziskach Letnisku - dofinansowanie 585 562 zł,
budowa ul.Łąkowej w Biskupicach - realizacja w rekordowym tempie 4 miesięcy razem z kanalizacją
deszczową,
budowa ul. Bocznej w Pobiedziskach Letnisku,
budowa drogi Bednary - Wronczynek etap I,
budowa ul. Jeziornej w Pobiedziskach,
nawierzchnia bitumiczna w Kapalicy - 509 metrów,
modernizacja ul. Podgórnej w Pobiedziskach,
budowa ul. T. Kutrzeby w Pobiedziskach razem z oświetleniem - jedyna ulica, która była zaplanowana
w poprzednim budżecie jednak bez oświetlenia,
nakładka bitumiczna w Wagowie,
budowa ul. Okrężnej w Pobiedziskach Letnisku,
przebudowa drogi w Górze etap I,
budowa ul Bolesława Chrobrego Biskupice/Bugaj,
budowa ul. Sosnowej Jerzykowo/Bugaj,
budowa ul. Ogrodowej w Biskupicach,
budowa ul. Leśnej w Jerzykowie etap II - pierwszy etap wykonany w latach 2011 - 2014,
budowa ul. Drawskiej w Pobiedziskach - pierwsza ulica wybudowana z większego projektu obejmującego
ulice Węgorzową, Okoniową, Łososiową. Budowa to też doskonały przykład dobrej współpracy z energetyką
przy zmianie lokalizacji słupów oświetleniowych,
przebudowa skrzyżowania ul. Gajowej z drogą wojewódzką - realizacja w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych ZIT - dofinansowanie 433 516 zł,
budowa tunelu pod linią kolejową Poznań - Skandawa dofinansowanie PKP 3 690 000 zł,
budowa dwóch rond w ciągu ul. Poznańskiej i drogi wojewódzkiej nr 194, które wspólnie z tunelem tworzą I
etap budowy zachodniej obwodnicy miasta .

ul. Wł. Jagiełły, Pobiedziska
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mina Pobiedziska w latach 2015-2018 zrealizowała ponad 100 inwestycji znacząco zmieniających funkcjonalność,
wizerunek, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. W wyniku podjętych działań i złożonych wniosków
pozyskano z zewnętrznych źródeł dodatkowe - wręcz w rekordowej wysokości - dofinansowania. W trakcie trzech
lat gmina Pobiedziska otrzymała dodatkowo 50 000 000 zł na inwestycje i realizację projektów oświatowych. Średnie
dofinansowanie inwestycji wyniosło 75%, a tylko 25 % kosztów ponosił budżet gminy.Dzięki temu, jak i racjonalnemu
planowaniu finansami udało się podczas tej kadencji zrealizować szereg rekordowo dużych projektów.
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ul. T.Kościuszki, Pobiedziska

ul. Jeziorna, Pobiedziska

ul. Łąkowa, Biskupice

droga - Bednary-Wronczynek

ul. Podgórna, Pobiedziska

droga - Góra

skrzyżowanie ul. Gajowej
z drogą wojewódzką

droga - Kapalica
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tunel pod linią kolejową
Poznań - Skandawa

Projekty drogowe
przygotowane do realizacji
w następnej kadencji:
Projekt budowy ulicy Bocznej w Biskupicach,
Projekt budowy ulicy Wiosennej w Jerzykowie,
Projekt budowy ulicy Ptasiej w Kapalicy,
Projekt budowy drogi Podarzewo – Latalice,
Projekt przebudowy ulicy Półwiejskiej
etap I od ulicy Czerniejewskiej do ulicy Niecałej,
Projekt przebudowy ulicy Półwiejskiej
etap II od ulicy Klasztornej do granic miasta,
Projekt pętli autobusowej w Barcinku,
Projekt pętli autobusowej w Tucznie,
Projekt ulicy Węgorzowej i Sandaczowej,
Projekt ulicy Malwowej i Słonecznikowej.

ul. Kiszkowska, Pobiedziska

2 ronda w ciągu ul. Poznańskiej
i drogi wojewódzkiej nr 194

Inwestycje drogowe
realizowane przy współpracy
z Powiatem Poznańskim:
Przebudowa ulicy Kiszkowskiej wraz ze ścieżką rowerową
ok. 1000 m - wspólny projekt; realizacja w ramach
Z i n t e g r o w a n y c h I n w e s t y c j i Te r y t o r i a l n y c h Z I T
dofinansowanie 2 113 002 zł, środki finansowe gminy
Pobiedziska 0 zł ,
Modernizacja ul. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach
realizacja w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych ZIT - dofinansowanie 1 309 594 zł, środki
finansowe gminy Pobiedziska 0 zł ,
Przebudowa ul. Goślińskiej w Pobiedziskach dofinansowanie powiatu 1 500 000 zł oraz znaczący wkład
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w
przygotowaniu podbudowy na odcinku budowanej
kanalizacji oraz wybudowaniu kanalizacji deszczowej,
W ciągu ulicy została przebudowana również sieć gazowa.

ul. K.Odnowiciela, Pobiedziska

Budowa chodników i ścieżek rowerowych
26 inwestycji - 9 chodników, 16 ścieżek rowerowych,
podziemne przejście dla pieszych i rowerzystów.
Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i remont drogi w Borowo Młyn.
Przebudowa chodnika w Węglewie.
Budowa chodnika w Głównej.
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na Osiedlu Różanym.
Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Kiszkowskiej wraz z przejściem podziemnym pod drogą wojewódzką - realizacja w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT - dofinansowanie 2.662.369 zł.
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Dworcowej i Głównej w Biskupicach - wspólny projekt z powiatem poznańskim dofinansowanie 1.006.986 zł.
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ul. Kiszkowska, Pobiedziska

dworzec - Pobiedziska

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
Wybudowano oświetlenie przy 22 ulicach, jedenaście z nich znajduje
się w granicach miasta, pozostałe jedenaście na obszarach wiejskich.
Zamieniono źródła światła na LED w ciągu 13 ulic.

Budowa węzłów przesiadkowych,
parkingów i zakup autobusów
3 węzły przesiadkowe, trzy autobusy, blisko 400 miejsc parkingowych.
2 węzły przesiadkowe w Pobiedziskach i 1 poza terenem miasta.
Węzeł przesiadkowy w Pobiedziskach - 180 miejsc parkingowych, 86 miejsc postojowych dla rowerów, zatoki autobusowe,
toalety, system roweru gminnego, punkt ładowania samochodów elektrycznych, system informacji pasażerskiej realizacja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT - dofinansowanie 6.062.127 zł,
Węzeł przesiadkowy w Biskupicach - 68 miejsc parkingowych, 60 miejsc postojowych dla rowerów, toalety, system roweru
gminnego, system informacji pasażerskiej - realizacja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT dofinansowanie 1.030.155 zł,
Węzeł przesiadkowy w Pobiedziskach Letnisku - 62 miejsca parkingowe, 22 miejsca postojowe dla rowerów, toalety, system
roweru gminnego, system informacji pasażerskiej - realizacja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT dofinansowanie 1.332.600 zł,
Zakup trzech autobusów hybrydowych - realizacja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT dofinansowanie 3.825.000 zł.
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węzeł przesiadkowy Biskupice

3 autobusy hybrydowe

węzeł przesiadkowy Pobiedziska-Letnisko

węzeł przesiadkowy Pobiedziska

Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych
Dwie szkoły zostały rozbudowane, wyremontowana sala gimnastyczna,
termomodernizacja przedszkola - wszystkie obiekty poza terenem miasta.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biskupicach - dofinansowanie 3.925.287 zł,
Rozbudowa szkoły w Jerzykowie,
Termomodernizacja przedszkola w Pomarzanowicach - dofinansowanie 538.323 zł,
Remont sali gimnastycznej we Wronczynie.

przedszkole w Pomarzanowicach
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szkoła podstawowa
i przedszkole w Biskupicach

szkoła podstawowa w Jerzykowie

szkoła podstawowa
i przedszkole w Biskupicach

sala gimnastyczna we Wronczynie

Budowa i modernizacja świetlic
oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Boiska w Pomarzanowicach, Gorzkim Polu, modernizacja stadionu,
Skansen Miniatur, place zabaw, kąpielisko.
Budowa świetlicy wiejskiej w Gołuniu
- dofinansowanie 376.635 zł,
Budowa Centrum Ratowniczo-Edukacyjnego
w Kociałkowej Górce,
Rozbudowa Skansenu Miniatur
- dofinansowanie 422.018 zł,
Budowa kąpieliska na Jeziorze Biezdruchowo,
Budowa nawodnienia i oświetlenia Stadionu Miejskiego,
Budowa boiska w Pomarzanowicach,
Budowa zespołu boisk sportowych w Gorzkim Polu,

Centrum Szkoleniowo-Ratownicze
Kociałkowa Górka

Zagospodarowanie terenu na cele
rekreacyjno - sportowe w Bednarach,
Plac zabaw przy ulicy Drawskiej,
Plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Górze,
Plac zabaw w Jankowie,
Plac zabaw w Stęszewku,
Budowa placu zabaw w Jerzynie,
Zagospodarowanie Jeziora Małego w Pobiedziskach,
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Głównej.

świetlica wiejska w Gołuniu
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kąpielisko nad Jeziorem Biezdruchowo

boisko w Pomarzanowicach

plac zabaw w Bednarach

Skansen Miniatur w Pobiedziskach

Sieć kanalizacji sanitarnej Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka na terenie gminy Pobiedziska
Na terenie gminy Pobiedziska w latach 2015 -2016: wybudowano 45 km sieci kanalizacyjnej i 52 pompownie.
Rozliczono brakujące 80% wartości kontraktów i 74 % udzielonej wcześniej dotacji. Dokonano pełnego odtworzenia
nakładki bitumicznej i wyremontowano chodniki 11 ulic i dróg. W latach 2017 -2018 pozyskano dla Gminy 11,5 mln zł
dotacji, przygotowano LCP dla wszystkich przeszłych możliwych lokalizacji kanalizacji sanitarnej. Obniżono taryfę do
wartości 7,65 zł czyli o blisko 30%.

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” - etapy IV i V
Obiekty

(jednostka)

PZ IV

PZ V

K.Tłoczna

km

0,5

0,2

K. Grawitacyjna

Pompownie

km
km
szt.
szt.

7
1,1
ok. 220
2

4,9
0,9
ok. 180
2

Łączna długość
sieci i przyłączy

km

8,6

6,0

Przyłącza

Realizacja: PZ IV - 2017-2019, PZ V - 2018-2021
W ramach zadań inwestycyjnych na terenie gminy Pobiedziska ujęte będą ulice w Pobiedziskach, Stęszewku,
Jerzykowie, Tucznie i w Gorzkim Polu.
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” – etap I. Stan sieci kanalizacyjnej na
30.XI.2014 wynosił 67 km, a na zakończenie projektów 112,4 km. Finansowanie ogółem wyniosło na 30.XI.2014
20,7 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 12,2 mln zł, a na zakończenie projektów koszt ogółem wyniósł
108,3 mln zł, z czego dofinansowanie 47,3 mln zł.
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BUDŻET GMINY POBIEDZISKA
NA PRZEŁOMIE LAT 2015-2018

P

odstawą gospodarki
finansowej jednostki
samorządu terytorialnego
stanowi budżet. Budżet każdej
jednostki określa roczny plan
finansowy, który swym zakresem
obejmuje zarówno dochody
gminy, jak i jej wydatki.
Odpowiedni sposób zarządzania
budżetem i jego prawidłowe
zasady w ykonywania służą
uzyskiwaniu wiarygodnych

informacji na temat przyszłych
planów i inwestycji jednostki
samorządu terytorialnego.
W związku z kończącą się kadencją
przedstawiamy Państwu ogólną
analizę z wykonania budżetu w
latach 2015 - 2018. Pierwotny plan
budżetu poddawany był w trakcie
każdego roku aktualizacji. Jednak
istotnym początkiem tych zmian,
było ustalenie wykazu zadań
inwestycyjnych w ramach

Wieloletnich Programów
Inwestycyjnych na lata 2015-2020
i podjęcie stosownej uchwały Rady
w marcu 2015 roku.
Wykaz tych zadań podzielono na
sześć grup tematycznych
(Rolnictwo i łowiectwo, Transport
i łączność, Gospodarka
mieszkaniowa, Oświata i
wychowanie, Gospodarka
komunalna i Ochrona środowiska,
Kultura fizyczna).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
KADENCJA 2015-2018
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Dochody

55 298 803

60 972 949

77 687 228

88 149 096

116 503 693

Wydatki

52 410 141

56 248 239

75 570 944

90 150 348

134 634 375

Wydatki inwestycyjne

5 638 804

7 622 961

11 924 258

18 287 048

54 623 425

Zadłużenie

21 721 748

17 799 984

17 500 060

15 979 772

32 033 482

39,28

29,19

22,53

18,13

27,50

Zadłużenie/dochody w %

Na przestrzeni lat 2015 - 2018 budżet gminy Pobiedziska ulegał corocznie
zwiększeniu. I tak:
ź
ź
ź
ź

w roku 2015 w stosunku do roku 2014 wzrósł o ok. 5 mln zł,
w roku 2016 w stosunku do roku 2015 wzrósł o ok. 19 mln zł,
w roku 2017 w stosunku do roku 2016 wzrósł o ok. 15 mln zł ,
w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wzrósł o ok. 44 mln zł.

Dochody w roku 2018 w stosunku do roku 2014 wzrosły o 61,2 mln zł -nastąpił wzrost o ok. 210%.
Wydatki w roku 2018 w stosunku do roku 2014 wzrosły o 82,2 mln zł - nastąpił wzrost o ok. 257%.
Wydatki inwestycyjne wzrosły o 48,9 mln zł – nastąpił wzrost o 968%.
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DLA PORÓWNANIA
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ZADŁUŻENIE W STOSUNKU DO DOCHODÓW 2015-2018
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ZADŁUŻENIE W STOSUNKU DO DOCHODÓW 2011-2018
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Dochody

52 351 682 53 720 587 53 259 596 55 298 803 60 972 949 77 687 228 88 149 096 116 503 693

Zadłużenie

24 110 173 23 299 721 24 039 261 21 721 748 17 799 984 17 500 060 15 979 772 32 033 482
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Na przestrzeni lat 2015-2018 kwota
przeznaczona na zadania realizowane
przez organizacje pozarządowe
znacznie wzrosła. Zwiększono także
katalog zadań realizowanych w ramach
pożytku publicznego np. o zadanie -

2014

2015

2016

2017

Plan 31.08.18

działalność na rzecz osób w wieku
emer ytalnym. Wraz ze wzrostem
ogólnej puli środków finansowych
przeznaczonych na działalność pożytku
publicznego, zwiększyła się aktywność
organizacji pozarządowych.

W 2018 roku udzielono dotacji na 31
zadań realizowanych przez 19
stowarzyszeń i fundacji. Natomiast od
roku 2016, kiedy wprowadzony został
fundusz sołecki znacznie wzrosły środki
przeznaczone do dyspozycji Sołectw.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

R

eferat Planowania Przestrzennego
zajmuje się tematyką rewitalizacji
oraz zagospodarowania terenów,
znajdujących się w obszarze Gminy
Pobiedziska. Do głównych zadań
referatu należy sporządzenie
m i e j s c o w y c h p l a n ó w
zagospodarowania przestrzennego
jako prawa miejscowego, a także
prowadzenie postępowań i decyzji o
warunkach zabudowy i lokalizacji celów
publicznych.
W latach 2015 - 2018 przyjęto 34
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Powierzchnia ich

opracowania wyniosła 11.605 ha (dla
części obowiązujących planów
miejscowych dokonano zmiany). Z
budżetu Gminy Pobiedziska na
opracowanie planów miejscowych
wydatkowano kwotę 409.143,65 zł.
Obecnie Gmina Pobiedziska pokryta
jest miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w
ponad 75% (powierzchnia planów
miejscowych - 14.177 ha). Na koniec
roku 2014 było to niecałe 25%
powierzchni Gminy. Aktualnie w
opracowaniu jest 19 planów
miejscow ych, a powierzchnia ich

opracowania wynosi ponad 480 ha.
Do najważniejszych, opracowanych w
kadencji 2015-2018, miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego należały plany:
ochrony gruntów rolnych (opracowany
w 3 częściach) oraz plany terenów
zieleni i lasów (opracowany w 3
częściach). Ich zadaniem jest
uniemożliwienie powstawania
niekontrolowanej zabudowy, która
powoduje nieprzewidziane wcześniej
koszty związane z budową nowej
infrastruktury technicznej i drogowej.
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Pokrycie Gminy Pobiedziska miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w roku 2018

13
INFORMACJE UMiG

Pokrycie Gminy Pobiedziska miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w roku 2014
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Gmina Pobiedziska przystąpiła
do opracowania „Programu
Rewitalizacji Gminy Pobiedziska na
lata 2016-2023”. Jest to bardzo ważny
dokument, ponieważ stanowi
podstawę ubiegania się o środki
finansowe na działania rewitalizacyjne
w ramach nowego rozdania funduszy
europejskich.
W ramach rewitalizacji Rynku doczekał
się rekonstrukcji Pomnik Najświętszego
Serca Jezusowego, ustawiony w 1946

www.pobiedziska.pl

roku z inicjatywy mieszkańców jako
wotum za odzyskanie niepodległości i
opiekę nad miastem. Nowa, wykonana
z granitu replika figury Najświętszego
Serca Jezusowego stanęła na
pobiedziskim Rynku 31 maja 2017
roku. W cokole pomnika umieszczono
now y Akt Erekcyjny oraz kopie
poprzedniego aktu i zdjęcia pomnika.
Oficjalne, uroczyste poświęcenie
pomnika nastąpiło 25 czerwca 2017
podczas Mszy św. na pobiedziskim

Rynku odprawionej z okazji 760 - lecia
nadania praw miejskich Pobiedziskom
przez księcia Przemysła I oraz 600 - lecia
Prymasostwa w Polsce.
Aby poprawić wizerunek rynku został
też przygotowany projekt budowy
budynku mieszkalno-usługowego, w
którym na parterze będzie mieścił się
Urząd Stanu Cywilnego, a na kolejnych
piętrach 11 mieszkań komunalnych.

GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

D

o głównych zadań Referatu
Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami należy
gospodarowanie gminnym zasobem
nieruchomości, które polega m.in. na
ich zbywaniu i udostępnianiu. Oprócz
tego załatwiane są również sprawy
dotyczące gruntów, oddanych w
u ż y t ko w a n i e w i e c z y s t e . R e f e r a t
zajmuje się również nabywaniem
d z i a ł e k , c o u m oż l i w i a r e a l i z a c j ę
inwestycji, regulowaniem przebiegów
dróg, jak również zaspokajaniem
potrzeb społeczności lokalnej – poprzez
np. przejmowanie gruntów pod boiska
czy place zabaw. Działalność referatu
polega na prowadzeniu spraw
geodezyjnych gminy oraz zatwierdzaniu
podziałów nieruchomości, znajdujących

się na terenie gminy. Referat zajmuje się
również nazewnictwem ulic i
ustalaniem numeracji porządkowej.
Istotną częścią zadań referatu jest
gospodarowanie mieszkaniow ym
zasobem gminy.
W 2017 roku przygotowano i
przeznaczono na lokale
inter wencyjne pomieszczenia,
położone w budynku byłej harcówki w
Stęszewku, przy ul. Harcerskiej 3B.
Lokale te, w liczbie trzech mogą zostać
przydzielone mieszkańcom, którzy na
skutek nagłych zdarzeń o charakterze
losowym utracili możliwość
zamieszkiwania w dotychczasowym
miejscu. Administratorem lokali
interwencyjnych w Stęszewku jest
Zakład Komunalny w Pobiedziskach

Sp. z o. o., który dba o to, by w możliwie
najkrótszym czasie mogły być one
udostępnione, jeśli zajdzie taka
potrzeba.
Podstawowym sposobem czerpania
dochodu z gospodarowania
nieruchomościami jest ich sprzedaż.
W latach 2015 – 2018 (I półrocze) gmina
Pobiedziska sprzedała 67 działek o
łącznej wartości 5 494 623,67 zł.
Nieruchomości te były zbywane w
przetargach ustnych nieograniczonych,
jak również w trybie bezprzetargowym,
w uzasadnionych przypadkach, po
spełnieniu warunków przewidzianych w
u s t a w i e o g o s p o d a r c e
nieruchomościami – m.in. na rzecz
d o t y c h c z a s o w y c h u ż y t ko w n i kó w
wieczystych czy jako domierzenie.

Wpływy z tytułu sprzedaży
nieruchomości (zł)
2 793 040,84

1 709 338,54

917 349,05

74 895,24
2015

2016

2017

2018 (I półrocze)
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domierzenia.
W latach 2015 - 2018, 12 użytkowników
wieczystych przekształciło
przysługujące im prawo użytkowania
wieczystego w prawo własności. Z tego
tytułu gmina osiągnęła przychód w
wysokości 367 499,10 zł.
W kadencji 2015-2018 gmina
Pobiedziska w ydatkowała środki
budżetowe m.in. na nabywanie

nieruchomości oraz na wypłatę
o d s z ko d o w a ń z a n i e r u c h o m o ś c i
przejęte z mocy prawa pod drogi. Na ten
cel w ydano 447 681 zł, co było
konsekwencją m.in. postanowień
m i e j s c o w y c h p l a n ó w
zagospodarowania przestrzennego, czy
wydawanych decyzji ustalających
warunki zabudowy.

Wydatki z tytułu nabycia nieruchomości
i odszkodowań za przejęcie nieruchomości (zł)
202 464,00

129 944,00

62 970,00
52 303,00

2015

2016

Jednym z istotniejszych wydatków, są
koszty przeprowadzania prac
remontowych w lokalowym zasobie

2017

gminy. Inwestycje te są niezbędne w
celu utrzymania zasobu w stanie
niepogorszonym. Z uwagi na

2018 (I półrocze)

zwiększające się potrzeby remontowe,
gmina stara się sukcesywnie zwiększać
środki przeznaczone na ten cel.

Wydatki na remonty zasobu
lokalowego gminy (zł)
460 680,97
423 083,62
378 999,68

262 555,04

2015

2016

2017

2018 (I półrocze)

OCHRONA ŚRODOWISKA

R

eferat Ochrony Środowiska
podejmuje całokształt działań
mających na celu ochronę
środowiska i ochronę przyrody. Referat
wykonuje zadania m.in. z zakresu
ustawy o ochronie przyrody, prawa
ochrony środowiska, prawa wodnego,
ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, a także
dba o utrzymanie zieleni w mieście oraz
na terenach gminnych. Wykonując

swoje zadania Referat współpracuje
m.in. z wieloma instytucjami i
związkami.
Prowadzi również edukację
ekologiczną, a największą imprezą o
wymiarze edukacyjnym jest
O g ó l n o p o l s k i Ed u k a c y j n y P i k n i k
Ekologiczny, podczas którego w
niekonwencjonalny i atrakcyjny sposób
k a żd y z a i n t e r e s o w a ny t e m a t y k ą
ekologiczną może poszerzyć swoją
wiedzę z tego zakresu, zdobyć
praktyczne umiejętności w
rozpoznawaniu zagrożeń dla
środowiska oraz zrozumieć i poznać

różne zjawiska fizyko-chemiczne oraz
biologiczne zachodzące w świecie
przyrody. Ponadto, w przedszkolach i
szkołach organizowane są konkursy o
tematyce ekologicznej oraz
przeprowadzane są akcje „Sprzątania
Świata” i „Dni Ziemi”.
G m i n a Po b i e d z i s k a w s p ó l n i e z
Powiatem Poznańskim dofinansowuje
likwidację wyrobów zawierających
azbest. Liczbę wniosków oraz
dofinansowanie w zł przedstawia
tabela.
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Oprócz zbywania nieruchomości, gmina
uzyskuje przychody również z
czasowego udostępniania
nieruchomości, w formie dzierżawy.
W mijającej kadencji gmina Pobiedziska
osiągnęła z tego tytułu wpływy w
w ysokości 732 430,57 złotych.
Nieruchomości w ten sposób
udostępniane były m. in. pod produkcję
rolną, ogródki przydomowe, zieleń, czy
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Liczba wniosków

Finansowanie ogółem w zł

w tym z budżetu gminy w zł

2015

30

39.392,74

16.413,02

2016

44

50.922,60

13.550,45

2017

44

36.176,55

14.850,11

W r a m a c h p r ze d m i o tow e j a kc j i
zlikwidowano 70.290 kg azbestu.
Gmina Pobiedziska finansuje także
sterylizację i kastrację bezdomnych
kotów z terenu gminy i opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.
Środki przeznaczone z budżetu gminy w
latach to: 2015 - 4.455 zł; w 2016 4.307 zł; a w 2017 - 4.985,34 zł.
W roku 2015 wysterylizowano 65 kotek
i wykastrowano 23 kocury. W roku 2016
wysterylizowano 61 kotek i
wykastrowano 26 kocury. W 2017 roku
wysterylizowano 56 kotek i
wykastrowano 32 kocury.
Prowadzony jest system sezonowego
nadzoru porządkowego nad
atrakcyjnymi dla mieszkańców

miejscami plażowania. Utrzymaniem
czystości i porządku na zwyczajowych
miejscach kąpania i terenach
przylegających do tych miejsc w latach
2015 - 2016 na zlecenie Gminy
Pobiedziska zajmowała się Spółdzielnia
Socjalna „WYKON”(środki
przeznaczone z budżetu gminy w latach
2015-2016 wyniosły po 5.000 zł). Od
2017 roku zadanie realizuje Zakład
Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.,
wg bieżących potrzeb.
W latach 2015-2017 zlikwidowano
również kilkanaście „dzikich” wysypisk
odpadów zlokalizowanych na terenach
gminnych. Środki przeznaczone
z budżetu gminy w latach:
2015 - 60.490,05 zł; 2016 - 2.351,16 zł;

2017 - 1.400,94 zł.
W latach 2015-2017 na podstawie
porozumień zawartych z Zespołem
Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego, zrealizowano
projekty związane z realizacją
śródpolnych zadrzewień przydrożnych
oraz z realizacją infrastruktury
edukacyjno – informacyjnej na terenie
Parku Krajobrazowego Promno.
W ramach przedmiotowych
porozumień posadzono w roku 2015 600 szt. drzew, a w latach 2016 - 2017
po 150 szt. drzew. Ustawiono także
wiaty drewniane, stojaki drewniane z
mapami oraz drewniane kosze na
śmieci.

ZAKŁAD KOMUNALNY W POBIEDZISKACH

W

2015 roku Zakład Komunalny
w Pobiedziskach Sp. z o.o.
m.in. zmodernizował stację
uzdatniania wody w Pobiedziskach oraz

wymienił sieć wodociągową w ul.
Poznańskiej, a w 2016 roku m.in.
wykonał: monitoring obiektów po
oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach

i monitoring składowiska odpadów
w m. Borówko, sieć wodociągową
Zbierkowo - Wagowo (etap IV), odcinek
sieci wodociągowej w ul. Aroniowej
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W roku 2017 Zakład Komunalny
dokonał następujących inwestycji:
Budowa sieci wodociągowej w ulicach :
ź Wronczyńskiej w m. Tuczno 32.606,84 zł,Rzecznej w
Pobiedziskach - 49.666,89zł,
Diamentowej, Turkusowej,
Okrężnej w m. Jerzykowo -

47.122,37 zł, w m. Kowalskie
16.913,01 zł,
Przejął od prywatnego inwestora sieci
wodociągowe w :
ź ul. Poznańskiej w m. Pobiedziska 40.726,00 zł, m. Jankowo 13.000,00 zł, w drodze gminnej w m.
Węglewo - 23.616,00 zł,
ź w ul. Gajowej w m. Pobiedziska 4.920,00 zł, ul. Pszczelej w m.
Biskupice - 8.441,32 zł, w drodze
przy ul. Kutrzeby w m. Pobiedziska 6.000,00 zł, w ul. Aroniowej w m.
Borowo Młyn - 8.110,00 zł.
Zakupił:
ź samochód ciężarowy IVECO DAILY 35.500,00 zł, samochód do
czyszczenia kanalizacji MAN 380.000,00 zł, koparko - ładowarkę
CAT - 284.552,85 zł, termos do
asfaltu - 8.000,00 zł, pompę
głębinową na SUW Latalice
9.032,00 zł, rusztowanie 3.651,76 zł.

Inwestycje I półrocze 2018 roku:
Budowa sieci wodociągowej:
w m. Jerzykowo - Kowalskie 43.960,60 zł.
Przejął od prywatnego inwestora sieć
wodociągową :
ź w ul. Zawilcowej w m. Pobiedziska 40. 304,00 zł, na terenie Biskupic 10.000 zł oraz w ul. Porzeczkowej w
Biskupicach -15.000 zł.
Zakupił:
ź sieć wodociągową w m. Kapalica 18.600, 00 zł, studnię w Latalicach 257.093,00 zł, agregat
prądotwórczy - 41.360,00 zł,
kontener budowlany - 6.118,42,00 zł,
s p r ę ż a r k ę A i r p o l 19.544,30 zł i system harmonium 4.300,00 zł.
ź

FILIA KOMUNIKACJI W POBIEDZISKACH
- nowa lokalizacja oraz pełen zakres usług
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
W POBIEDZISKACH
Wszystkie formalności na miejscu

N

a początku kadencji tj. w 2015
roku podjęliśmy prace
związane ze zmianą
przeznaczenia pomieszczeń, wcześniej
użytkowanych przez ING Bank Śląski
oraz PZU. Decyzja, iż umowa dla ING
Banku Śląskiego nie będzie przedłużana
zapadła w miesiącu wrześniu 2014 roku.
Widząc potrzebę zmiany lokalizacji m.in.
filii komunikacji i pełnej dostępności do
jej usług Gmina Pobiedziska zwróciła się
z wnioskiem 13 października 2015 roku
do Starosty Poznańskiego o
poszerzenie usług świadczonych przez
filię. Zostały podjęte rozmowy, aby filia
Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Poznaniu na
terenie Pobiedzisk zmieniła lokalizację
na bardziej dogodną dla klientów.
Od lat, aby złożyć dokumenty trzeba
było udać się na II piętro w budynku
urzędu. Nasza propozycja pismem z
dnia 22 stycznia 2016roku spotkała się z
pełną akceptacją Starosty
Poznańskiego Pana Jana
Grabkowskiego oraz Dyrektor Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Poznaniu Pani
Małgorzaty Kaniewskiej (pismo o
s y g n a t u r ze K T. 0 3 1 . 0 0 0 0 4 . 2 0 1 5 ) .
Uchwała Rady Miejskiej Gminy

Pobiedziska została podjęta 21 kwietnia
2016 roku, na podstawie której zawarto
dnia 06 maja 2016 roku Porozumienie
pomiędzy Gminą Pobiedziska a
Powiatem Poznańskim, określające
zasady współpracy powiatu i gminy
przy realizacji zadania polegającego na
poszerzeniu zakresu usług filii Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Poznaniu na terenie
Gminy Pobiedziska, w szczególności o
pełną obsługę rejestracji pojazdów z
wydawaniem dowodów rejestracyjnych

bezpośrednio z filii. Remont
pomieszczeń z przeznaczeniem na Filię
Wydziału Komunikacji finansowany był z
budżetu Gminy Pobiedziska i zakończył
się w 2016 roku.
Od 27 września 2016 roku Pobiedziska
są kolejnym miejscem na powiatowej
mapie, w którym mieszkańcy mogą
załatwić wszystkie formalności
związane z rejestracją pojazdów.
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w m. Borowo Młyn, połączenie sieci
wodociągowej Główna-Węglewo,
odcinek sieci wodociągowej
w m. Kowalskie, część prac związanych z
budową sieci wodociągowej w ul.
Diamentowej w m. Jerzykowo, odcinek
sieci wodociągowej w ul. Rzecznej,
część prac związanych z budową sieci
wodociągowej w ul. Wronczyńskiej
w m. Tuczno, zmodernizował sieć
wodociągową w ul. K. Odnowiciela
w Pobiedziskach oraz wybudował
zbiornik retencyjny w m. Biskupice.

www.pobiedziska.pl
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REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

F

undusz Sołecki jest inicjatywą,
która pozwala każdemu
mieszkańcowi na podjęcie decyzji
na co przeznaczyć część środków
budżetu Gminy, dedykowanych na
Sołectwo. Idea Funduszu sołeckiego w
perspektywie kolejnego - czwartego już
roku jego istnienia w gminie
Pobiedziska sprawdza się doskonale w
poszczególnych Sołectwach.
W zebraniach wiejskich, podczas
których omawiane są zadania
planowane do realizacji w kolejnym
roku, bierze udział wielu mieszkańców.
Każdy ma możliwość wypowiedzenia się

i zaproponowania działań na kolejny
rok. Jak pokazują poprzednie lata
Sołectwa chętnie organizują różnego
typu wydarzenia kulturalne i sportowe –
wszelakie festyny, warsztaty, koncerty,
zajęcia sportowe, itp. Zadbano także o
wyposażenie świetlic wiejskich, placów
zabaw i innych obiektów małej
architektury. Mieszkańcy zaplanowali
również zadania inwestycyjne dla
swoich Sołectw, które rozpoczynają się
od przygotowania dokumentacji
p r o j e k t o w e j w r a m a c h ś r o d kó w
funduszu sołeckiego lub od działań w
stopniu, na jaki pozwalają środki

finansowe. Dodatkowo w związku ze
zwiększonymi potrzebami kilku sołectw
zaczęto przeznaczać środki na
utrzymanie dróg gminnych. Cieszy fakt,
iż z roku na rok każde Sołectwo
dysponuje coraz większymi środkami –
w pierwszym roku (2016) istnienia
funduszu sołeckiego były to środki od
8 985 zł do 28 891 zł, a w czwartym
roku (2019) będą to kwoty od 12 683 zł
do 42 138 zł w zależności od ilości
mieszkańców danego Sołectwa i
wysokości budżetu Gminy
Pobiedziska.

Kwota ogółem w zł
2017
2018

L.p.

Sołectwo

2016

1

Bednary

10 083

10 715

13 437

14 664

2

Biskupice

28 891

30 442

38 393

42 138

3

Bociniec

11 296

11 750

14 896

16 433

4

Borowo Młyn

19 964

21 157

27 067

30 128

5

Główna

12 481

13 242

16 970

18 456

6

Góra

11 267

12 237

15 472

17 276

7

Jankowo

9 794

10 316

13 015

14 326

8

Jerzykowo

28 891

30 442

38 393

42 138

9

Kocanowo

12 710

13 333

16 739

18 372

10

Kociałkowa Górka

19 877

20 670

26 069

28 358

11

Kołata

17 300

17 143

22 921

25 451

12

Latalice

12 047

12 755

15 856

17 445

13

Łagiewniki

15 659

16 225

20 348

22 417

14

Podarzewo

8 985

9 163

11 671

12 683

15

Polska Wieś

10 112

10 502

13 322

14 411

16

Pomarzanowice

23 200

24 018

30 292

32 783

17

Promno

14 214

14 977

18 851

21 195

18

Stęszewko

24 789

26 302

33 940

37 882

19

Wagowo

13 203

14 003

17 737

19 720

20

Węglewo

11 759

12 329

15 434

16 813

21

Wronczyn

10 430

11 081

13 476

15 043

22

Złotniczki

14 301

15 068

18 889

20 436

RAZEM

341 253

357 870

453 188

498 568

2019 plan

OŚWIATA
Sieć szkół, przedszkoli oraz żłobków
na terenie gminy Pobiedziska

W

2017 roku dostosowano sieć
szkół i przedszkoli na terenie
Gminy Pobiedziska do nowych

przepisów Prawa oświatowego. Gmina
Pobiedziska prowadzi 2 przedszkola, 6
szkół podstawowych i 1 liceum.

Na terenie Gminy działają również 3
przedszkola publiczne prowadzone
przez osoby fizyczne.
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łącznie. Mieszkańcy Gminy mogą także
korzystać z opieki żłobkowej,
przedszkolnej i szkolnej w placówkach

niepublicznych. Są to 3 przedszkola,
1 szkoła podstawowa i 3 żłobki.

Analiza liczby uczniów w szkołach
i przedszkolach na przestrzeni lat 2015-2018
wg stanu na 30.09.18 z SIO

2015

2016

2017

2018

liczba uczniów

2883

2831

2873

2954

przedszkole razem

618

698

734

802

samorządowe

347

368

349

350

niesamorządowe

271

330

385

452

szkoła podstawowa razem

2193

2087

2096

2125

samorządowe w tym:

2164

2066

2090

2119

klasy gimnazjalne

634

614

419

219

o/przedszkolne

38

53

71

69

niesamorządowe

29

21

6

6

liceum

72

46

43

27

 do 31.08.2017 gimnazjum i szkoła podstawowa: szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnym od 01.09.2017 do 31.08.2019
 do roku 2016 były gimnazja od 01.09. 2017 - klasy gimnazjalne
W gminnych szkołach i przedszkolach pracuje 251 nauczycieli, z czego ponad połowa to nauczyciele dyplomowani, a najmniejszą
grupę stanowią stażyści.

Wydatki poniesione na oświatę ogółem
w latach 2015-2018 w zł

Plan 31.08.18

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

0

5 000 000

10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Plan 31.08.18

24 620 873

28 678 854

29 171 156

36 891 854

Udział subwencji w wydatkach
ponoszonych ogółem na oświatę w zł
2014
subwencja oświatowa
wydatki poniesione ogółem na oświatę

2015

2016

2017

13 659 614,00 14 466 306,00

15 559 221,00 15 706 393,47
28 726 854,43 29 235 677,30

23 394 699,54

24 673 972,52

procentowy udział subwencji w wydatkach na oświatę ogółem

58,39%

58,63%

różnica (wydatki poniesione ogółem, a subwencja oświatowa)

9 735 085,54

10 207 666,52

54,16%

53,72%

13 167 633,43 13 529 283,83

INFORMACJE UMiG

Z dniem 5 listopada 2018 roku do grona
tych przedszkoli publicznych dołączy
nowe przedszkole i żłobek dla 150 dzieci
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Organizacje Pozarządowe - dotacje w ramach ustawy
o pożytku publicznym, wolontariacie oraz ustawy o sporcie
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska w
ramach swych kompetencji wspiera
inicjatywy społeczne poprzez
przeznaczanie środków pieniężnych na
działalność organizacji pozarządowych
w ramach ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz

ustawy o sporcie. W konkursach ofert
ogłaszanych przez Urząd na podstawie
w/w ustaw uczestniczy rokrocznie ok.
20 stowarzyszeń.
W 2016 r. została podjęta uchwała nr
XXXIV/305/2016 Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska z dnia 27 października 2016

roku w sprawie określenia warunków oraz
trybu wspierania rozwoju sportu w
Gminie Pobiedziska, która umożliwiła
udzielanie klubom sportowym dotacji
z budżetu Gminy Pobiedziska na
realizację zadań w zakresie rozwoju
sportu.

Środki przeznaczone dla organizacji
i stowarzyszeń na przestrzeni lat w zł

500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2015

W 2018 roku Gmina Pobiedziska w
ramach wspierania organizacji
pozarządowych użyczyła
Pobiedziskiemu Stowarzyszeniu

2016

2017

2018

Przedsiębiorców "PROGRES"
pomieszczenie na prowadzenie
Pobiedziskiego Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych, którego

Plan 2019

głównym zadaniem jest prowadzenie
działań z zakresu doradztwa i szkoleń
dla organizacji pozarządowych.

BEZPIECZEŃSTWO

W

ieloosobowe stanowisko ds.
zarządzania kryzysowego i
ochrony przeciwpożarowej
zajmuje się szeroko rozumianym
bezpieczeństwem mieszkańców gminy.

Pod pojęciem bezpieczeństwo należy
rozumieć sprawy związane z ochroną
przeciwpożarową, a przede wszystkim
działalnością jednostek OSP, obroną
cywilną z umiejscowionym w

Pobiedziskach Gminnym Magazynem
Przeciwpowodziowym, zarządzaniem
kryzysowym z systemem monitoringu
gminnego i obronnością państwa.
Na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska
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Na wyposażeniu samochodów
pożarniczych znajduje się sprzęt
armatury wodnej i pianowej oraz sprzęt
specjalistyczny do wszelkiego rodzaju
działań ratowniczo-gaśniczych.

WYKAZ SAMOCHODÓW STRAŻACKICH BĘDACYCH NA WYPOSAŻENIU JEDNOSTEK OSP
W GMINIE POBIEDZISKA - stan na dzień 30 września 2018 roku
Lp.

Jednostka OSP

1.

Marka pojazdu

OSP w Pobiedziskach

2.
OSP w Biskupicach

Rok produkcji

STAR M69

2001

MAN

2014

FORD RANGER

2018

SCANIA P410

2016

Renault Midliner

2000

3.

OSP w Węglewie

FORD

2012

4.

OSP w Kociałkowej Górce

FORD TRANSIT

2014

5.

OSP w Latalicach

STAR 266

1984 karosacja 2000

Wydatki na działalność OSP
w latach 2015-2018 w zł
2015
483.467,11

2016

2017

2018 /IX

1.026.786,24

559.573,62

235.777,00

Zakupy sprzętu strażackiego,
umundurowania, a także konserwacji,
bieżąc ych napraw samochodów i
utrzymania strażnic finansowane są z
budżetu gminy. Pozyskiwane pieniądze z
budżetu Starosty Poznańskiego,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu czy też MSWiA pozwalają na
dofinansowanie realizacji większych
przedsięwzięć, takich jak np. zakup w
2016 roku nowego samochodu
ratowniczo - gaśniczego dla OSP w
Biskupicach.
W listopadzie 2016 roku odbyły się
uroczystości przekazania sztandaru,
obchody 60-lecia powstania jednostki
OSP w Kociałkowej Górce oraz otwarcie
Centrum Ratowniczo-Edukacyjnego, w
którym mieści się świetlica wiejska oraz
remiza strażacka.
W ramach wsparcia finansowego

przekazano 10.000 zł z przeznaczeniem
dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3
w Poznaniu, a na pełnienie dodatkowych
służb prewencyjnych na terenie Gminy
Pobiedziska, co roku przeznaczano
kwotę 10.000 zł, jako wsparcie dla Policji.
W 2015 roku dofinansowano zakup
nowego radiowozu dla Policji KIA CEED
w kwocie 30.627,19 zł.
W roku 2016 dokonano pełnej
inwentaryzacji wszystkich hydrantów,
których obecnie na terenie gminy
Pobiedziska znajduje się 1054 sztuk.
Zgodnie z zapisami prawa w 2016 roku
został utworzony Gminny Magazyn
Przeciwpowodziowy z lokalizacją w
remizie OSP Pobiedziska, którego
wyposażono w podstawowy sprzęt taki
jak: worki, szpadle, kilofy oraz plandeki,
które mogą również znaleźć
zastosowanie do przykrycia zerwanych
czy zniszczonych pokryć dachowych.

W roku 2017 za kwotę 89.879,79 zł
zakupiono i uruchomiono miejski
monitoring, który wyposażony jest w 18
kamer zlokalizowanych w Pobiedziskach
i Jerzykowie. Jest to niewątpliwie bardzo
przydatne i skuteczne narzędzie do walki
z sprawcami różnych wykroczeń czy też
przestępstw. Obecnie system
monitoringu jest już rozbudowany do 34
kamer umiejscowionych na terenie
gminy i sukcesywnie ilość kamer i miejsc
objętych monitoringiem będzie się
zwiększała.
Nowy pojazd dla OSP Pobiedziska to
Ford Ranger z 2018 roku z silnikiem mocy
160 km, który służyć będzie strażakom
przede wszystkim do działań w zakresie
ratownictwa wodnego i rozpoznania.
Pojazd został zakupiony dzięki
przekazaniu przez Gminę Pobiedziska
kwoty 105 000 zł oraz 20 .000 zł od
druhów z OSP Pobiedziska.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

R

ealizowaniem polityki
społecznej, w tym także pomocy
społecznej na terenie gminy
zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pobiedziskach. Pomoc społeczna jest
instytucją polityki społecznej państwa,
mającą na celu umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężenie trudnych

sytuacji życiowych, których nie są one w
stanie pokonać wykorzystując własne
środki, możliwości i uprawnienia.

Nowa siedziba OPS
Mając na uwadze osoby korzystające z
pomocy społecznej: starszych ludzi,
osoby schorowane i niepełnosprawne
decyzją Pani Burmistrz i radnych Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska w lipcu

2018 roku stara siedziba OPS
mieszcząca się przy ul. Kaczyńskiej 26
została przeniesiona bliżej centrum
miasta na ul. Władysława Jagiełły 41.
Budynek byłego Ośrodka Zdrowia

został przebudowany i zaadaptowany
na pomieszczenia biurowe. Nowe
miejsce dostosowane jest również dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, a
mieszkańcy gminy będą mogli załatwiać

INFORMACJE UMiG

Jednostki te dysponują 7 samochodami
ratowniczo-gaśniczymi, a działający w
n i c h d r u h o w i e w y p o s a że n i s ą w
podstawowy sprzęt ochrony osobistej,
a także specjalistyczne ubrania.

działa 5 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w Pobiedziskach,
Biskupicach, Węglewie, Latalicach,
Kociałkowej Górce, które w swoich
szeregach zrzeszają 120 strażaków.
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sprawy z zakresu pomocy społecznej i
uzyskać potrzebny kontakt z właściwym
pracownikiem socjalnym w
odpowiednich warunkach, na parterze
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budynku. Obecna siedziba jest o wiele
korzystniejsza nie tylko ze względu na
lokalizację, ale również na blisko
umiejscowiony przystanek

autobusow y, gdzie odległość od
budynku Poczty Polskiej do OPS to
niespełna 200 m.

Gospodarka finansowa OPS
Wydatki sfinansowane z budżetu
państwa oraz wydatki sfinansowane
ze środków własnych gminy za okres
2015-2018 wyniosły łącznie
57 449 608,36 zł.
Opieką asystenta rodziny objęto:
w roku 2015
- 15 rodzin, w tym 27 dzieci,

w roku 2016
- 17 rodzin, w tym 39 dzieci,
w roku 2017
- 12 rodzin, w tym 29 dzieci,
w I półroczu 2018
- 9 rodzin, w tym 22 dzieci.
W roku 2014 została podpisana umowa
pomiędzy Gminą Pobiedziska a
Wojewodą Wielkopolskim w sprawie

wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
Z programu skorzystało wiele osób,
któr ym zapewniono posiłki oraz
świadczenia pieniężne, w tym dzieci z
gminy Pobiedziska ze szkół oraz
przedszkoli.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Rok

Dofinansowanie
z budżetu państwa

Środki własne gminy
w zł

2015

83.611,75

67.741,17

151.352,92

423

2016

59.126,32

39.417,54

98.543,86

154

2017

59.789,49

39.865,36

124.201,76

144

I półrocze 2018

32.829,24

19.417,65

52.246,89

109

Koszty obsługi dotyczące Karty Dużej Rodziny,
która przysługuje członkom rodzin
wielodzietnych (tj. z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu) zamieszkujących na
terenie Gminy Pobiedziska .

Rok

Kwota w zł

Ilość wydanych
kart

Całkowity koszt
w zł

Liczba osób

Świadczenia przyznane na zasiłki stałe,
okresowe i celowe oraz dodatki pomocy
społecznej, mieszkaniowe i energetyczne.

Rok

Liczba osób

Kwota w zł

2015

1.535,16

247

2015

829

1.212 444,77

2016

627,11

45

2016

652

1.537 354,66

2017

567,99

218

2017

503

1.554 632,10

I półrocze 2018

56,00

83

I półrocze 2018

276

857 901,38
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA

B

udostępnianie atrakcyjnego i na bieżąco
aktualizowanego księgozbioru,
dostępu do Internetu, przez
organizowanie spotkań, zajęć,
konkursów, wystaw i lekcji
bibliotecznych. Priorytetowe działania
statutowe dla bibliotek to:

iblioteka dla dorosłych i
biblioteka dla dzieci w
Pobiedziskach oraz filie w
Biskupicach, Pobiedziskach-Letnisku i
Pomarzanowicach realizują zadania
statutowe wzbogacając ofertę
kulturalną w mieście i na wsi przez

RAZEM

2015

2016

2017

3901

3943

3953

I półrocze

2018

RAZEM

3044

Mieszkańcy gminy chętnie odwiedzają nasze placówki, gdzie
oprócz wypożyczenia książek mogą skorzystać z Internetu
oraz pomocy bibliotekarza przy skanowaniu, drukowaniu i
wysyłaniu drogą elektroniczną potrzebnych dokumentów.
Chętnie też uczestniczą w różnorodnych zajęciach i
spotkaniach, co przedstawia zestawienie.
Biblioteki w Pobiedziskach oraz filie
realizują udostępnianie czytelnikom
księgozbioru w elektronicznym
systemie bibliotecznym Mak+, który
pozwala na odszukiwanie
i rezerwowanie książek przez Internet.
Łącznie biblioteki dysponują
księgozbiorem - 60 674 woluminy.
W 2016 roku zakupiono 1332 woluminy

gromadzenie, opracowanie i
udostępnianie czytelnikom zasobów
bibliotecznych oraz prace z tym
związane. Poniżej przedstawione są
dane statystyczne najważniejszych
wyników bibliotecznych.

LICZBA WYPOŻYCZEŃ KSIĘGOZBIORU

LICZBA CZYTELNIKÓW

2015

2016

2017

51359

51272

53922

I półrocze

2018
26026

LICZBA ODWIEDZIN W BIBLIOTEKACH

RAZEM

2015

2016

2017

56742

52050

52445

nowych książek za 31.453 zł oraz
przyjęto w formie darów 1741
woluminów za 18.509 zł.
W placówkach bibliotecznych
organizowane są spotkania o stałych
cyklach tematycznych. Należą do nich:
Dyskusyjny Klub Książki, spotkania w
Klubie Rękodzieła, Klubach Seniora,
Klubie nowoczesnych gier planszowych

23

I półrocze

2018
22038

„Planszoteka”, Warsztaty szachowe,
Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci i
młodzieży, Zajęcia z Klockami Lego.
Biblioteka pozyskuje również środki
finansowe m.in. z: Fundacji Orange,
Biblioteki Narodowej, Banku Żywności Fundacja Nutricia, Stowarzyszenia
Światowid oraz z darowizn.

ROK

POZYSKANA
KWOTA W ZŁ

2015

18.110,63

2016

20.858,00

2017

11.872,00

I półrocze 2018

12.587,00

RAZEM

63.427,63
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POBIEDZISKI OŚRODEK KULTURY

P

komputerowe, lekcje z języka
angielskiego i włoskiego dla seniorów i
osób dorosłych oraz Lego robotyka dla
najmłodszych.

uwagę skupia na pracy od podstaw oraz
edukacji. W Ośrodku prowadzone są
zajęcia stałe zespołów artystycznych,
sekcji, klubów, nieodpłatne kursy

obiedziski Ośrodek Kultury jest
instytucją animującą i
upowszechniającą kulturę w
Mieście i Gminie Pobiedziska. Dużą

ILOŚĆ PROWADZONYCH ZAJĘĆ, LICZBA UCZESTNIKÓW
lata

2015

2016

2017

I półrocze 2018

ilość zajęć

15

18

28

32

ilość uczestników

512 os.
tygodniowo

607 os.
tygodniowo

757 os.
tygodniowo

750 os.
tygodniowo

spotkania w Uniwersytecie Każdego
Wieku oraz Małym Klubie Filmowym,
Klubie Seniora, plenerowe seanse
filmowe i zajęcia edukacyjne.

widowiska, warsztaty, spektakle
teatralne, koncerty, konkursy,
przeglądy, festiwale, plenery
plastyczne, w ystaw y, wernisaże,

Organizowane są imprezy plenerowe,
masowe, patriotyczne, imprezy
integracyjne i rekreacyjne, pikniki,
wycieczki, biesiady, obrzędy,

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
lata

2015

2016

2017

I półrocze 2018

140

150

300

124

78

87

98

44

8

24

32

6

4

3

ilość wydarzeń, w tym:
koncerty
spektakle
wystawy
warsztaty zaj. edukacyjne

5

6

18

11

19

57

inne

31

22

179

14

W 2017 roku Pobiedziski Ośrodek
Kultury wyszedł dynamicznie w teren
organizując niespełna 200 wydarzeń w
Sołectwach naszej Gminy. Dzięki
założeniom własnym i funduszom
sołeckim została poszerzona oferta i
rozpoczęto intensywną działalność w
świetlicach wiejskich.
Wszystkie działania oparto na realizacji
różnych projektów przy wsparciu

W roku 2015 organizowano wydarzenia
kulturalne dla środowisk wiejskich w
ramach programu „Z Kulturą przez
Gminę”. W 2016 roku poszerzono
zakres działań kulturalnych dla
mieszkańców sołectw, wykorzystując
nowe możliwości organizacji imprez w
ramach funduszy sołeckich, ponadto
prowadzono stałe zajęcia plastyczne i
manualne w sołectwie Stęszewko.

zaplanowanych funduszy sołeckich oraz
własnych. Koszt wszystkich zajęć
prowadzonych w świetlicach wiejskich
był sfinansowany z budżetu
Pobiedziskiego Ośrodka Kultur y,
natomiast imprezy kulturalne i
sportowe z funduszu sołeckiego lub z
budżetu POK .
Ilość wydarzeń kulturalnych w tabeli.

ILOŚĆ WYDARZEŃ KULTURALNYCH DLA SOŁECTW
lata
ilość wydarzeń
W latach 2015-2018 na szczególne
podkreślenie zasługuje uzyskanie
grantu w wysokości 100.000,00 zł z

2015

2016

2017

8

18

200

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zakup profesjonalnego
nagłośnienia i oświetlenia sali

I półrocze 2018
65
widowiskowej. Pozyskano
dofinansowanie do monitoringu na
S k a n s e n i e M i n i a t u r z e ś r o d kó w
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miejscu obiektów muzealnych w
Metropolii Poznań, w 2016 roku
Skansen odwiedziło około 30 tys.
zwiedzających, którzy mogli również
oglądać prace artystów z całego świata
w obiekcie Centrum Sztuki
Współczesnej.
Eksperymentalny charakter miał w
2016 roku Jarmark Piastowski trwający
8 dni. Pierwsze trzy dni realizowane nad
j. Biezdruchowo miały charakter
imprezy masowej. Na kolejne dni
impreza została przeniesiona na Rynek,
jej charakter był kameralny łączący
wszystkie pokolenia. Wyjątkow y
charakter miał również w 2017 roku

Jarmark Piastowski połączony z 960leciem nadania praw miejskich
Po b i edzi s ko m . Po r a z pi er ws zy
zorganizowano „Deptak na chwilę” na
ul. T. Kościuszki.
Na uwagę zasługuje zorganizowany po
raz pierwszy dwudniowy Kiermasz
Bożonarodzeniowy na ul. T. Kościuszki.
W 2018 roku POK rozpoczął realizację
koncertów z cyklu „Dobre Brzmienie”
organizując koncerty artystów z: Polski,
Wielkiej Brytanii, USA, Australii czy
Kanady. Wszystkie koncerty z tego cyklu
są bezpłatne.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W

2015 roku Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Pobiedziskach
podjął działania w celu zmiany
wizerunku OSiR, jako przyjaznego
mieszkańcom i klubom sportowym
podmiotu dbającego o rozwój
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
na terenie gminy Pobiedziska. Wraz z
now ym logo pojawiła się strona
www.osir.pobiedziska.pl oraz strona
na Facebooku. Liczba organizowanych
imprez wzrosła z kilkunastu do blisko
100 w każdym kolejnym roku.
Największą imprezą sportową
realizowaną cyklicznie jest Bieg Jagiełły
Tip Topol Półmaraton Pobiedziska. W
ciągu ostatnich 3 edycji odbudowano
rangę biegu zwiększając dwukrotnie
liczbę startujących zawodników. W
organizację tej imprezy
zaangażowanych jest zawsze ponad
100 osób.
Zorganizowano i współorganizowano
także szereg innych imprez sportowych
w takich dyscyplinach, jak siatkówka,
koszykówka, kajakarstwo, tenis, tenis
stołowy, judo, karate, pływanie, rugby,
piłka nożna, biegi, fitness a także sporty
ekstremalne.
Dzięki współpracy z wieloma
instytucjami, stowarzyszeniami i
firmami sprowadzono na teren gminy
kilka dużych cyklicznych wydarzeń

takich, jak MTB Bike Cross Maraton,
Cross Duathlon i Cykl Biegów na 5 km.
Zwieńczeniem sportowej aktywności
OSiR jest organizowana każdego roku
wraz z Urzędem Miasta i Gminy w
Po b i e d z i s k a c h G a l a S p o r t u o r a z
uroczystość wręczenia nagród za
osiągnięcia w sportowej rywalizacji
szkolnej.
Wśród imprez turystycznych wyróżnić
można coroczny Wielki Spływ Szlakiem
K a j a ko w y m „ P u s z c z a Z i e l o n k a ” ,
dwudniowe spływy z biwakowaniem
pod hasłem „Przygoda z tatą”, rajdy
przygodowe Pobiedziska Adventure
Trip, turystyczne rajdy samochodowe,
spacery ornitologiczne oraz liczne rajdy
rowerowe.
W zakresie promocji Skansenu Miniatur
Szlaku Piastowskiego na terenie
obiektu zorganizowano m.in. oficjalne
wielkopolskie obchody Światowego
Dnia Turystyki, coroczne Jare Święto,
Noc Muzeów i Festiwal Legend Puszczy
Zielonki.
W ramach profilaktyki bezpieczeństwa
nad wodą dofinansowywane są
każdego roku kursy ratowników
wodnych. OSiR finansuje również
wyjazdy reprezentacji gminy na zawody
w rywalizacji szkolnej. Zorganizowano
także profilaktyczne spotkania dla
mam, a z okazji Dnia Babci i Dziadka –

zajęcia dla seniorów z fizjoterapeutą.
Dzięki wprowadzonemu przed 3 laty
funduszowi sołeckiemu, OSiR we
współpracy z radami sołeckimi
zrealizował corocznie kilkadziesiąt
festynów na terenie całej gminy
niemalże we wszystkich
miejscowościach. Dzięki środkom z
funduszu sołeckiego odbywają się
również każdego roku biegi sołeckie,
zajęcia fitness, turnieje siatkówki
plażowej, zajęcia dla dzieci na basenie
oraz na stadninie koni.
Wśród imprez rekreacyjnych wymienić
można integrujący każdego roku
środowisko sportowe i mieszkańców
Jesienny Festyn Integracyjny, Psie
Festiwale, Święto Latawca, Babskie
Targi, akademię rowerową, cykl zajęć
wakacyjnych na Orliku oraz feryjnych w
hali sportowej.
Spośród zajęć stałych mieszkańcy mieli
możliwość skorzystania m.in. z
treningów kickboxingu, siatkówki i
koszykówki, piłki nożnej, tenisa, fitness,
rehabilitacji ruchowej, zumby oraz
trampolin. W okresie ferii zimowych i
letnich wakacji realizowane są
corocznie 4 turnusy półkolonii, w
których uczestniczy łącznie ok. 120
dzieci ze szkół podstawowych.
OSiR był również organizatorem
h a p p e n i n g ó w, t r a n s m i s j i m e c z y
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prewencyjnych PZU, w konkursie
„Działania proekologiczne i
prokulturowe w ramach rozwoju
obszarów wiejskich” Ośrodek Kultury
został uhonorowany nagrodą pieniężną
w wysokości 3 tys. zł za projekt „Tradycja
niedzieli palmowej”, zrealizowano
autorski projekt „DOMINO
T W Ó RC Z YC H Z M I A N ” d l a ko b i e t
zamieszkałych na wsi, na który
pozyskano grant z LGD w wysokości
5 tys. zł.
Do końca 2016 roku POK prowadził
przez 18 lat Skansen Miniatur, który pod
względem ilości zwiedzających
uplasował się na bardzo wysokim 15

www.pobiedziska.pl

INFORMACJE UMiG

26

BIULETYN POBIEDZISKI

październik 2018

piłkarskich podczas mistrzostw oraz
uczestniczył w organizacji innych
przedsięwzięć gminnych (m.in. Dni
Pobiedzisk, Dożynek czy
Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku
Ekologicznego).
Największym wyzwaniem dla Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach jest
bieżące utrzymanie ok. 60 obiektów
sportowych i rekreacyjnych
znajdujących się na terenie Gminy
Pobiedziska: boisk do piłki nożnej,
siatkówki i koszykówki, placów zabaw,
siłowni zewnętrznych, kompleksu
ko r t ó w t e n i s o w y c h w r a z z h a l ą
sportową i siłownią przy ul. Różanej,
Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach,
plaży miejskiej, przystani kajakowej w
Jerzykowie a także Skansenu Miniatur
Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach.
Na wszystkich obiektach prowadzone są
regularne bieżące prace porządkowe
oraz liczne kosztowne prace
remontowe i inwestycje mające na celu
poprawienie jakości funkcjonowania
obiektów.
Wśród szeregu remontów i inwestycji w

www.pobiedziska.pl

okresie ostatnich 3 lat, za największe
należy uznać wykonanie na Stadionie
Miejskim systemu automatycznego
podlewania boisk z poborem wody z
Jeziora Biezdruchowo, instalację
nowego systemu oświetlenia i
nagłośnienia stadionu oraz remont
budynku OSiR . Wybudowano lub
gruntownie odnowiono liczne boiska do
siatkówki plażowej na terenie całej
gminy, kompleksowo odnowione
zostało boisko do koszykówki w
Kocanowie, wymieniono bramki i
p i ł ko c h w y t y n a w i e l u b o i s k a c h .
Nieustannie naprawiane i
konserwowane są także elementy
kilkunastu administrowanych przez
OSiR placów zabaw. Szereg prac
wykonano w obiektach przy ul. Różanej:
r oz p o c zę t o p r a c e r e m o n t o w e w
budynku zaplecza hali sportowej,
naprawiono elementy skate parku,
odnowiono ścianę treningową do tenisa
ziemnego, wymieniono nawierzchnię
chodników a w ostatnim miesiącu
ustawiono nowe duże urządzenie do
crossfit’u przy siłowni zewnętrznej.

Dzięki współprac y ze Związkiem
Międzygminnym „Puszcza Zielonka” na
terenie Gminy Pobiedziska odnowiono
infrastrukturę Szlaku Kajakowego
„Puszcza Zielonka”, odnowiono
oznakowanie na szlakach turystycznych
(ponad 200km szlaków pieszych,
rowerowych i konnych) oraz
wybudowano liczne drewniane wiaty z
ławostołami, ławki, stojaki na rowery i
turystyczne tablice informacyjne.
Szereg wydatków poczyniono również
w celu doposażenia klubów sportowych
w nowy sprzęt i sportową odzież
promocyjną.
Na co dzień OSiR współpracuje z
wieloma instytucjami oraz
stowarzyszeniami, w skutek czego
pozyskiwane są fundusze zewnętrzne
oraz realizowane są liczne projekty
promujące Gminę Pobiedziska.
Szczegółowe sprawozdanie z
działalności OSiR w ostatnich latach
wraz z dokumentacją zdjęciową znaleźć
m o ż n a
n a
s t r o n i e
www.osir.pobiedziska.pl

ŚLADAMI HISTORII

J

ak powiedział Victor Hugo
„Historia jest echem przeszłości
odbitym przez przyszłość.
Odblaskiem przyszłości rzuconym w
przeszłość”.
W minionych latach mieliśmy potrzebę
sięgania do wydarzeń historycznych.
Miało to swoje uzasadnienie, choćby z
racji wielu jubileuszy. W roku 2016
obchodziliśmy tysięczną rocznicę
urodzin Kazimierza Odnowiciela patrona miasta. Rok 2017 to rok
szczególny, uczciliśmy Jubileusz 760 lecia nadania praw miejskich
Pobiedziskom przez księcia Przemysła I,
600 - lecia Prymasostwa w Polsce i 750 -

lecia lokacji wsi Węglewo. Rok 2018, to
dla nas rok ważnych rocznic. Nasze
miasto obchodziło 970 - rocznicę
założenia Pobiedzisk, które z woli
Kazimierza Odnowiciela w 1048 roku
stały się miastem, a Kościół św. Ducha
595 - lecie istnienia Parafii. Nasz kraj
obchodzić będzie 100 rocznicę
odzyskania niepodległości, a nasz
region 100 rocznicę wybuchu
powstania wielkopolskiego.
Każda rocznica to przede wszystkim
święto Mieszkańców. To Oni tworzą
historię, zapisują kroniki, bo to
Mieszkańcy swoimi decyzjami i
działaniem wpływają na wyjątkowość

miejsc, w których żyją. Chcemy w ten
sposób dać świadectwo przywiązania
do wyjątkowej historii naszego miasta
dla tych, którzy zaangażowali się w
rozwój Pobiedzisk i promocję naszej
gminy.
Wielokrotnie przekonaliśmy się, że
nasze dziedzictwo kulturowe sprzyja
utrzymy waniu spójności lokalnej
społeczności, integrując mieszkańców
poprzez rewitalizację zaniedbanych
o b s z a r ó w, p o p r z e z w z b u d z a n i e
potrzeby pracy i chęci podtrzymywania
wspólnoty.
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Ostatnia Sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
dnia 27.09.2018 roku

D

nia 27 września 2018 roku
odbyła się L X V sesja Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska –
ostatnia w kadencji 2014 - 2018. Obrady
otworzyła Przewodnicząca Rady Renata
Jończyk i przedstawiła Sprawozdanie z
działalności Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska.

Sprawozdanie Przewodniczącego
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska za
okres VII kadencji Rady Gminy za lata
2014-2018.
Wysoka Rado!
Pani Burmistrz!
Szanowni Goście!
Dzisiejsza sesja jest ostatnią przed

upływem kadencji. Dzisiaj dokonujemy
podsumowania czteroletniego okresu
oraz osiągniętych w tym czasie wyników.
Jest to czas refleksji nad tym, co udało
wykonać przez ten dany nam czas, ale też
czego nie udało się zrealizować i dlaczego.
To także czas wyciągania wniosków na
przyszłość.
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Rada Miejska Gminy Pobiedziska została
wybrana w wyborach, które odbyły się 16
listopada 2014roku.
Pierwsza sesja VII kadencji została
zwołana na dzień 1 grudnia 2014 roku.
Radnymi, którzy otrzymali mandat
zostali: Sylwester Antkowiak, Jarosław
B a lce r e k , D a r i u s z D o b r y, Ed w a rd
Gołębiewski, Renata Jończyk, Franciszek
Kosicki, Paweł Krawczyk, Robert Łucka,
Janusz Mikołajczak, Dariusz Pauter,
Wojciech Radecki, Danuta Sobka, Adam
Szczygielski, Barbara Widelicka i Mikołaj
Witaszyk.
Decyzją wyborców Burmistrzem wybrana
została dr Dorota Nowacka, która na
stanowisko Wiceburmistrza powołała
Zbigniewa Zastrożnego.
Przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu radni złożyli ślubowanie:
„W i e r ny Ko n s t y t u c j i i p ra w u
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i
uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców”.
Na pierwszej sesji, która odbyła się dnia
1 grudnia 2014 roku wybrano
Przewodniczącą Rady, którą została
Renata Jończyk.
Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani:
Jarosław Balcerek oraz Janusz
Mikołajczak.
Na drugiej sesji, która odbyła się dnia 11
grudnia 2014 roku powołane zostały
komisje stałe oraz ich przewodniczący.
Komisja Rewizyjna
• Franciszek Kosicki - przewodniczący
Komisji i członkowie: Sylwester
Antkowiak, Dariusz Dobry, Dariusz
Pauter, Adam Szczygielski i Robert
Łucka (rezygnacja z członkostwa w
Komisji ).
Komisja Spraw Gospodarczych
ź A d a m S z c z y g i e l s k i przewodniczący Komisji i
członkowie: Franciszek Kosicki,
Paweł Krawczyk, Robert Łucka,
Janusz Mikołajczak, Barbara
Widelicka i Edward Gołębiewski.
Komisja Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego:
ź Sylwester Antkowiakprzewodniczący Komisji i
członkowie: Jarosław Balcerek,
Dariusz Pauter, Wojciech Radecki,
Danuta Sobka, Barbara Widelicka i
Mikołaj Witaszyk.
Komisja Spraw Społecznych:
ź Danuta Sobka - przewodnicząca
Komisji i członkowie: Dariusz
Dobry, Renata Jończyk, Paweł
Krawczyk, Wojciech Radecki, Mikołaj
Witaszyk i Edward Gołębiewski.
Rada współpracowała z Sołtysami 22
sołectw i przewodniczącą Rady
Osiedla Letnisko Leśne. W skład
wchodzą: Adamczyk Roman,
Antkowiak Sylwester, Bartz Marcin,
Brodowski Piotr, Budniak Leszek,
Cichosz Hubert - obecnie; wcześniej śp.
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Jerzy Cieśla, Czarnecki Michał,
Gruszczyński Andrzej, Kosicki
Franciszek, Kosmowska Danuta, Kubiak
Marek, Kucierski Kazimierz, Lisiak
Wiesława, Marciniak Zenon, Mazurek
Aleksandra, Pławska Krystyna, Saukens
Mariusz, Senkowski Leszek, Stołowski
Ada, Szymkowiak Zenona, Walter
Włodzimierz, Widelicka Barbara i
Ziółkowski Sławomir.
Rada Gminy obradowała na 65 sesjach
zwykłych w tym 20 sesjach
nadzw yczajnych zwoły wanych na
wniosek Burmistrza w ważnych dla
gminy sprawach.
Tematy, którymi zajmowała się Rada
Miejska Gminy Pobiedziska wynikały z jej
kompetencji i właściwości określonych
ustawami i są to kompetencje
stanowiące i kontrolne.
Poza uchwałami Rada podjęła
również:
ź Apel nr I/1/2015 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 26
listopada 2015 roku w sprawie:
ujęcia przez Powiat Poznański ww.
inwestycji pn. przebudowa/
rozbudowa drogi powiatowej
nr2486P Pobiedziska-Iwno ( do
węzła S5), gmina Pobiedziska i
Kostrzyn, województwo
wielkopolskie- budowa obwodnicy
Pobiedziska wraz z budową
bezkolizyjnego skrzyżowania z linią
kolejową nr 353 Poznań WschódSkandawa.
ź Oświadczenie Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 21
grudnia 2017 roku w sprawie:
pozostawienia Oddziału Urzędu
Skarbowego w Swarzędzu.
ź Oświadczenie nr LXI/1/2018 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska a dnia
10 lipca 2018 roku w sprawie:
podziału Gminy Pobiedziska na
okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
Szanowni Państwo!
W ciągu tych danych nam czterech lat
wiele się zmieniło w kierunku podniesienia
standardu życia naszych mieszkańców.
Zdajemy sobie w pełni sprawę, że nie
w s z y s t k i e z a d a n i a u d a ło s i ę n a m
wykonać. Oczekiwania są zawsze większe
niżli możliwości finansowe gminy. Był to
dobry czas dla naszej gminy. Dzięki
zgodnej pracy Rady i zrozumieniu udało
się wprowadzić do budżetu i zrealizować
dodatkowe zadania. Tylko zgodne, spójne
działania Rady pozwalają na
zrównoważony rozwój naszej małej
ojczyzny.
Szanowni Państwo!
W imieniu całej Rady i własnym pragnę
złożyć na ręce Pani Burmistrz serdeczne
podziękowania za pracę samorządową
całego zespołu, którym przyszło pani
kierować. Jako Przewodnicząca mogłam
obserwować wszelkie działania
integrujące poszczególne środowiska

naszej Gminy, a przede wszystkim bardzo
dobrą współpracę z Radą Gminy
owocującą skutecznymi działaniami i
wymiernymi efektami.
W imieniu Rady i własnym dziękuję
kierownikom poszczególnych referatów
oraz pracownikom Urzędu. Dziękuję
P a ń s t w u S o ł t y s o m , k i e r o w n i ko m
jednostek organizacyjnych, liderom
organizacji i stowarzyszeń, wszystkim
instytucjom, i osobom, które w
jakikolwiek sposób współpracowały w
tym okresie z Samorządem Gminy. W
szczególny sposób dziękuję za obsługę
Biura Rady. Dziękuję aktywnym
mieszkańcom za aprobatę, ale też za
ko n s t r u kt y w n ą k r y t y kę . D z i ę ku j ę
wszystkim podejmującym trud działania
dla wspólnego dobra.
W tym miejscu w imieniu swoim oraz całej
Rady na ręce Pani Burmistrz i Pana
Burmistrza złożyć kwiaty, które niechaj
symbolizują naszą wdzięczność za
wszystko, co zostało zrobione przez te 4
lata dla dobra naszej Gminy.
Szanowna Rado!
Pragę Państwu podziękować za
powierzenie mi kierowania pracami Rady.
Przez ten czas starałam się w jak najlepszy
sposób kierować pracami Rady. Dziękuję
za zrozumienie, jeśli chodzi o sesje
nadzwyczajne. Wszystkie z nich
zwoływane były tylko w szczególnych
okolicznościach.
Dziękuję za czteroletnia współpracę z
Wami a szczególnie dziękuję
przewodniczącym komisji obarczonych
większymi obowiązkami za sprawne
kierowanie pracami swoich komisji.
Dziękuję wszystkim, z którymi miałam
okazje i przyjemność współpracować,
spotykać się, którz y pomagali mi
poznawać tajniki przewodniczenia Radą.
Uważam, że udało się Radzie pracować w
zgodzie i z pożytkiem dla mieszkańców
Miasta i Gminy Pobiedziska, mimo że w
skład Rady weszli radni kandydujący z
różnych komitetów wyborczych.
W działalności społecznej, tak jak w życiu,
trudno nie popełnić jakiegoś błędu, czy
ustrzec się potknięć. Stąd , jeżeli moje
błędy kogoś dotknęły to za nie teraz
przepraszam.
Wszystko, co staraliśmy się robić,
robiliśmy jak najlepiej.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję!
Sprawozdanie z działalności Komisji
Rady Miejskiej przedstawili: Danuta
Sobka - Przewodnicząca Komisji Spraw
Społecznych, Franciszek Kosicki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Adam Szczygielski - Przewodniczący
Komisji Spraw Gospodarczych,
Sylwester Antkowiak - Przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego.
Sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym przedstawiła Pani
Burmistrz Dorota Nowacka.
Zastępca Burmistrza Zbigniew
Zastrożny przedstawił Sprawozdanie z
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Radni oraz wszyscy obecni na sali
obejrzeli film podsumowujący kadencję
2015-2018 .
Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2018,
ź zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy
Pobiedziska na lata 2018-2036,
ź emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,
ź przyjęcia pomocy rzeczowej od
Powiatu Poznańskiego z
przeznaczeniem dla Jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej w

ź
ź

ź

ź

ź

ź

Kociałkowej Górce, Latalicach i
Węglewie,
ustanowienia użytku ekologicznego
„Łąka storczykowa w Tucznie”,
wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz określenia
zwolnień z podatku od
nieruchomości na 2019 rok,
przyjęcia rocznego Programu
współpracy Gminy Pobiedziska z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na
2019 rok,
ustalenia wstępnej lokalizacji
now ych przystanków
komunikacyjnych przy drogach
gminnych na terenie gminy
Pobiedziska,
ustalenia zasad i trybu korzystania z
Parkingów położonych na terenie
Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych w Pobiedziskach,
Pobiedziskach Letnisku i

Biskupicach,
regulaminu przyznawania i
wypłacania uzdolnionym uczniom
szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych stypendium
Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska,
ź określenia wysokości oraz zasad
ustalania i rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących
żłobki, kluby dziecięce lub
zatrudniających dziennych
opiekunów na terenie Gminy
Pobiedziska,
ź nadania Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Pobiedziska imienia Łukasza
Opalińskiego oraz zmiany Statutu,
ź pozostawienia bez rozpoznania
skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska
Radny Edward Gołębiewski złożył
interpelację w sprawie: planu zajęć
lekcyjnych Szkoły Podstawowej w
Pobiedziskach.
ź

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 19 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz
Miasta i Gminy Pobiedziska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
Część obszaru miasta Pobiedziska określona liniami
wyznaczonymi przez ulicę Polną i jej przedłużenie do
południowej granicy miasta, południową, zachodnią
i północną granicą miasta do ulicy Rolnej, ulicą Rolną
i Gajową wraz z wymienionymi ulicami, część ulicy
Fabrycznej na odcinku od Skansenu Miniatur do
końca ulicy oraz ulicą Poznańską z wyłączeniem tej
ulicy tj. Pobiedziska ulice: Akacjowa, Boczna,
Brzozowa, Długa, Fabryczna od nr 24 do końca ulicy,
Gajowa, Halina, Jagodowa, Jęczmienna, Kolejowa,
Konwaliowa, Kręta, Leśna, Malinowa, Okrężna,
Owsiana, Polna, Poprzeczna, Poziomkowa, Pszenna,
Rolna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa,
Wrzosowa, Zbożowa, Żytnia.

1

2

Część obszaru miasta Pobiedziska pomiędzy
ulicami: Goślińską-do granicy miasta i granicy
osiedla Letnisko Leśne a ulicą Fabryczną na odcinku
od Skansenu Miniatur do ul. Goślińskiej oraz ulice
Kazimierza Odnowiciela, Władysława Jagiełły,
Gnieźnieńska z Działkową, Rynek, Kościuszki i
Ogrodowa tj. Pobiedziska, ulice: Działkowa,
Fabryczna od ul. Goślińskiej do Skansenu Miniatur tj.
n-ry: po stronie parzystej od nr 4 do nr 22, po stronie
nieparzystej od nr 17 do granicy osiedla LetniskoLeśne, Gnieźnieńska, Goślińska, Kazimierza
Odnowiciela, Kościuszki, Ogrodowa, Rynek,
Władysława Jagiełły.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja
Pobiedziska Letnisko,
ul. Gajowa 22,
62-010 Pobiedziska

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska,
ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

29
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w y ko n a n i a W i e l o l e t n i e g o P l a n u
Inwestycyjnego za lata 2015-2018 „100 inwestycji zamiast tysiąca słów”.
Sprawozdanie zamieszczone zostało na
stronie:
www.pobiedziska.pl/100-inwestycjizamiast-1000-slow/

www.pobiedziska.pl
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Część obszaru miasta Pobiedziska pomiędzy
ulicami: Poznańską wraz z Prostą, Tysiąclecia i
Dworcową do ulicy Kazimierza Odnowiciela z
wyłączeniem ulicy Kazimierza Odnowiciela, tj.
Pobiedziska, ulice: Dobra, Dworcowa, Krótka,
Księcia Przemysła I, Miła, Pogodna, Poznańska,
Prosta, Radosna, Tysiąclecia, Wodna, Zielona.

Część obszaru miasta Pobiedziska pomiędzy
ulicami: Goślińską z wyłączeniem tej ulicy do
północnej granicy miasta a ul. Fabryczną na odcinku
od ulicy Goślińskiej do północno-wschodniej granicy
miasta wraz z ul. Kiszkowską, tj. Pobiedziska, ulice:
Biezdruchowska, Cybińska, Drawska, Fabryczna od
granicy miasta do ul. Goślińskiej tj. parzyste od 2 do
2a oraz numery nieparzyste od 1-15, Główna,
Jesiotrowa, Kiszkowska, Łososiowa, Na Stoku, Nad
Jeziorem, Notecka, Nowa, Odrzańska, Okoniowa,
Rzeczna, Sandaczowa, Skośna, Skryta, Słoneczna,
Warciańska, Węgorzowa. Część obszaru miasta
Pobiedziska położona na wschód od ciągu ulic:
Kostrzyńska-Rynek-Gnieźnieńska do północnej i
wschodniej granicy miasta oraz do ulicy Fabrycznej z
wyłączeniem ulic: Rynek, Gnieźnieńska i Fabryczna,
tj. Pobiedziska, ulice: Czerniejewska, Jeziorna,
Klasztorna, Kostrzyńska, Łąkowa, Niecała,
Podgórna, Półwiejska, Spadzista.
Część obszaru miasta Pobiedziska położona:
pomiędzy ulicami: Polną-stanowiącą granicę osiedla
Letnisko-Leśne, Poznańską, Różaną, z wyłączeniem
tych ulic, a ulicą Generała Kutrzeby-wraz z tą ulicądo południowej granicy miasta tj. Pobiedziska, ulice:
Azaliowa, Chabrowa, Fiołkowa, Generała Kutrzeby,
Kaczyńska, Kapitana Lewandowskiego, Majora
B a r t l i t z a , M a ko w a , M a l w o w a , Po r u c z n i k a
Sypniewskiego, Rumiankowa, Słonecznikowa,
Władysława Zielińskiego, Zaułek, Zawilcowa,
Zawiła. Część obszaru Pobiedziska położona: od
południowej granicy miasta pomiędzy ulicami
Kostrzyńską i Generała Kutrzeby-z wyłączeniem
tych ulic-do ulicy Różanej, Królowej Jadwigi i
Powstańców Wielkopolskich wraz z tymi ulicami tj.
Pobiedziska, ulice: Armii Poznań, Biedrzyckiego,
Bolesława Chrobrego, Jackowskiego,
Kostrzewskiego, Królowej Jadwigi, Kwiatowa,
M a r c i n kow s k i e g o , M i e s z k a I , Pow s t a ń ców
Wielkopolskich, Różana, Wawrzyniaka, Wojska
Polskiego.

5

6

7

www.pobiedziska.pl

Remiza OSP, ul. Tysiąclecia 18,
62-010 Pobiedziska
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach,
ul. Kostrzyńska 23,
62-010 Pobiedziska
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Przedszkole "Wesołe Skrzaty"
w Pobiedziskach,
ul. Różana 4, 62-010 Pobiedziska

Teren określony granicami sołectw: Polska Wieś,
Wagowo, Bociniec, Kocanowo, Główna, Węglewo, tj.
miejscowości: sołectwo Polska Wieś: Polska Wieś,
Borówko, Zbierkowo sołectwo Wagowo: Czachurki,
Jezierce, Wagowo, Wiśniewo sołectwo Bociniec:
Bociniec, Gołuń, Gołunin sołectwo Kocanowo:
Kocanowo sołectwo Główna: Główna, Główienka
sołectwo Węglewo: Węglewo, Węglewko oraz
Teren określony granicami sołectw: Jankowo, Góra,
Promno, Kociałkowa Górka tj. miejscowości
sołectwo Jankowo: Jankowo, Jankowo-Młyn
sołectwo Góra: Góra sołectwo Promno: Promno,
Kaczyna, Stara Górka, Wójtostwo sołectwo
Kociałkowa Górka: Kapalica, Kociałkowa Górka,
Nowa Górka.

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Teren określony granicami sołectw: Stęszewko tj.
miejscowości: Sołectwo Stęszewko: Pruszewiec,
Siodłowo, Stęszewko, Stęszewice, Tuczno.

Świetlica Wiejska w Stęszewku,
Stęszewko ul. Wiejska 3a,
62-010 Pobiedziska

Pobiedziski Ośrodek Kultury,
ul.Kostrzyńska 21,
62-010 Pobiedziska
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Centrum Integracji Społecznej,
Łagiewniki 5,
62-010 Pobiedziska

9

Teren określony granicami sołectw: Bednary,
Borowo-Młyn, Kołata, Złotniczki, Wronczyn tj.
miejscowości sołectwo Bednar y: Bednar y,
Wronczynek sołectwo Borowo-Młyn: Borowo-Młyn,
Gorzkie Pole, Promno-Stacja, Olszak sołectwo
Kołata: Kołata, Kołatka, Kowalskie, Skorzęcin
sołectwo Złotniczki: Jerzyn, Kuracz, Nadrożno,
Złotniczki sołectwo Wronczyn: Wronczyn.

Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana
Jackowskiego we Wronczynie, Wronczyn 1a,
62-010 Pobiedziska
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Teren określony granicami sołectwa Jerzykowo tj.
miejscowości: sołectwo Jerzykowo: Barcinek, Bugaj,
Jerzykowo.

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi,
Jerzykowo Spokojna 3, 62-007 Biskupice
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

10

11

12

Teren określony granicami sołectw, część sołectwa
Biskupice tj. miejscowości Biskupice, z wyłączeniem
ulic: Baśniowa, Dworcowa od nr 36 do końca ulicy,
Główna, Krótka, Łąkowa, Ogrodowa, Rzemieślnicza,
Skrajna, Szkolna, Usługowa, Wincentego Witosa,
Zakładowa. Teren określony granicami sołectw
część sołectwa Biskupice, tj. miejscowości:
Biskupice ulice: Baśniowa, Dworcowa od nr 36 do
końca ulicy, Główna, Krótka, Łąkowa, Ogrodowa,
Rzemieślnicza, Skrajna, Spadziowa, Szkolna,
Usługowa, Wincentego Witosa, Zakładowa oraz
miejscowości: Promienko, Uzarzewo-Huby.
Areszt Śledczy Środa Wielkopolska
Oddział Zewnętrzny Pobiedziska
ul.Władysława Jagiełły 34.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole
im. Bolesława Chrobrego
w Biskupicach, Szkolna 2,
62-007 Biskupice
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Areszt Śledczy Środa Wlkp. Oddział Zewnętrzny
Pobiedziska, Władysława Jagiełły 34,
62-010 Pobiedziska

Głosowanie w lokalach wyborczych
odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 roku od godz. 7:00 do godz. 21:00
Głosować przez pełnomocnika
mogą wyborcy którzy najpóźniej w
dniu głosowania ukończą 75 lat lub
posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym także
wyborcy posiadający orzeczenie

organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i
niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo
długotrwałej niezdolności do pracy

w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa powinien zostać
złożony do Burmistrza Miasta i
Gminy Pobiedziska najpóźniej do
dnia 12 października 2018 r.
Burmistrz
Miasta i Gminy Pobiedziska
Dorota Nowacka

INFORMACJE UMiG
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Teren określony granicami sołectw: Latalice
Łagiewniki, Podarzewo, Pomarzanowice tj.
miejscowości sołectwo Latalice: Latalice sołectwo
Łagiewniki: Łagiewniki, Pomarzanki, Krześlice
sołectwo Podarzewo:Podarzewo, sołectwo
Pomarzanowice: Pomarzanowice.
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LISTY INTENCYJNE PODPISANE
Z GMINĄ ŁUBOWO
w sprawie komunikacji
i węzła przesiadkowego

B

urmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Dorota Nowacka oraz Wójt Gminy
Łubowo Andrzej Łozowski podpisali 2 października 2018 roku listy intencyjne
w sprawie działań związanych ze wspólną realizacją zadań w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego oraz działań polegających na rozwoju
infrastruktury transportu publicznego w rejonie Lednogóry oraz Kocanowa,
poprzez utworzenie węzła komunikacyjnego w Lednogórze zwanego „Centrum
Przesiadkowym w Lednogórze” oraz wykonania połączenia drogowego z w/w
Centrum Przesiadkowego do Kocanowa.

www.pobiedziska.pl

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
tel. 61 89 77 100
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 81 52 000
Zakład Komunalny
Pobiedziska Sp. z o.o.
tel. 61 81 77 074
Wodociągi
tel. 61 81 77 584
Ośrodek Lekarza Rodzinnego “Pronus”
tel. 61 81 77 060
Ośrodek Lekarza
Rodzinnego w Biskupicach
tel. 61 81 55 018
Centro Medico
(Bezpłatna podstawowa opieka
medyczna w Pobiedziskach)
tel. 61 81 54 076
Apteka ul.K.Odnowiciela
tel. 61 81 77 290
Apteka “Przy Rynku”
tel. 61 81 77 092
Apteka Jagiellońska
tel. 61 81 77 625
Apteka “Rodzinne Centrum Zdrowia”
tel. 61 81 77 350
Apteka “Panaceum” w Jerzykowie
tel. 61 8977 034
Pogotowie Energetyczne
tel. 61 81 77 991
Oczyszczalnia Ścieków Nadrożno
tel. 515 062 829

Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska,ul. Kościuszki 4, tel. 61 89 77 100
Zespół redakcyjny pod redakcją - Redaktor Naczelny:
Łucja Kapcińska
Zastępca Redaktora Naczelnego: Marcin Wojcieszak,
tel. 61 8977 151 lub 138; promocja@pobiedziska.pl
Skład i druk: Studio Reklamy i Promocji J&S,
ul. Jesiotrowa 2, 62-010 Pobiedziska
Nakład: 6500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Urząd Pocztowy w Pobiedziskach
(do okienka obsługowego)
tel. 61 81 80 817
Naczelnik Poczty
tel. 61 81 80 818
Agencja Pocztowa w Biskupicach
tel. 790 650 838
Straż Pożarna
tel. 998
Komisariat Policji w Pobiedziskach
Komendant Komisariatu Policji
- nadkom. Roman Warda
komendant.pobiedziska@po.policja.gov.pl
ul.Tysiąclecia 9, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 84 13 040 lub 997
kom. 784- 112-067
Dzielnicowy - Rejon nr 1
tj. Pobiedziska miasto do trasy K5
st.sierż. Jakub Ból
tel. 519 064 539
dzielnicowy.pobiedziska1@po.policja.gov.pl
Dzielnicowy - Rejon nr 2
Pobiedziska-Letnisko oraz północna
część m.Pobiedziska od trasy K-5 tj:
ul.Goślińska, Kiszkowska, Główna i przyległe
p.o. st.sierż. Paweł Goździewski
tel. 786 936 068
dzielnicowy.pobiedziska2@po.policja.gov.pl
Dzielnicowy - Rejon nr 3
miejscowości na północ od trasy K-5:
Jerzykowo, Barcinek, Bugaj, Tuczno,
Stęszewko, Bednary, Wronczyn, Krześlice,
Główna, Główienka, Borowo Młyn, Gorzkie
Pole,Kołata, Kołatka, Złotniczki, Nadrożno,
Jerzyn, Wronczynek, Pruszewiec,
Pomarzanowice
asp. Piotr Pawlak.
tel. 786 936 069
dzielnicowy.pobiedziska3@po.policja.gov.pl
Dzielnicowy - Rejon nr 4
miejscowości na południe od trasy K-5:
Biskupice, Jankowo, Góra, Promno, Wagowo,
Gołuń, Kociałkowa Górka, Polska Wieś,
Uzarzewo Huby,Wójtostwo, Kocanowo,
Zbierkowo, Nowa Górka, Stara Górka, Promno
Stacja, Borówko, Bociniec, Czachurki
st.sierż. Dariusz Lepczyk
tel. 519 064 540
dzielnicowy.pobiedziska4@po.policja.gov.pl
Wypadki uliczne, zawały serca
i zasłabnięcia
tel. 999
Pomoc Doraźna - Swarzędz
pn.-pt.18:00-8:00; sob.,ndz.i święta
-całą dobę
tel. 61 8174 671
Karetka Transportowa
(skierowanie od lekarza dom.)
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Proszę Państwa,
Po 4 latach uczestniczenia w zarządzaniu Gminą i dbania o jej wizerunek pragnę
Państwu w imieniu Pani Burmistrz i własnym przedstawić kilka istotnych faktów
obrazujących Naszą Gminę.
Przedstawione dane oparte są na rankingach publikowanych na serwisie
samorządowym PAP oraz w czasopiśmie „Wspólnota”, które podejmuje m.in.
tematykę samorządu, przedstawia analizy ekonomiczne, rankingi, opinie prawne czy
też praktyki funkcjonowania w administracji publicznej. Podejmując temat budżetu
Gminy chcemy Państwu przedstawić kilka istotnych informacji, które opierając się na
ogólnodostępnych wskaźnikach m.in. będących w bazie Głównego Urzędu
Statystycznego wiarygodnie przedstawią podejmowane działania przez ostatnie
4 lata.
„Ranking zrównoważonego rozwoju Jednostek samorządu terytorialnego”
przygotowywany jest przez pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Analizie poddano 16
istotnych wskaźników, które obejmowały trzy obszary rozwoju: społeczny, gospodarczy oraz ochronę środowiska.
W roku 2017 Gmina Pobiedziska zajęła wysokie 129 miejsce pośród gmin miejsko-wiejskich zatem nastąpił
wzrost o 79 miejsc w stosunku do roku 2014, gdzie zajmowaliśmy 208 miejsce. Wartym podkreślenia jest ranking
inwestycyjny opublikowany przez czasopismo samorządowe „Wspólnota”, gdzie Gmina Pobiedziska w latach 20132015 zajmowała miejsce 362, w latach 2014-2016 to miejsce 303, natomiast 2015-2017 to już wysokie miejsce 145.
Ogromną satysfakcją jest poprawa naszych notowań na przełomie 3 lat aż o 217 miejsc.
Temat szczególnie ważny dla Gminy Pobiedziska to rozwój przedsiębiorczości i wsparcie dla osób prowadzących własne
firmy czy to przez możliwe do pozyskania dostępne środki finansowe w LGD „Trakt Piastów”, użyczony (nieodpłatnie)
lokal dla Pobiedziskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców „Progres” działający m.in. jako Pobiedziskie Centrum
Organizacji Pozarządowych, ogłoszony przez Gminę konkurs „Przedsiębiorca Roku”, uchwalane plany
zagospodarowania przestrzennego czy też pozostające od lat podatki na niezmienionym poziomie. Poddając analizie
działające podmioty gospodarcze na 1 tys. mieszkańców Pobiedziska w roku 2015 uplasowały się na miejscu 175
natomiast w roku 2016 to już zaszczytne 22 miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich. Zatem osiągnęliśmy wskaźnik
131,13 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w Gminie Pobiedziska.
Odnosząc się do podnoszonego wielokrotnie tematu budżetu Gminy Pobiedziska informujemy, iż niezależne rankingi
opublikowane w serwisie samorządowym PAP m.in. pn. „Dochody własne na przestrzeni dekady” w roku 2017
Gmina Pobiedziska na 2.478 gmin zajmuje miejsce 609 z kwotą na mieszkańca 2.525 zł. Ważny temat jak zadłużenie
Gminy, który jest szczególnie analizowany przez każdy samorząd i tak Gmina Pobiedziska zajmuje miejsce 1 257
w odniesieniu do zadłużenia innych 2.477 gmin (dane za rok 2017 i kwota na mieszkańca Gminy to 825 zł).
Budżet Gminy Pobiedziska został poddany ocenie przez niezależny serwis samorządowy PAP i tak w rankingu
pozyskanych środków unijnych w roku 2017 Gmina Pobiedziska zajęła wysokie 105 miejsce na 2.238 gmin.
Szczegółowe informacje dotyczące pozyskanych środków unijnych wielokrotnie Państwu przedstawialiśmy
w Biuletynach Pobiedziskich, na stronie www.pobiedziska.pl, na portalach społecznościowych oraz podczas osobistych
spotkań z mieszkańcami.
Odpowiadając zapewne na ważne pytanie o cel ukazania powyższych rankingów pragniemy podkreślić, iż są one
niezależne i Gmina nie ma wpływu na dokonywaną ocenę. Podjęliśmy decyzję, iż nie będziemy wydatkować środków
publicznych na udział w konkursach, plebiscytach za otrzymywane certyfikaty czy też laury. Najważniejsza jest
dla nas obiektywna, szczera ocena działalności za 4 lata pracy dla dobra Gminy. Zatem dla Państwa oceny
pozostawiamy przedstawione powyżej rankingi m.in. publikowane w prasie „Wspólnota” oraz w serwisie
samorządowym PAP, które są wiarygodnym źródłem informacji.
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Pobiedziska
Zbigniew Zastrożny

