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Nowe wyzwania na przyszłość
Koronawirus zmienia świat na naszych oczach. Rządy wprowadzają stany epidemii, Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza pandemię,
a ludzie uczą się żyć w zupełnie nowej rzeczywistości. Zamiast myśleć o testach ośmioklasistów i majowych egzaminach maturzystów,
dyskutujemy o testach na koronawirusa, a matura schodzi na plan drugi, bo nie tylko maturzyści, ale cala ludzkość musi zdać egzamin, aby
jak najszybciej wyjść z niespodziewanego kryzysu. Większość ten egzamin zdaje, ale są tacy, którzy nie do końca rozumieją co się dzieje
i starają się żyć według własnych zasad, nie dostosowując się do obowiązujących rygorów sanitarnych. Aby zdać wspomniany egzamin,
musimy wszyscy uznać, że najważniejszą wartością staje się odpowiedzialność, dyscyplina, powściągliwość, umiar, rozwaga, spokój,
cierpliwość i altruizm. Konieczne wydaje się zdeﬁniowanie na nowo słowa„solidarność” oraz szybkie wprowadzenie tego pojęcia w czyn.

Specyﬁka życia w czasie epidemii
polega na tym, że poza zakazami nakładanymi
przez władze, musimy sami sobie
wprowadzić wiele ograniczeń. Musimy
zrezygnować ze swych nawyków, wolności, a
nawet praw.
Trwający czas narodowej kwarantanny nie jest
łatwy także dla samorządu. Oprócz działań
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
musimy realizować bieżące zadania. Urząd
mimo pewnych ograniczeń cały czas pracuje,
postępowania administracyjne są prowadzone.
Odbyła się także w odmiennych niż zwykle
warunkach sesja Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska, aby uruchomić rezerwę na czas
kr yz ysu z wiązanego z epidemią oraz
wprowadzić zmiany budżetowe, w celu
rozpoczęcia nowych zadań inwestycyjnych.
Oczywiście priorytetem są działania dotyczące
bezpieczeństwa mieszkańców w dobie
szalejącego na świecie wirusa SARS-CoV-2.
Ważną sprawą jest przedstawienie
uchwalonego budżetu z wspomnianymi
zmianami. Budżet gminy Pobiedziska po stronie
dochodów wynosi po zmianach 109.716.000
złotych, natomiast wydatki planowane są na
kwotę 110.763.000 złotych. Czy uda się go
zrealizować? Na to pytanie trudno jest
odpowiedzieć. Budżet gminy bardzo mocno
powiązany jest z kondycją działających ﬁrm,
poziomem zatrudnienia, wysokością dochodów
mieszkańców.
Im lepiej prosperują ﬁrmy, tym lepiej ludzie
zarabiają i odprowadzają więcej podatków
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wykazanych w zeznaniu podatkowym PIT. Im
więcej zarobionych przez mieszkańców
pieniędzy, tym większe odpisy przekazywane
przez Ministerstwo Finansów do gminy. W
budżecie na rok 2020 założono, że udział
naszego samorządu z tytułu płaconych przez
mieszkańców podatków wyniesie 30 mln zł.
Ko l e j n e 1 0 m l n z ł p ow i n n i z a p ł a c i ć
p r ze d s i ę b i o rc y z t y t u ł u p o d at k u o d
n i e r u c h o m o ś c i p r ze z n a c zo n yc h p o d
działalność gospodarczą. Świadomie użyłem
słowa„powinni”. Obawiam się, że konsekwencje
zwolnienia gospodarki z tytułu epidemii
mogą spowodować dużo mniejsze wpływy niż
planujemy. Kolejnym powodem do niepokoju
są rosnące wydatki na bieżące utrzymanie
gminnego majątku oraz realizacji przedsięwzięć
społecznych.
Wszystkie samorządy w Polsce podkreślają
galopujący wzrost doﬁnansowywania oświaty z
własnych pieniędzy. Otrzymywana subwencja
nie w ystarcza na w ynagrodzenia dla
nauczycieli, a pamiętać trzeba, że gmina musi
p o kr yć wsz yst ki e kos z t y z wi ą z an e z
utrzymaniem budynków i szkolnej
infrastruktury. Wymienione czynniki powodują,
że niepokojąco zmniejszyła się różnica między
bieżącymi wpływami, a bieżącymi wydatkami.
Jeszcze do niedawna bieżące wpływy do
budżetu były kilka milionów wyższe niż bieżące
wydatki. Dzisiaj wpłynie więcej tylko o 480 tys.
zł. To bardzo niedobre zjawisko. Jeśli tendencja
taka się utrzyma, będzie mniej pieniędzy na
inwestycje.
Nie ukrywam, że stanęliśmy z
radnymi przed dylematem: ograniczać
i nwe s t yc j e i o s zc zę d z a ć, c z y j e d n a k
podjąć ryzyko i realizować zadania. Ostatecznie
lista zadań inwestycyjnych i remontowych
została uchwałą Rady Miejskiej zatwierdzona.
Ze względu na niepewną sytuację, w pierwszym
półroczu będą realizowane zadania w zakresie
infrastruktury drogowej i oświetlenia ulic.
Pisząc o budżecie gminy na rok 2020
trudno nie odnieść się do sytuacji ﬁrm,
wynikającej z nagłego kryzysu gospodarczego.
Mam pełną świadomość, jak ważną
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rolę odgrywają podmioty gospodarcze w
rozwoju gminy. Dzisiaj żaden ekonomista nie
jest w stanie przewidzieć skutków epidemii w
gospodarce. Mam świadomość, że
najważniejsze jest bezpieczeństwo zdrowotne i
gospodarcze. Dlatego wyjdę naprzeciw
każdemu przedsiębiorcy, który będzie miał
problem z terminową zapłatą podatku z
powodu sytuacji wywołanej koronawirusem.
Przewiduję możliwość odroczenia terminu
płatności podatku od nieruchomości, rozłożenia
na raty oraz umorzenia ewentualnych odsetek
narosłych od niezapłaconego podatku. Jeśli nie
zauważymy tego problemu, pieniędzy
płaconych przez podmioty gospodarcze będzie
mniej, ponieważ wiele z nich może nie
przetrwać, a to byłby najgorszy scenariusz.
Zanotujemy wówczas wzrost bezrobocia i niższe
dochody z udziału w podatku PIT.
Każdy kryzys jest też szansą. Trudny
do zdania egzamin to też okazja, by się w
dramatycznie trudnych okolicznościach
sprawdzić.
Jak to wszystko się skończy? Na to pytanie na
świecie nikt nie potraﬁ odpowiedzieć. Jedno jest
pewne: świat i nasze życie nie będą już takie
same, dlatego jak najszybciej należy wyciągnąć
najważniejsze wnioski:
Po pierwsze: zmniejszenie bieżących wydatków.
Po drugie: wsparcie dla lokalnych
przedsiębiorców.
Po trzecie: pozyskiwanie nowych inwestorów.
Po czwarte: zwiększenie liczby mieszkańców.
Po piąte: stworzenie budżetu kryzysowego, aby
nie stracić płynności ﬁnansowej gminy.
Po szóste: budowa wspólnoty i solidarności
między sobą.
To początek tworzenia się nowego świata.
Każdy z nas może mieć w tym swój udział.
Zatem działajmy razem!
Ireneusz Antkowiak
Burmistrz
Miasta i Gminy Pobiedziska
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Budżet - na dzień 26 marca 2020 roku
Rok 2020

DOCHODY
Planowane dochody na rok 2020 to kwota
109.716.198 zł, w tym dotacje celowe na
realizację zadań z zakresu administracji
rządowej 24.638.822 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych gminom

24 667 532 zł

Subwencje

18 356 042 zł

Dochody pozostałe

66 692 624 zł
ogółem

109 716 198 zł

Struktura dochodów planowanych na rok 2020 (wg działów klasyfikacji budżetowej)
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo

4 302,00 zł
12 000,00 zł

Transport i łączność

5 104 455,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa

3 904 947,00 zł
8 500,00 zł

Administracja publiczna

206 584,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze

27 660,00 zł

Podatki i opłaty

53 049 247,00 zł

Różne rozliczenia (subwencje)
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Polityka społeczna

18 574 900,00 zł
2 495 710,00 zł
968 908,00 zł
171 826,00 zł

Rodzina
Gospodarka komunalna

24 641 986,00 zł
75 796,00 zł

Kultura i sztuka

109 927,00 zł

Kultura ﬁzyczna

359 450,00 zł

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

PODATKI
W planowanych dochodach roku 2020
najwyższą wartość stanowią podatki i opłaty
w wysokości 53.049.247 zł, w tym:
ź Wpływy z karty podatkowej 22.800 zł,
ź Wpływy z podatków i opłat od osób
prawnych 10.619.855 zł, w tym podatek od
nieruchomości 10.100.000 zł,
ź Wpływy z podatków i opłat od osób
ﬁzycznych 9.474.700 zł, w tym podatek od
nieruchomości 6.530.000 zł,
ź Wpływy z innych opłat 2.168.750 zł:
ź Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa (PIT i CIT)
30.691.142 zł oraz subwencje w
wysokości 18.566.760 zł.
WWW.POBIEDZISKA.PL
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stawki podatku od środków transportu
– obniżono o ok. 20%,
ź stawki podatku od nieruchomości wzrosły o ok. 1,8%.
ź

stawka podatku leśnego – wzrosła o ok.
1,65%,
ź stawki podatku rolnego – wzrosły o ok.
1,79%,
ź

ź

stawki opłaty targowej nie uległy
zmianom

WYDATKI
Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 110.763.198 zł:
wydatki bieżące 101.406.314 zł (w tym
dotacje celowe na realizację zadań
zleconych gminom 24.667.532 zł),
ź wydatki majątkowe to kwota 9.356.884 zł.
ź

Rok 2020

Wydatki bieżące

101 406 314 zł

Wydatki majątkowe

9 356 884 zł
ogółem

110 763 198 zł

Ponadto wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom to kwota 24.667.532 zł.

Struktura wydatków planowanych na rok 2020 (wg działów klasyfikacji budżetowej)
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Krajowe Biuro Wyborcze
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia (rezerwy)
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Polityka społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna
Kultura i sztuka
Kultura ﬁzyczna

447 589,00 zł
5 500,00 zł
12 511 751,00 zł
55 150,00 zł
2 240 870,00 zł
283 346,00 zł
8 541 142,00 zł
27 660,00 zł
1 191 418,00 zł
840 000,00 zł
772 630,00 zł
37 815 835,00 zł
601 647,00 zł
4 631 547,00 zł
170 015,00 zł

1 185 144,00 zł
24 987 861,00 zł

0,00

9 427 869,00 zł
2 329 571,00 zł
2 696 653,00 zł
10 000 000,00
20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

W planowanych wydatkach z budżetu gminy w roku 2020 najwyższą wartość stanowią wydatki na:

1. Oświatę i wychowanie - 37.815.835 zł, w tym:
w ydatki zaplanowane w szkołach
podstawowych – 21.408.751 zł, w tym
m.in.:
- dotacja dla niepublicznej szkoły w kwocie
150.000 zł,
- projekt Erasmus+ „Okno na świat migrantów i
ź
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drzwi do nowych doświadczeń" realizowany w
Szkole Podstawowej w Jerzykowie - na kwotę
49.135 zł,
- projekt doﬁnansowany ze środków UE
„Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń”
realizowany w szkołach – Pobiedziska,

kwiecień 2020

Pobiedziska Letnisko, Węglewo, Wronczyn i
Jerzykowo – na łączną kwotę 975.995 zł,
- projekt doﬁnansowany ze środków UE „Liga
eSzkoła” realizowany w szkołach – Biskupice i
Jerzykowo – na łączną kwotę 44.627 zł,
- projekt doﬁnansowany ze środków UE
WWW.POBIEDZISKA.PL
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„Podniesienie jakości edukacji w Szkole
Podstawowej w Biskupicach poprzez szkolenie
kadry, realizację projektów edukacyjnych i
zakup wyposażenia” – na łączną kwotę
156.902 zł,
ź wydatki w oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych 413.900 zł, w tym
5 . 0 0 0 z ł n a re f u n d a c j ę ko s z tów
ponoszonych przez miasto Poznań i
Swarzędz,
ź wydatki w przedszkolach 10.982.833 zł, w
tym m.in.:
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli –
1.600.000 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez
Poznań, Czerwonak, Kostrzyn, Swarzędz,
miasto i gminę Gniezno i inne - na dzieci z

gminy Pobiedziska uczęszczające do
przedszkoli na terenach tych gmin – 350.000
zł,
- dotacje dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst
lub ﬁzyczną – 4.900.000 zł,
ź inne formy wychowania przedszkolnego refundacja kosztów ponoszonych przez
miasto Poznań – 3.000 zł,
ź wydatki związane z dowożeniem uczniów
do szkół: dowozy szkolne, dowozy
indywidualne oraz przewóz dzieci
niepełnosprawnych – 1.012.151 zł,
ź wydatki na Liceum Ogólnokształcące –
734.300 zł,
ź komisje egzaminacyjne – 1.000 zł,
ź dokształcanie nauczycieli w szkołach i

część oświatowa subwencji ogólnej

ź
ź

ź

ź

przedszkolach – 152.799 zł,
stołówki szkolne i przedszkolne 946.973 zł,
re a l i z a c j a z a d a ń w y m a g a j ą c yc h
stosowania specjalnej organizacji nauki w
przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych 674.700 zł (w tym 100.000
zł na instalację windy przy Przedszkolu w
Pobiedziskach),
re a l i z a c j a z a d a ń w y m a g a j ą c yc h
stosowania specjalnej organizacji nauki w
szkole podstawowej 1.317.624 zł,
zaplanowane wydatki związane z
funduszem świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów i rencistów oraz
nagrody - st ypendia za w ybitne
osiągnięcia w nauce 167.804 zł.

wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz świadczenia

30 000 000,00
25 311 684,00
25 000 000,00
21 738 459,32
20 278 211,80
20 000 000,00
19 022 237,41

16 129 396,00

16 566 563,00

Realizacja 2018

Realizacja 2019

17 280 721,00

15 000 000,00 15 706 393,00
10 000 000,00

5 000 000,00

0,00
Realizacja 2017

Plan 2020

2. Rodzinę -24.987.861 zł.
Są to głównie środki przeznaczone na zadania
zlecone gminie w kwocie 24.472.479 zł z
przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:
ź Świadczenie wychowawcze (500+) –
20.245.420 zł,
ź Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego – 4.213.703 zł,

Wspieranie rodziny – 119.001 zł,
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 300.000 zł (zadanie własne Gminy),
ź Rodziny zastępcze (współﬁnansowanie
pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej
placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym)
ź
ź

ź

– 78.000 zł,
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04
kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów – 30.356 zł.

3. Transport i łączność (drogi i komunikacja) - 12.511.751 zł, w tym:
ź

obsługa komunikacji na terenie gminy
3.389.700 zł (bieżące utrzymanie węzłów
przesiadkow ych w Pobiedziskach,
WWW.POBIEDZISKA.PL

Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach oraz
utr z ymanie komunik acji gminnej
realizowanej przez Zakład Komunalny sp. z

o.o., Miasto Poznań i Gminę Swarzędz oraz
porozumienie dotyczące przewozów
pasażerskich – koleje metropolitarne),
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utrzymanie dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miasta 254.830 zł oraz
bezpieczeńst wo piesz ych w ulic y
Kiszkowskiej - 80.000 zł,
ź utrzymanie dróg gminnych 8.787.221 zł, w
tym:
ź

- bieżące utrzymanie dróg i chodników
gminnych (zakup tłucznia, oznakowanie,
utrzymanie przystanków, opróżnianie koszy,
odśnieżanie, posypywanie i zamiatanie ulic,
wycinki i nasadzenia w pasie drogowym,
zmiana organizacji ruchu, dzierżaw y,

ubezpieczenie dróg, itp.) - 3.277.721 zł,
- remonty w drogach gminnych (remonty
cząstkowe nawierzchni dróg) 420.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 5.089.500 zł .

Wydatki na zadania inwestycyjne są zaplanowane w łącznej kwocie 9.356.884 zł,
z przeznaczeniem na:

243 984 zł
290 000 zł
2 026 600 zł
20 000 zł
708 000 zł
305 000 zł
245 400 zł
330 000 zł
5 169 500 zł
29 400 zł
0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

Kultura ﬁzyczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświata i wychowanie
Administracja publiczna
Transport i łączność

5 000 000 zł

6 000 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Polityka społeczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Gospodarka mieszkaniowa
Rolnictwo i łowiectwo

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2020 - 525.101 zł.
Środki przeznaczone do dyspozycji organizacji pozarządowych na rok 2020 – 755.996 zł.

ź
ź

Środki nansowe przeznaczone do dyspozycji organizacji pozarządowych w roku 2020
250 000,00

235 043,00

200 000,00

150 000,00 145 530,00

100 000,00

100 000,00
85 575,00

50 000,00

35 805,00
4 043,00

0,00
kultura ﬁzyczna
kultura
zabytki
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100 000,00

przeciwdziałanie uzależnieniom
ochrona środowiska
Centra Integracji Społecznej
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rehabilitacja niepełnosprawnych
wspieranie sportu
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Łączne planowane zadłużenie Gminy Pobiedziska na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 27.848.606 zł, co stanowi 25,38% planu założonych dochodów.
Planowany do zaciągnięcia kredyt to 3.000.000 zł, natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wyniosą 8.960.000 zł.

Zadłużenie gminy w latach 2020-2027
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25 000 000
22 688 606,00
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15 000 000
12 368 606,00
10 000 000
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2020

wydatki na obsługę długu

2021

2022

2023

2024

500 000,00

0,00

0,00

0,00

2026

2027

2028

2029

2025

spłata rat kapitałowych (kredyty, pożyczki, obligacje)

kwota długu

Zostaw PIT w Gminie Pobiedziska
Przypominamy, że pieniądze z podatku dochodowego traﬁają prawie w 40% do budżetu Gminy, w której Państwo są zameldowani lub
wskażą jako miejsce zamieszkania. Wskazanie miejsca zamieszkania nie wymaga zmiany zameldowania, żadnych opłat ani zmiany
dokumentów.

Dzięki takiej postawie będziecie mieli
Państwo wraz z innymi mieszkańcami
Gminy Pobiedziska – wpływ na wysokość
dochodów budżetu, a tym samym na
jeszcze intensywniejszy rozwój naszej
Gminy. Jeśli przykładowo, płacicie Państwo
1500 zł podatku dochodowego, to do
budżetu gminy, którą Państwo wskażecie w
PIT traﬁa około 600 zł. Pieniądze te
przeznaczane są między innymi na
ﬁnansowanie szkół, przedszkoli oraz drogi i
chodniki. Jakość i liczba nowych inwestycji
jest uzależniona także od udziału w podatku

dochodowym, który stanowi jedno ze źródeł
ﬁnansowania. Im więcej osób będzie
płaciło podatki w faktycznym miejscu
zamieszkania, tym na lepszy standard życia
w naszej gminie możemy liczyć.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze w
roku 2020 roku można dowiedzieć się tutaj:
https://pobiedziska.budzetyjst.pl/
Pamiętajmy więc, aby zaktualizować dane o
miejscu swojego faktycznego zamieszkania
wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przy okazji
wypełniania zeznania podatkowego PIT za
2019 r.
Właściwym dla Gminy Pobiedziska jest
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, ul.
Dolna Wilda 80, 61 – 501 Poznań

KOMUNIKAT
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że od 1 maja 2020 r.
punkt podawczy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Swarzędzu zostanie zamknięty.
Zapraszamy do korzystania z biura podawczego w siedzibie Urzędu Skarbowego w Poznaniu ul. Dolna Wilda 80
WWW.POBIEDZISKA.PL

BIULETYN POBIEDZISKI

kwiecień 2020

7

- informacje UMiG

Inwestycje i remonty zaplanowane na 2020 rok
Kolorem żółtym zostały wyróżnione inwestycje i remonty, które chcemy, żeby były
zrealizowane w pierwszej kolejności, w 2020 roku.

INWESTYCJE
Nazwa zadania

Plan 2020

poprawa bezpieczeństwa pieszych ul.Kiszkowska (droga powiatowa)

80 000,00

budowa ul. Słonecznikowej - Pobiedziska

1 330 000,00

przebudowa drogi Promno - Góra
budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk - kontynuacja połączenia drogowego pomiędzy drogą
wojewódzką nr 194 a drogą powiatową nr 2409P

1 170 000,00
200 000,00

budowa ulicy Bocznej w Biskupicach / o ile dostaniemy doﬁnansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych /

1 494 500,00

przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku

608 000,00

budowa oświetlenia - Wronczynek /240 000 zł /, Kołata ul.Sokoła /60 000 zł /

300 000,00

budowa oświetlenia - Wagowo os.Karino

60 000,00

modernizacja świetlicy w m. Główna / wkład własny /

29 400,00

budowa chodnika w m. Krześlice

350 000,00

przebudowa drogi Kołata - Kołatka I etap
przebudowa ulicy Brzozowej - Wrzosowej w Pobiedziskach - projekt

500 000,00
20 000,00

przebudowa ulicy Tysiąclecia w Pobiedziskach - projekt

15 000,00

budowa chodnika od ul. Osiedlowej do drogi wojewódzkiej w Jerzykowie - projekt

10 000,00
330 000,00

wykup gruntów
rozbudowa sieci teleinformatycznej

45 400,00

wejście do rotundy w UMiG wraz z zagospodarowaniem poddasza
rozbudowa klimatyzacji w budynku UMiG
dotacja na zakup samochodu dla OSP Pobiedziska / wkład własny gminy /

120 000,00
80 000,00
200 000,00

projekt „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem,
wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń” - zabezpieczenie wkładu własnego

25 000,00

montaż i zakup rejestratora oraz dodatkowych kamer monitoringu miejskiego

80 000,00

wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych / Przedszkole Pobiedziska - winda /
dotacja na zakup sprzętu medycznego niezbędnego Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu
im. J.Strusia dla realizacji zadań związanych z epidemią koronawirusa COVID 19
ZM Puszcza Zielonka - PZ IV /72.500 zł / i V / 1.594.100 zł / etap kanalizacji sanitarnej w Gminie Pobiedziska

100 000,00
20 000,00
1 666 600,00

Małe kina społecznościowe

290 000,00

rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego pn. „Szlak Piastowski”
- modernizacja Skansenu Miniatur

188 734,00

OSiR - zakup kosiarki

20 000,00

OSiR - zakup domku drewnianego dla ratowników

20 000,00

budowa infrastruktury kultury ﬁzycznej - boisko do piłki nożnej w miejscowości Gorzkie Pole, obręb Jerzyn

15 250,00

wydatki inwestycyjne ogółem
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REMONTY
Nazwa zadania

Plan 2020

remont nawierzchni ul. Powstańców Wlkp. w Pobiedziskach

100 000,00

ZS Wronczyn - remont szatni z łazienkami przy sali gimnastycznej, bieżące remonty
świetlica w Górze - remont dachu, bieżące remonty świetlic

147 000,00
50 250,00

bieżące naprawy w zajezdniach autobusowych
remont dróg masą bitumiczną, naprawa oznakowania pionowego, naprawa chodników
- zgodnie z zapotrzebowaniem / utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta /

3 000,00
17 500,00

remont dróg masą bitumiczną
naprawa oznakowania pionowego, chodników, dróg gruntowych kamieniem naturalnym
- zgodnie z zapotrzebowaniem

300 000,00
20 000,00

utrzymywanie gminnego zasobu lokalowego w stanie niepogorszonym - umowa ZP 2720.35.2019 z Zakładem
Komunalnym w Pobiedziskach Sp. z o.o. / czynności niezbędne do utrzymania zasobu /

750 000,00

naprawa straganów na targowiskach

20 000,00

bieżące naprawy szaletów miejskich
bieżąca naprawa instalacji elektrycznej - wymiana lamp, gniazdek itp., naprawa instalacji odgromowej
budynku urzędu

20 000,00

bieżące naprawy samochodów służbowych
bieżące naprawy i remonty pomieszczeń biurowych i pomieszczeń w budynku
OSP Latalice - naprawa samochodu ratowniczo gaśniczego marki STAR

15 060,00

OSP Biskupice - remont szatni, wymiana okien w bramach garażowych

10 000,00

OSP Pobiedziska, Węglewo, Kociałkowa Górka - remonty bieżące

14 940,00
250 000,00

SP Pobiedziska - remont instalacji odgromowej, kominów i odwodnienie
ZSPiP Biskupice - remont instalacji elektrycznej, klimatyzacji i malowanie korytarzy

35 000,00

SP Jerzykowo - remont placu zabaw, instalacji co i atrium

80 000,00

SP Węglewo - remont sal lekcyjnych, podbitka na strychu, plac zabaw

10 000,00
0

ZS Pobiedziska Letnisko - remonty boisk / przeniesiono jako budowę boiska wielofunkcyjnego do zadań
inwestycyjnych /

2 000,00

Przedszkole Pomarzanowice / Sołectwo / - wymiana zużytych elementów na placu zabaw

20 000,00

Przedszkole Pomarzanowice - remont zjeżdżalni na placu zabaw i paneli podłogowych

100 000,00

Przedszkole Pobiedziska - remont rozdzielni prądu, tarasów, podłogi w holu głównym, bieżące remonty
SP Węglewo - remont windy
OPS - bieżące remonty w pomieszczeniach PKP

3 200,00
500,00

OPS - bieżące remonty

2 000,00

bieżące remonty oświetlenia drogowego hybrydowego / wymiana źródeł światła i akumulatorów
zasilających itp. /
remont istniejących linii kablowych oraz lini napowietrznych oświetlenia drogowego / wymiana kabli
doziemnych i napowietrznych, wysięgników, opraw, zabezpieczeń, źródeł światła, szafek oświetleniowych itp./

40 000,00
160 000,00

OSiR - remont trybuny odkrytej na stadionie miejskim

30 000,00

OSiR - wymiana szyb na hali przy ul. Różanej

50 000,00

OSiR - remonty miniatur na Skansenie Miniatur

8 000,00

OSiR - remont piłkochwytu na placu zabaw

8 000,00
15 000,00

OSiR - naprawy i bieżące konserwacje sprzętu

2 281 450,00

wydatki inwestycyjne ogółem
WWW.POBIEDZISKA.PL
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Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku
W roku budżetowym 2019 zakładano realizację następujących zadań inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym:
Nazwa zadania

2019 rok

Budowa ulicy Malwowej i Słonecznikowej - Pobiedziska
Budowa ulicy Osiedlowej - Jerzykowo

448 198,00 zł
1 681 802,00 zł

Przebudowa drogi Promno - Góra

470 000,00 zł

Wsparcie inwestycji powiatowej pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P
Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie - etap I
budowa ścieżki rowerowej

10 000,00 zł

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Przemysła I, Dworcowej i Krótkiej w Pobiedziskach

10 000,00 zł

Modernizacja kąpieliska i zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Biezdruchowo - Pobiedziska

450 000,00 zł

budowa ulicy Malwowej i Słonecznikowej

Realizacja powyższych zadań wyglądała następująco:
Budowa ulicy Malwowej i Słonecznikowej – Pobiedziska:
W sierpniu 2019 roku podpisano umowę wykonawczą oraz nadzór
inwestorski na realizację „Budowy ul. Malwowej i ul. Słonecznikowej w
Pobiedziskach – etap I obejmujący swoim zakresem, w szczególności,
wykonanie budowy tych ulic o łącznej dł. 0,203 km (ul. Malwowa od
skrzyżowania z ul. Poznańską do ul. Słonecznikowej - od km 0+000 do km
0+085,14 i ul. Słonecznikowa od skrzyżowania z ul. Malwową do ul.
Chabrowej - od km 0+000 do km 0+117,69)”. Planowany koniec etapu I to 7
maja 2020 r.
Do końca roku wydatkowano 199.858,78 zł zaś kwotę 143.709,16
zł przeniesiono do środków niewygasających na rok 2020.
Inwestycja objęta jest doﬁnansowaniem z Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie 336.249,00 zł.
ź Budowa ulicy Osiedlowej – Jerzykowo:
W roku 2019 kontynuowana była budowa ul. Osiedlowej w Jerzykowie.
Dnia 14 sierpnia podpisano Protokół odbioru końcowego który stanowił
podstawę do ostatecznego rozliczenia inwestycji.
Koszt inwestycji poniesiony w 2019 roku to 1.663.516,91 zł.
ź
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budowa ulicy Osiedlowej - Jerzykowo
ź Przebudowa drogi Promno – Góra:
Umowy wykonawczą i na pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczące
realizacji „Przebudowy drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra” w
zakresie:
- podzadania I obejmującego: przebudowę drogi gminnej nr 321001P
Promno – Góra od km 0+000,00 do km 0+600,00
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- podzadania II obejmującego wykonanie nawierzchni bitumicznej chodnika
oraz ułożenia płyt ażurowych” podpisano w grudniu 2019 roku. Planowane
zakończenie realizacji tego etapu to 7 maja 2020 roku.
Ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej
do końca roku wydatkowano w zakresie tego zadania jedynie
1.599,00 zł na aktualizację dokumentacji niezbędną do
przeprowadzenia postępowania. Kwotę 468.000,00 zł
przeniesiono do środków niewygasających na rok 2020.
Inwestycja w zakresie podzadania I objęta jest doﬁnansowaniem
z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 339.515,00 zł.

przebudowa drogi Promno-Góra
ź

Wsparcie inwestycji powiatowej pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa
drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina
Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie - etap I budowa

ścieżki rowerowej:
Wobec braku konieczności poniesienia przez Gminę Pobiedziska kosztów
zadanie nie zostało zrealizowane.
ź Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic
Przemysła I, Dworcowej i Krótkiej w Pobiedziskach:
Wobec zmiany założeń ﬁnansowania przedsięwzięcia zaproponowanej
przez Jeronimo Martins Polska S.A. zadanie nie zostało zrealizowane w
2019 r., zostało przeniesione na rok 2020.
ź Modernizacja kąpieliska i zagospodarowanie terenu nad
Jeziorem Biezdruchowo – Pobiedziska:
Dnia 31 maja 2019 roku podpisano Protokół odbioru końcowego „Budowy
zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach”.
Ostateczne koszty inwestycji w roku 2019 wyniosły 449.797,97 zł, z czego
406.050,61 zł pochłonęło zaspokojenie roszczeń podwykonawców ﬁrmy
Navimor Invest a 13.636,25 zł obsługa prawna inwestycji.
Oprócz zadań zaplanowanych w WPI Gmina Pobiedziska ponosiła koszty
innych zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie roku 2019 lub w
Wieloletniej Prognozie Finansowej, między innymi:
ź Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – wpłata
do ZM Puszcza Zielonka – 1.259.554,00 zł.
ź Budowa infrastruktury kultury ﬁzycznej – boisko do piłki nożnej i
siatkowej w miejscowości Gorzkie Pole – 38.101,70 zł.
W roku 2019 Gmina Pobiedziska zapłaciła także ﬁrmie "AGROBEX"
Spółka z o.o. 550.000,00 zł z tytułu ugody sądowej zawartej w związku z
roszczeniami ﬁrmy dotyczącymi wykonania rozbudowy szkoły w
Jerzykowie.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza
Miasta i Gminy Pobiedziska
PRZETARGI
Trwa ocena i badanie złożonych ofert w ramach przetargu:
pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn. Budowa południowej obwodnicy miasta
Pobiedziska do drogi powiatowej nr 2409P KostrzynPobiedziska do ul. Poznańskiej” ,

ź

pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wronczynek oraz w miejscowości Kołata”,
Zadanie I – ul. Smardzowej, Koźlarzowej, Pieczarkowej, Gołąbkowej,
Maślakowej, Rydzowej w m. Wronczynek (dz. nr 62/17; 62/38; 62/39;
62/41; 62/64; 62/65; 62/87; 65/5; 65/22;65/30; 65/31; 66/28; 66/30;
66/37 obręb Wronczyn),
Zadanie II – ul. Sokoła w m. Kołata (dz. nr 19 i 2/5 z ark. mapy 1 obręb
Kołata),
ź Podpisano umowę w ramach przetargu nieograniczonego pn.
„Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego na
ź
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ulepszenie dróg gruntowych w Gminie Pobiedziska w roku
2020”.
ź Ogłoszono przetarg nieograniczony pn. "Równanie i proﬁlowanie
dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej w
Gminie Pobiedziska w roku 2020” .

DOFINANSOWANIE
Piknik Ekologiczny 2020
Pobiedziska‘2020
W związku z zagrożeniem epidemicznym
związanym z r yzykiem masow ych
zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2
wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego XII OGÓLNOPOLSKI
Województwa Wielkopolskiego z prośbą o
wyrażenie zgody na przesunięcie w czasie XII
Ogólnopolskiego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2020 – uzyskano
zgodę.Dokładny termin ze względu na dynamicznie zmieniającą się
sytuację nie jest znany – wstępnie plany to wrzesień/październik 2020.

7. Pobiedziska: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy
ulicą Biedrzyckiego i ulicą Kostrzyńską.
BUDOWA KANALIZACJI PUSZCZA ZIELONKA ETAP IV
Do zakończenia IV etapu pozostało zadanie:

NAZWA ZADANIA DŁUGOŚĆ
Pobiedziska:
1053 mb
ul. Główna, Fabryczna,
Skośna, Skryta

WARTOŚĆ

UWAGI

1.933.494,64 zł W trakcie
realizacji

DOFINANSOWANIE
Złożony wniosek o doﬁnansowanie remontu szatni w Szkole
Podstawowej we Wronczynie zajął 6 miejsce na
liście rankingowej projektów remontowych
rekomendowanych do doﬁnansowania.
Dyrekcja szkoły zakończyła też procedurę
wyboru wykonawcy.
Wnioskowana kwota doﬁnansowania:
80 000,00 zł. Koszt całkowity: 160 000, 00 zł

DROGI GMINNE
ź

Na ukończeniu jest budowa ul. Malwowej i Słonecznikowej - etap I:
dł. 206 mb (Poznańska - Chabrowa), koszt inwestycji łącznie z budową
kanalizacji deszczowej wynosi 676 188,87 zł.

ź

PROMNO GÓRA II ETAP - długość: 600 mb:wartość zadania:
686.900,02 zł + 61.994,76 zł chodnik w Górze, doﬁnansowanie
50%: 339.515,00 zł , termin wykonania: maj 2020.

DOFINANSOWANIE - PROW

W ramach naboru nr 12/2019 prowadzonego przez Lokalną Grupę
Działania Trakt Piastów, Gmina Pobiedziska złożyła wniosek o
doﬁnansowanie remontu świetlicy w Głównej ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek został wybrany do doﬁnansowania, a przyznana kwota pomocy
to 51 414,00 zł. Koszt całkowity 80 801,63 zł.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Trwają prace nad opracowaniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
1. Pobiedziska: w rejonie ulic: Kazimierza Odnowiciela, Władysława
Jagiełły, Zielonej, Tysiąclecia
2. dla dz. nr ewid. 106, 110, 111 i 112 obręb Latalice, gmina Pobiedziska;
3. Pobiedziska: Polna – Poznańska
4. Pobiedziska: ul. Poznańska i ul. Kaczyńska
5. Lotnisko w Bednarach;
6. AG obręb Główna: „na wschód od Pobiedzisk” – rejon drogi 94 i torów
kolejowych;
ź
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BUDOWA DWORCÓW PKP:
POBIEDZISKA LETNISKO I BISKUPICE
ź

łączna wartość budowy obu dworców wyniesie 9.000.000 zł

INFORMACJE O INWESTYCJACH
NA DROGACH
POWIATOWYCH
DROGA POWIATOWA POBIEDZISKA – IWNO
„Przebudowa /rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P PobiedziskaIwno (do węzła S5) – ETAP II od km 3+431 do km 6+589”,
ź Wykonawca: TRANS-BRUK Marek Begier,
ź Wartość: 6 598 545,28zł. Termin wykonania: 31.10.2020 r.,
ź Do końca kwietnia zostanie wykonany chodnik łączący ścieżkę
rowerową z istniejącym chodnikiem w ul. Kostrzyńskiej.
ź

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2408P TUCZNO – KARŁOWICE
Inwestycja w trakcie realizacji,
Wykonawca: TRANS-BRUK Marek Begier,
Długość: 2,70 km,Wartość : 1 458 535,43 zł ,
Termin wykonania: MAJ 2020 r.
Do wykonania pozostała nawierzchnia bitumiczna.

ź
ź
ź
ź
ź

OCHRONA ŚRODOWISKA
Program„Czyste powietrze” realizowany przez NFOŚiGW
Istnieje możliwość doﬁnansowania wymiany starych pieców oraz
termomodernizacji budynków. Zakres:
ź Wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz
zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania
programu,
ź Docieplenie przegród budynku,
ź Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
ź

WWW.POBIEDZISKA.PL
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Instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i
instalacji fotowoltaicznej),
ź Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
ź Realizacja programu: lata 2018-2029r.
ź Kontakt: Referat Ochrony Środowiska tel. 61 8977 153
ź

Program„MÓJ PRĄD” - doﬁnansowanie
mikroinstalacji fotowoltaicznych
ź Beneﬁcjenci: osoby ﬁzyczne wytwarzające energię elektryczną na
własne potrzeby – umowa z ENEA,
ź Forma doﬁnansowania: w formie dotacji do 50% kosztów
kwaliﬁkowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia
nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie,
ź Terminy i forma składania wniosków: od 13.01.2020 r. do 18.12.2020
r. lub do wyczerpania alokacji środków,
ź Wnioski przyjmuje NFOŚiGW w Warszawie,
ź Informacji udziela Doradca Energetyczny – Kinga Świtalska
kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl, tel.:61 845 62 93, 887 447 746
ź Szczegóły na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl/.
Wydobywanie kruszywa ze złoża„Bednary I”
ź Postanowieniem z dnia 13.05.2019r. odmówiłem uzgodnienia
sprawy dotyczącej planowanego udzielenia koncesji na
wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża„Bednary I”.
ź Wnioskodawca zażalił się na przedmiotowe postanowienie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.
ź W dniu 13.02.2020r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach
wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu, którym SKO uchyliło moje postanowienie i wydało
uzgodnienie udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa
naturalnego ze złoża Bednary I w m. Bednary.

SPOTKANIA
ź

W miesiącu lutym odbyłem spotkania z Mieszkańcami Sołectw:
Wronczyna, Łagiewnik, Kocanowa, Góry, Letniska Leśnego , Kołata.

ź

Walne Zebranie OSP Pobiedziska.

WYDARZENIA KULTURALNE
Z WIZYTĄ U 104 LATKI MARIANNY PIOTROWSKIEJ, NAJSTARSZEJ
MIESZKANKI W GMINIE
Pani Marianna Piotrowska ukończyła 104 lat. Życzymy dużo zdrowia i dalej
tak wspaniałej pogody ducha.
ź

ź

SREBRNE WESELE PAR Z GMINY POBIEDZISKA

ROLNICTWO
W Węglewie odbyło się szkolenie z zakresu nabywania i stosowania
środków ochrony roślin,
ź W Gołuniu odbyło się ostatnie zaplanowane na okres jesień/zima
szkolenie dla rolników, którego tematem było: dopłaty bezpośrednie
2020, dobrostan zwierząt oraz programy PROW 2014-2020 do
wykorzystania w 2020 roku.
ź
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Ponad 60 par, które przeżyły ze sobą 25 lat od zawarcia małżeństwa,
spotkało się na wspólnym balu. Małżonkowie dotrzymali przyrzeczenia,
że uczynią wszystko, aby ich małżeństwa były zgodne, szczęśliwe i trwałe.
ź

W POK uczestniczyłem w wystawie graﬁki i malarstwa pn. „ Zima w
obrazach” autorstwa Ryszarda Białka.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Rozpoczynamy prace nad
konsultacjami społecznymi na
temat przyszłego Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
P r ze s t r ze n n e g o G m i n y
Pobiedziska. W procesie tworzenia tego dokumentu bardzo ważny
jest udział mieszkańców. Akcja skierowana jest do wszystkich
mieszkańców gminy i ma na celu zachęcenie do czynnego udziału w
opracowaniu Studium i innych dokumentów planistycznych – każdy
może współdecydować o otaczającej nas przestrzeni.
ź Trwają prace nad Planem Rozwoju Lokalnego, zakończyły się konsultacje społeczne. Dziękujemy Mieszkańcom za wypełnienie
ankiet.
ź

WYDARZENIA SPORTOWE
ź

ź
ź

KRUCJATA WOLNOŚCI
W święto Żołnierzy Wyklętych uczciliśmy pamięć ośmiu młodych
chłopców, mieszkańców Pobiedzisk, którzy w latach 1951-1954
założyli tajną organizację o nazwie Krucjata Wolności.

Wręczyłem medale uczestnikom V ZIMOWEGO CROSSU POBIEDZISKA.
Ponad 220 biegaczy z różnych stron Polski pokonało 10 km
malowniczą trasę w Parku Krajobrazowym Promno. Wśród Pań
najszybciej trasę przebiegła Patrycja Talar, a wśród Panów- Marcin
Stokowski.

Pobiedziska wspierają Szpital Zakaźny
w Poznaniu
Gmina Pobiedziska przekaże 20 tysięcy złotych Szpitalowi im. Strusia w Poznaniu, który od kilkunastu dni jest szpitalem zakaźnym.
Pieniądze mają być przeznaczone na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem.
Decyzję o doﬁnansowaniu szpitala radni podjęli
jednogłośnie na dzisiejszej, czwartkowej, Sesji
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
– W sytuacji pandemii koronawirusa musimy
nabrać pokory i myśleć o najważniejszej teraz
sprawie, to jest o zdrowiu i życiu. Dlatego
wnoszę projekt uchwały o wsparcie Szpitala im.
Strusia w Poznaniu. Wygospodarowaliśmy w
budżecie 20 tysięcy złotych – mówi Ireneusz
Antkowiak, Burmistrz Miasta i Gminy
Pobiedziska.
WWW.POBIEDZISKA.PL

Ta kwota, jak zapewnia burmistrz, to
symboliczna złotówka od każdego mieszkańca

gminy, których jest blisko 20 tysięcy. Radni
zabezpieczyli też dodatkowe pieniądze na
działalność Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Zarówno pieniądze dla
Szpitala im. Strusia w Poznaniu, jak i
dodatkowa kwota na działalność Gminnego
Zespołu Zarządzania Kr yz ysowego,
pochodzą z rezerwy budżetowej Gminy
Pobiedziska.
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Większe bonifikaty
przy wykupie lokalu
Podczas XIX sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska podjęta została uchwała w sprawie
kryteriów udzielania boniﬁkat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych,
należących do gminnego zasobu mieszkaniowego gminy Pobiedziska, zbywanych w
trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.
Ideą zwiększenia stawek boniﬁkat jest
zachęcenie lokatorów mieszkań komunalnych
do ich wykupu. Z największych boniﬁkat będą
mogły skorzystać osoby mieszkające w
budynkach, w których już wykupiony został
choć 1 lokal (75% boniﬁkaty) oraz do lokatorzy
budynków, w których na wykup zdecydują się
wszyscy mieszkańcy (90% boniﬁkaty).

W pozostałych przypadkach stawki boniﬁkat
będą zależeć m.in. od położenia i wieku
budynku, czy od okresu najmu.
Szczegółowe kryteria udzielania boniﬁkat
określa Uchwała nr XIX/188/2020 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego
2020 r.

Zadbajmy razem
o czyste powietrze
Wymienisz piec węglowy w mieszkaniu komunalnym
- ochronisz środowisko i otrzymasz ulgę w czynszu
Od 6 marca br., wszyscy lokatorzy lokali komunalnych, którzy wymienią ogrzewanie
opalane paliwem stałym na ogrzewanie gazowe, będą mogli ubiegać się o czasową ulgę
w czynszu najmu. Wprowadzenie czasowych ulg związane jest z proekologiczną polityką
gminy Pobiedziska. Celem wprowadzenia ulgi jest zachęcenie lokatorów do
zainwestowania w wymianę ogrzewania.
Przykładowo, przy miesięcznym czynszu najmu
w wysokości 300 zł i wymianie ogrzewania
gazowego za 16 000 zł udzielona zostanie ulga
w wysokości 150 zł miesięcznie na okres ponad
53 miesięcy, tj. 4,5 roku. Czyli suma udzielonej
ulgi wyniesie ok. 50% wartości inwestycji.
Tym samym gmina rezygnując z części
należności czynszowych wspomaga najemców

podnoszących standard lokali. Szczegóły
udzielania ulgi określa regulamin,
wprowadzony Zarządzeniem nr VIII.310.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 6
marca 2020 r.
Informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, pod numerem telefonu
61 8977-152.

Rada Sportu
VI kadencji
Z dniem 20 lutego br., na mocy
Zarządzenia nr VIII/300/2020,
została powołana Rada Sportu
Gminy Pobiedziska VI kadencji.
Rada Sportu pełni funkcję opiniodawczą w zakresie zadań z obszaru
kultury ﬁzycznej i sportu, diagnozowania potrzeb z zakresu kultury ﬁzycznej i
sportu w społeczności lokalnej w celu ich
z a s p o k a j a n i a , w s p ó ł t wo r ze n i a
krótkofalowych i długofalowych
programów upowszechniania kultury
ﬁ z yc z n e j w G m i n i e Po b i e d z i s k a ,
współtworzenia gminnego kalendarza
imprez, współpracy ze szkołami na terenie
Gminy Pobiedziska w zakresie kultury
ﬁzycznej i sportu oraz opiniowanie
wniosków o przyznawanie nagród i
wyróżnień za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
Kadencja Rady Sportu Gminy Pobiedziska
tr wa 2 lata. Informacje bieżące z
działalności RS publikowane są w zakładce
SPORT, na stronie www.pobiedziska.pl
Zredagowała:
Katarzyna Trawińska-Jakubiak

RADA SPORTU
GMINY POBIEDZISKA
PIOTR WALA
PRZEWODNICZĄCY
PAWEŁ KRAWCZYK
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KATARZYNA
TRAWIŃSKA - JAKUBIAK
SEKRETARZ
JACEK DURSKI
JAKUB WALIGÓRA
PAWEŁ MARCZYŃSKI
PAWEŁ STĘPKA
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Dotacje dla NGO w ramach gminnego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z uchwałą
nr XXXIV/305/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu
wspierania rozwoju sportu w Gminie Pobiedziska, udzielono dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu następującym klubom
sportowym:
MGKS „Huragan”

176.282,00 zł

Pobiedziski Klub Tenisowy

58.761,00 zł

Zostały przyznane dotacje organizacjom pozarządowym w ramach 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
wolontariacie na 2020 rok.
Dotacje przyznane na zadanie: wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej
Pobiedziski Klub Karate Shotokan Raven

Organizacja Turnieju Karate dzieci i młodzieży z cyklu Liga Karate Pobiedziska

6.330,00 zł

Pobiedziski Klub Karate Shotokan Raven

Organizacja szkoleń i trening karate dla dzieci i młodzieży

9.600,00 zł

Pobiedziski Klub Karate Shotokan Raven

Przygotowanie i uczestnictwo Pobiedziskiego Klubu Karate Shotokan Raven
w zawodach oraz zgrupowaniach i stażach karate

3.600,00 zł

Fundacja Piotra Reissa
Fundacja Piotra Reissa

Sportowe przedszkola - zajęcia sportowe dla najmłodszych i turniej dla
przedszkolaków
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej
dla dzieci i młodzieży z Gminy Pobiedziska

6.270,00 zł
19.550,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Lider

Prowadzenie zajęć sportowych z judo i nordic walking

16.100,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Smecz

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie uprawiania judo poprzez zorganizowany
system szkoleniowo-wychowawczy

12.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Zalew

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej
KAJAKARSTWO

26.000,00 zł

Dotacje przyznane na zadanie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie DLA CIEBIE

Rehabilitacja, terapia i integracja osób niepełnosprawnych - Edycja 2020

50.575,00 zł

Fundacja NeuroNietypowi

Wsparcie dla Neuronków

35.000,00 zł

Dotacje przyznane na zadanie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk
Fundacja Scena Pobiedziska
Stowarzyszenie VENA Pobiedziska

Wydanie Zeszytów Pobiedzisk nr 5

3.000,00 zł

Maksymilian Jackowski, Patron Kółek Rolniczych - duma Wielkopolan

1.500,00 zł

Koncerty Jerzykowskie - 10 - ty sezon

6.330,00 zł

Majówka Seniora - piknik: A w sercu ciągle maj

2.600,00 zł

ISKA

Stand-up w małym mieście

6.870,00 zł

Stowarzyszenie DLA CIEBIE

Pobiedziscy herosi. Piknik rodzinny oraz warsztaty regionalne i artystyczne

3.770,00 zł

Kasztelania Ostrowska

FT Barwiarnia: nasięźrzale, nasięźrzale!

4.805,00 zł

Stowarzyszenie VENA Pobiedziska

Dotacje przyznane na zadanie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska
WWW.POBIEDZISKA.PL

Dzikie Dziedzictwo wokół Pobiedzisk
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Rozpoczynamy prace nad Konsultacjami
Społecznymi na temat przyszłego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pobiedziska
Planowanie przestrzenne to podejmowanie
decyzji o sposobie zagospodarowania terenów.
Decyzje te muszą uwzględniać odrębne cechy
każdego obszaru, związane m.in. z charakterem
obecnej zabudowy, ochroną środowiska,
krajobrazu i zabytków. Przy podejmowaniu
decyzji o przeznaczeniu terenów, największym
wyzwaniem jest pogodzenie potrzeb wszystkich
zainteresowanych stron (mieszkańców,
urzędników i przedsiębiorców). Celem
planowania przestrzennego jest zadbanie o to,
aby zapewnić mieszkańcom jak najlepszą
przestrzeń do życia.
Zasady rozwoju przestrzennego
miejscowości/ gminy opisy wane są w
dokumentach planistycznych- m.in. w
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Dokument ten składa się z części graﬁcznej
(mapy) i tekstu. Dokument ten jest
przygotowywany przez Burmistrza a następnie
uchwalany przez radę gminy. W procesie
tworzenia tego dokumentu bardzo ważny jest
udział mieszkańców. 3.

Rada Miejska Gminy Pobiedziska podjęła
uchwałę Nr XVII/163/2019 z dnia 19 grudnia
r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pobiedziska.
Akcja„NIE CUDUJ, KONSULTUJ” skierowana jest
do wszystkich mieszkańców gminy i ma na celu
zachęcenie do czynnego udziału w opracowaniu
Studium i innych dokumentów planistycznych –
każdy może współdecydować o otaczającej nas
przestrzeni, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy
angażowali się w procesy planowania
przestrzennego naszej okolicy w ramach
szerokich konsultacji społecznych. Dzięki temu
rozwiązania ustalone w Studium będą najlepsze
dla wszystkich stron (mieszkańców, inwestorów,
gminy).
Dzięki konsultacjom społecznym możemy
znaleźć najlepsze rozwiązania dostosowane do
potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Istotą
konsultacji będzie wspólne zastanowienie się
nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami,
które pozwolą zrealizować nasze potrzeby.

Obserwuj, co dzieje
się w Twoim
otoczeniu

.......

...................

BĄDŹ AKTYWNY W PROCESIE
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgłaszaj wnioski,
propozycje do projektów
dokumentów

.......

Śledź prasę
i ogłoszenia
na portalach
Twojej gminy

Bierz udział
w debatach
publicznych

Składaj uwagi na piśmie
w konsultacjach
projektów dokumentów

BIULETYN POBIEDZISKI

§

Konsultacje społeczne mogą dotyczyć m.in.:

funkcji
poszczególnych
terenów

wysokości
zabudowy
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Dokumenty planistyczne stanowią zbiór
lokalnych przepisów do stosowania na etapie
planowania inwestycji budowlanych.
Dokumenty planistyczne nie przesądzają
o szczegółowych rozwiązaniach projektowych,
ani o terminie realizacji określonych inwestycji
(np. budowie drogi czy wodociągu).

To sposób zbierania opinii, stanowisk i propozycji od mieszkańców i instytucji
zainteresowanych planowanymi zmianami w gminie podczas
sporządzania dokumentów planistycznych.Są formą dialogu pomiędzy
przedstawicielami władz a mieszkańcami.

przebiegu
i szerokości
dróg
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KONSULTACJE SPOŁECZNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

form
dachów

.....

Konsultacje społeczne będą polegały na
spotkaniach informacyjnych z urzędnikami,
ankietach i innego rodzaju wydarzeniach, w tym
mobilnym punktem konsultacji podczas „Dni
Pobiedzisk”- całość będzie ﬁnansowana z grantu
na konsultacje społeczne uzyskanego z projektu
unijnego.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców do
śledzenia strony internetowej
bip.pobiedziska.pl i zakładki „Planowanie
przestrzenne-> komunikaty”

kolorystyki elewacji

sposobu
usytuowania
budynków
na działce
ochrony terenów
cennych
przyrodniczo
miejsc zlokalizowania
usług publicznych
WWW.POBIEDZISKA.PL
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WŁĄCZ SIĘ W SPORZĄDZANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY!
1

O sporządzaniu studium dowiemy się od gospodarza
naszej gminy (wójta/burmistrza/prezydenta), czytając stronę
www urzędu, ogłoszenia w prasie czy obwieszczenia na tablicach
informacyjnych.

4

....................
Pierwszy, formalny etap konsultacji.
Każdy mieszkaniec czy inwestor może złożyć wnioski,
propozycje do studium. Zwykle ma na to nie mniej niż 21 dni.

....................
2

Po złożeniu wniosków, wszystkie są rozpatrywane przez urbanistów.
Tworzą oni projekt studium, uwzględniając w nim złożone wnioski,
które były możliwe do realizacji. Projekt dokumentu jest przedstawiany
do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

....................
3

Następnie projekt studium jest uzgadniany i opiniowany przez właściwe
instytucje i organy, np. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W kolejnym etapie następuje proces konsultacji, który każdy
samorząd musi przeprowadzić zgodnie z wymogami ustawy
- czyli wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu
na minimum 21 dni i zorganizowanie dyskusji publicznej.
Formalny etap konsultacji społecznych.
My jako mieszkańcy możemy jeszcze przez co
najmniej 21 dni składać uwagi do tego dokumentu.

....................
5

Zgłoszone uwagi są rozpatrywane i jeśli są zasadne, to zostają
wprowadzone do projektu, a jeśli nie, to wyjaśnia się dlaczego
nie zostały uwzględnione.

....................
6

Ostatnim etapem sporządzania studium jest przekazanie go
Radzie Gminy do uchwalenia.

REKRUTACJA
Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i
zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych wstrzymujemy
przeprowadzenie rekrutacji do klasy IV oddziału sportowego Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach.
O kolejnym terminie postępowania rekrutacyjnego poinformujemy
wkrótce.

Zaprzestanie / zawieszenie
wykonywania działalności
gospodarczej
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie zaprzestania / zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców informujemy, iż w celu zakończenia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi złożyć wniosek (CEIDG-1) o
wykreślenie wpisu z CEIDG:
1. on-line – jeśli twój wpis został już
przeniesiony do CEIDG, przy użyciu podpisu
elektronicznego, weryﬁkowanego za pomocą
kwaliﬁkowanego certyﬁkatu, podpisem
potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP, albo
podpisem osobistym, o którym mowa w
przepisach o dowodach osobistych, albo w inny
sposób akceptowany przez system CEIDG
umożliwiający jednoznaczną identyﬁkację
osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,
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2. listem poleconym (w przypadku przesłania
wniosku listem poleconym powinien być on
opatr zony własnoręcznym podpisem
wnioskodawcy, potwierdzonym przez
notariusza).
Szczegóły na:
https://www.facebook.com/GminaPobiedziska/
http://www.pobiedziska.pl/ceidg-informuje/
Ze względów na zagrożenie
epidemiologiczne spowodowane

koronawirusem nie ma możliwośc i
składania wniosków osobiście w urzędzie
gminy .
Szczegółowych informacji w sprawie zasad
wykreślenia z CEIDG można uzyskać klikając w
poniższy link:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;5
6bdfb31-e0ce-4c3a-b716-b048254726cf
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E-usługi pozwolą
na szybki kontakt
z urzędem
skarbowym
KAS zapewnia stałą obsługę podatników pomimo czasowego ograniczenia dostępu do urzędów
skarbowych.
Ograniczenie to potrwa do 10 kwietnia 2020 r.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez ePUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie
podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Podatki można rozliczyć na 2 sposoby:
On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn.
W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu

Kontakt telefoniczny do Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Poznaniu:

Szanowni Mieszkańcy, w związku
z wprowadzeniem stanu epidemii na
terenie całego kraju, w trosce o zdrowie
Interesantów i pracowników
wprowadziliśmy obostrzone rygory
sanitarne. Od poniedziałku 23 marca br.
osoby, które przyjdą do urzędu mogą
komunikować się z pracownikami Biura
Obsługi Interesanta przez zainstalowany
domofon. Tak radykalne ograniczanie
kontaktu ma minimalizować ewentualne
rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Kasa w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pobiedziskach zostaje zamknięta
do odwołania.
Wszelkie wpłaty dotyczące podatków, opłat
i innych należności wpłacanych do Urzędu
Miasta i Gminy w Pobiedziskach można
dokonywać przelewem.
Konto bankowe Gminy Pobiedziska –
41 1020 4027 0000 1102 1108 0050
lub konto bankowe wskazane na decyzjach
podatkowych.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia,
ale zdrowie publiczne jest wartością
nadrzędną.
Referat Spraw Obywatelskich oraz
Urząd Stanu Cywilnego będą
przyjmować interesantów jedynie
w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty
jest nieodzowny tj. w sprawie
rejestracji urodzeń i zgonów.

PIT

61 65 78 366 / 61 65 78 369

VAT

61 65 78 723 / 61 65 78 253

CIT

61 65 78 369 / 61 65 78 366

SPADKI / DAROWIZNY

61 65 78 157 / 61 65 78 107

REJESTRACJA PODATNIKÓW

61 65 78 158 / 61 65 78 307

KOMUNIKAT

61 65 78 181 / 61 66 87 312

Urzędu Stanu Cywilnego
w Pobiedziskach
Z uwagi na ograniczenia
w wydawaniu dowodów osobistych
informujemy, że dokumenty
tożsamości będą wydawane po
uprzednim telefonicznym umówieniu
się z urzędnikiem na określony dzień
i godzinę.Prosimy o kontakt
telefoniczny: 61 8977 131 w czasie
pracy urzędu. Informujemy,
że z uwagi na rygory sanitarne,
którym wszyscy podlegamy,
wyznaczenie terminu otrzymania
dowodu osobistego znacznie się
wydłuży, za co przepraszamy.

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

61 65 78 136
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

61 65 12 517 / 61 65 12 552
61 65 78 125

KOMÓRKA WIERZYCIELSKA

61 65 78 244 / 61 65 78 117
61 65 78 208

Adres e-mail do urzędu skarbowego: 1us.poznan@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT można znaleźć na podatki.gov.pl
W serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy
skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i
uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające
stan zaległości.
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Załatw sprawę
przez internet
Referat Ochrony Środowiska
ź
ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew rosnących na nieruchomościach
stanowiących własność osób ﬁzycznych, usuwanych na cele niezwiązane
z działalnością gospodarczą,
udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami,
udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt,
udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części,
udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk
zwłok zwierzęcych i ich części,
wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
formularze podatkowe (deklaracje podatkowe) wraz z załącznikami dla osób
prawnych i ﬁzycznych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego,
ź deklaracja na podatek od środków transportowych dla osób prawnych i
ﬁzycznych,
ź zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
ź wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach bądź o stanie
zaległości w podatkach i opłatach.
ź

Referat Spraw Obywatelskich
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania
cudzoziemców,
wydanie dowodu osobistego,
druk na zameldowanie (p.stały i p. czasowy),
wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod adresem,
wydanie zaświadczenia o liczbie osób zameldowanych pod adresem,
wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt zameldowania,
przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych.

URZĄD
on-line
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach pracuje
w ograniczonym zakresie.
Nie oznacza to, że Mieszkańcy nie mogą załatwić
swoich spraw.
Nie wychodząc z domu złóż wniosek przez internet.
Wnioski dostępne na stronie UMiG
www.pobiedziska.pl

Referat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Referat Inwestycji i Planowania
Przestrzennego
Planowanie przestrzenne, budownictwo:
wydanie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
ź przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
ź oświadczenie wnioskodawcy, na rzecz którego zostanie przeniesiona
decyzja o warunkach zabudowy,
ź oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o
warunkach zabudowy,
ź o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki,
ź wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p. lub Studium.
Drogi:
ź uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym,
ź uzgodnienie zjazdu,
ź wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi, ulicy.
ź

Referat Organizacyjny
- działalność gospodarcza
CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu
skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób ﬁzycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
- służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
ź Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.
ź
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informację o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej z
uwzględnieniem boniﬁkaty,
informację o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej z
uwzględnieniem boniﬁkaty,
najem lokalu,
podział nieruchomości,
wydzierżawienie nieruchomości gminnej lub zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy,
ustalenie numeru porządkowego,
do przekształcenia i wykupu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.

Urząd Stanu Cywilnego
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

uznanie ojcostwa,
wpisanie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja),
wydanie aktu stanu cywilnego + pełnomocnictwo
sprostowanie/uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego,
skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku
małżeńskiego,
wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia
małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą,
zasady udzielania ślubów poza lokalem USC,
ślub poza lokalem USC,
powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku
małżeńskiego,
zmianę imienia lub nazwiska.
BIULETYN POBIEDZISKI
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,
WIESCI Z RADY
XIX sesja Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska
Przewodniczący Rady Józef Czerniawski
otworzył obrady i powitał zebranych oraz
zaproszonych gości na debatę o
Bezpieczeństwie: pana kapitana Rafała
Kominowskiego Zastępcę Dowódcy JRG-3 w
Poznaniu, Komendanta Policji w Pobiedziskach
R o m a n a Wa rd ę o ra z Preze s a Za k ł a d u
Komunalnego w Pobiedziskach Szymona
Stachowiaka.
Stan bezpieczeństwa na terenie
Gminy Pobiedziska.
Pobiedziscy policjanci zajmują najwyższe
miejsc a w konkursach na szczeblu
powiatowym. Druhowie z gminnych OSP
współdziałają z zawodowymi jednostkami
straży. Zakład Komunalny inwestuje w
wodociągi i kontroluje stan wody. Oto
czego można było się dowiedzieć w czasie
ostatniej Sesji Rady Miasta i Gminy
Pobiedziska.

Sierżant sztabowy Jakub Ból, z Pobiedzisk
wybrany został najlepszym dzielnicowym w
powiecie poznańskim. Pobiedziski Komisariat
Policji sklasyﬁkowano na 2-gim miejscu w
konkursie ogłaszanym pr zez Starostę
Poznańskiego. Wyniki konkursów, a także
prezentację działań podejmowanych przez
policjantów w roku ubiegłym przedstawił w
czasie ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy
Pobiedziska komendant Komisariatu Roman
Warda. Jako najpoważniejsze zagrożenia
komendant wymienił przekraczanie prędkości
przez kierujących pojazdami. W roku ubiegłym
na drogach w gminie Pobiedziska wydarzyło się
o 7 wypadków więcej niż w roku 2018. Rannych
było aż o 10 osób więcej. W wypadkach na
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drogach zginęły 2 osoby. Kierujący pojazdami są
poważnym zagrożeniem nie tylko w gminie
Pobiedziska.
- W roku 2019 na terenie powiatu poznańskiego
policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 392
nietrzeźwych kierowców. To o 145 więcej niż w
roku poprzednim – mówi Robert Kasprzyk,
Komendant Miejski Policji w Poznaniu.
Poważnym problemem w gminie Pobiedziska
jest spożywanie alkoholu w miejscach
publicznych. Dużym sukcesem pobiedziskich
policjantów jest przejęcie aż 5,7 kilograma
narkotyków!
Począwszy od 1 marca br. zmienił się numer
telefonu pobiedziskiego Komisariatu Policji.
Aktualny to: 4777 13 040
Numer telefonu komórkowego pozostał bez
zmian. Odbiera go funkcjonariusz z pobiedziskiej
jednostki, znający teren gminy.
Aktualnie na terenie gminy Pobiedziska pracuje
24 policjantów. Komisariat ma jednak trzy etaty
nieobsadzone. Mimo to policjanci działają coraz
skuteczniej. Jest to zasługa między innymi
nowocześniejszego wyposażenia.
Strażacy wyjeżdżali częściej
W ubiegłym roku więcej pracy niż w roku 2018
miały OSP z terenu gminy Pobiedziska.
Zdecydowanie najczęściej wyjeżdżali do akcji
druhowie z Pobiedzisk oraz Biskupic.
Strażacy z gminy Pobiedziska uczestniczyli
razem z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą nr 3, a
także z ochotnikami z ościennych gmin Kostrzyn i
Swarzędz w ćwiczeniach w Jeziercach. Strażacy
ochotnicy z gminy Pobiedziska zabezpieczali też
przez cztery dni Agroshow w Bednarach.
Rok 2019 był rokiem jubileuszu 135-lecia
działalności OSP w Pobiedziskach.
Ważnym wydarzeniem była kolejna edycja akcji
„Szlachetna Paczka”. Strażacy zbierali, a
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następnie przekazali prezenty tym dzieciom,
które Święta Bożego Narodzenia musiały spędzić
w szpitalu. Uczestniczyli w niej druhowie z OSP w
Kociałkowej Górce oraz z OSP w Biskupicach.
Woda pod kontrolą
O bezpieczeństwo mieszkańców gminy
Pobiedziska dbają też pracownicy Zakładu
Komunalnego.
- Naszym zadaniem jest zapewnienie stałych
dostaw wody i odbiór ścieków -mówi Szymon
Stachowiak, prezes Zakładu Komunalnego.
Za sprawą ubiegłorocznych inwestycji wszystkie
stacje wodociągowe znajdujące się na terenie
gminy są ze sobą połączone. W siedmiu z ośmiu
stacji można w razie braku energii elektrycznej
podłączyć mobilny agregat prądotwórczy.
W gminie znajduje się 14 studni głębinowych.
Modernizowane są stacje uzdatniania wody w
Latalicach oraz Górze.
W Biskupicach, Pobiedziskach i Latalicach
znajdują się zbiorniki retencyjne.
Jakość wody kontrolowana jest na bieżąco nie
tylko przez laboratorium Zakładu Komunalnego,
ale również przez Sanepid.
- Zakupiliśmy beczkowóz do transportu wody
pitnej. Jeśli musimy przerwać dostawę wody,
uprzedzamy o tym mieszkańców za pomocą
sms-ów – mówi prezes Zakładu Komunalnego.
Spółka dokonała przeglądu hydrantów. A w roku
2021 planuje wymianę odcinków wodociągów
wykonanych z rur betonowo-azbestowych.
Rozszerzą monitoring
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
planuje w tym roku zakupić rejestrator. Dzięki
temu urządzeniu będzie można rozbudować
system miejskiego monitoringu. Dotąd działały
34 kamery. Drugi rejestrator pozwoli zwiększyć
liczbę kamer o 32.
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Podjęto uchwały w sprawach:
ź zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2020,
ź zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Pobiedziska na lata 2020-2043,
ź przejęcia od Powiatu Poznańskiego
prowadzenia zadania publicznego w
zakresie realizacji działań informacyjnopromocyjnych w ramach projektu pt.
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej
nr 2484P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5)
– etap 1 budowa ścieżki rowerowej na
odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska”,
ź wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego współﬁnansowania
przebudowy układu komunikacyjnego w
rejonie ulic Przemysła I, Dworcowej i Krótkiej
w Pobiedziskach,
ź zmiany Uchwały Nr VI/65/2019 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego
2019 r. w sprawie: powołania Komisji
doraźnej ds. Statutu Gminy Pobiedziska,
określenia jej składu osobowego i zakresu
działania,
ź rozpatrzenia petycji p. Renaty Sutor z dnia 6
grudnia 2019 r. ,
ź zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
rolnych dla dz. 285/1, 288 i 134 w Latalicach,
ź zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu
Węglewo, gmina Pobiedziska,
ź miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dz. nr ewid. 29 ark. 19
położonej w Pobiedziskach,
ź kryteriów udzielania boniﬁkat przy
sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych,
należąc ych do gminnego zasobu
mieszkaniowego gminy Pobiedziska,
zbywanych w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowych najemców,
ź wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Pobiedziskach i
wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia umowy
dzierżawy,
WWW.POBIEDZISKA.PL

regulaminu przyznawania i wypłacania
uzdolnionym uczniom szkół podstawowych
stypendium Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska,
ź udzielenia pomocy ﬁnansowej dla Powiatu
Poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony
zdrowia.
Interpelacje, zapytania oraz wnioski
złożyli:
Radny M. Witaszyk zwrócił uwagę, że nie
otrzymał odpowiedzi na interpelacje z
poprzedniej sesji ws. programu „Razem
Bezpieczniej”. Odpowiedzi udzielił Dyrektor
W y d z i a ł u R o z w o j u p. B . K i s t o w s k i ,
poinformował, iż odpowiedź na interpelację
została przygotowana, omyłkowo nie traﬁła do
Biura Rady. Ponadto udzielił ustnej odpowiedzi,
iż podjęto działania w sprawie wskazania
miejsca do przejścia dla piesz ych (w
szczególności ul. Kiszkowska), ale ze względu na
problemy czasowe, wnioski w tym roku nie
z o s t a ł y z ł o ż o n e . Tr w a j ą p r a c e n a d
przygotowaniem takiego wniosku na rok
kolejny.
Radny Robert Łucka odczytał i złożył:
ź interpelację w sprawie: organizacji ruchu w
Jerzykowie
ź zapytanie w sprawie: zakazów wjazdu na
drogi leśne.
Wiceprzewodniczący Rady Mikołaj Witaszyk
odczytał i złożył zapytania w sprawach: działań
gminy na rzecz uporządkowania chodnika
między Pobiedziskami a Pomarzanowicami oraz
podjęcia szerszych działań dekoracyjnych (np.
umieszczenie kwiatów w odpowiedniej
kolorystyce) w mniejszych miejscowościach
gminy.
Radny Piotr Wala złożył wniosek w sprawie:
nawierzchni i wyrównania drogi znajdującej się
na ulicy Wierzbowej, Pobiedziska Letnisko.
R a d ny K r z y s z to f K ra u ze p r ze d s t aw i ł
sprawozdanie z GOAPU i omówił bieżące
problemy z gospodarką odpadową.
ź

***
26 marca 2020r. odbyła się XX sesja Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska
Przewodniczący Rady Józef Czerniawski

otworzył obrady i powitał Radnych.
Podjęto uchwały w sprawach:
ź zmiany uchwały budżetowej Gminy
Pobiedziska na rok 2020,
ź zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Pobiedziska na lata 2020-2043,
ź zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wykazu zadań inwestycyjnych w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych na
lata 2015-2020,
ź powierzenia reprezentowania Gminy
Pobiedziska w Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”
w Kostrzynie zastępcy Burmistrza Miasta i
Gminy Pobiedziska,
ź przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Pobiedziska w 2020r.,
ź wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Pobiedziskach i
wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia
umowy dzierżawy,
ź wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w miejscowości Pobiedziska,
oznaczonej numerem działki 107/5, ark. 26,
obręb Pobiedziska,
ź zmiany uchwały nr XIX/188/2020 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia27 lutego 2020 r. w sprawie kryteriów
udzielania boniﬁkat przy sprzedaży lokali
i budynków mieszkalnych, należących do
gminnego zasobu mieszkaniowego gminy
Po b i e d z i s k a , z by wa nyc h w t r y b i e
bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowych najemców,
ź nadania nazwy ulicy w miejscowości
Jerzykowo,
ź zmiany uchwały nr VI/45/03 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2003r. w
sprawie przystąpienia Gminy Pobiedziska
na prawach członka do Gminnej Spółki
Wodno–Melioracyjnej w Pobiedziskach,
ź określenia zasad udzielania dotacji celowej
dla spółek wodnych z budżetu Gminy
Pobiedziska, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
ź udzielenia dotacji Szpitalowi Miejskiemu
im. Józefa Strusia samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Poznaniu.
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Dofinansowanie likwidacji
wyrobów zawierających azbest
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
przyjmuje wnioski w sprawie doﬁnansowania
likwidacji wyrobów zawierających azbest.
Wnioski mogą składać podmioty nieprowadzące
działalności gospodarczej, posiadające lub
mające w zarządzie nieruchomość na terenie
powiatu poznańskiego, na której znajdują się
wyroby zawierające azbest i złożą wniosek do
Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.
Do korzystania ze środków ﬁnansowych
w przypadku niewykorzystania limitów przez
ww. określone podmioty, uprawnione stają się
także rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
posiadające nieruchomość na terenie powiatu
poznańskiego, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest. Doﬁnansowanie do kosztów
demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich
unieszkodliwianiem albo do kosztów
unieszkodliwiania wyrobów azbestowych,
prz yznawane jest w w ysokości 100 %
całościowych kosztów tych działań.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą
ﬁnansowane koszty związane z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych
i elewacji, a także koszty związane
z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po
demontażu wyrobów zawierających azbest.
Kompletnie wypełnione wnioski rozpatrywane
będą według kolejności ich wpłynięcia do
Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach
i przekazywane sukcesywnie do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.

Wnioski rozpatrywane będą do
w y c z e r p a n i a l i m i t ó w, p r z y c z y m
ostateczny termin składania wniosków
ustalono na dzień 15 lipca 2020 r.
W przypadku, gdy wykonanie prac związanych z
usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu nie
będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie
wnioskodawc y, wniosek taki zostanie
przesunięty do realizacji w terminie późniejszym
bieżącego roku – jeżeli pozostaną środki.
Formularz wniosku wraz z załącznikami jest
dostępny na stronie internetowej:
www.pobiedziska.pl w zakładce ochrona
środowiska/aktualności i komunikaty.

100 mln zł na słoneczne dachy
dla wielkopolskich spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych
27 stycznia 2020 r., w siedzibie Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu zainaugurowano projekt
„Słoneczne Dachy”.
Beneﬁcjentami nowego programu będą
mieszkańcy budynków wielorodzinnych i
spółdzielnie. WFOŚiGW oraz NFOŚiGW
zainwestują w „Słoneczne Dachy” 100 mln zł. W
ramach programu doﬁnansowywane będą
instalacje PV o mocy do 50 kW.
NFOŚ iGW pr zek aże na wielkopolskie
przedsięwzięcie 80 mln zł na preferencyjne
pożyczki (do 10% umorzenia), a resztę budżetu,
czyli 20 mln zł, będą stanowiły środki własne
WFOŚiGW w Poznaniu.
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W nowym programie, będą doﬁnansowywane
spółdzielniom i wspólnotom dwa rodzaje
przedsięwzięć. Przedsięwzięcia fotowoltaiczne
uzyskają wsparcie z pieniędzy udostępnionych
p r z e z N F O Ś i G W. N a t o m i a s t z a d a n i a
termomodernizacyjne będą sﬁnansowane z
funduszy WFOŚiGWw Poznaniu.
Nabór wniosków został uruchomiony od
01.03.2020 r.
Doﬁnansowanie na zakup i montaż
mikroinstalacji fotowoltaicznych będzie
udzielane w formie pożyczek (oprocentowanie
według stawki WIBOR, nie mniej niż 2% w skali
roku.

kwiecień 2020

NIE WYPALAJ TRAW!

Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują
ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to
wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o
licznych pożarach łąk, pastwisk,
nieużytków i trzcinowisk. Osoby
wypalające trawy nie zdają sobie sprawy,
że ich działanie może doprowadzić do
gwałtownego pożaru, który przenosi się
na lasy, zabudowania mieszkalne i
gospodarcze.
Wypalanie traw poza tym, że to
niechlubna praktyka, jest również
niedozwolone. W ustawie z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z
2020 r. 55 z dnia 14. 01.2020)
wprowadzono zakaz wypalania łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie
tego zakazu grożą sankcje karne w
postaci grzywny albo aresztu.
Zakaz wypalania traw jest również
jednym z wymogów dobrej kultury
rolnej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa może nakładać kary ﬁnansowe
na rolnika, jeśli wypalał on grunty rolne.
Zakaz wypalania gruntów rolnych to
jeden z warunków, którego muszą
przestrzegać rolnicy ubiegający się o
płatności bezpośrednie oraz płatności
obszarowe w ramach PROW 2014-2020.
Wspomniany system kar nakładanych
przez ARiMR, skutkuje zmniejszeniem
wysokości dopłat o 5%. W przypadku w
pełni świadomego dopuszczenia się
wypalania gruntów rolnych, ARiMR może
obniżyć kwotę należnych dopłat o 25%.
Natomiast w przypadku stwierdzenia
uporczywego wypalania traw, Agencja
ma prawo pozbawić rolnika całej kwoty
dopłat bezpośrednich za dany rok.
REFERAT OCHRONY
ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA
ŚRODOWISKO

61 8977 104
61 8977 135

WWW.POBIEDZISKA.PL

- rolnictwo

Uwaga: nowe zasady stosowania
nawozów naturalnych płynnych
Początek wiosennych prac polowych jest również początkiem rozpoczęcia aplikacji nawozów naturalnych płynnych. Po przebiegu
nietypowego okresu zimowego, w bieżącym roku zmienił się termin stosowania nawozów naturalnych w postaci stałej i płynnej. Nawozy
te należy stosować wyłącznie w okresach zgodnych z Programem azotanowym.
W 2020 roku termin stosowania nawozów
naturalnych płynnych na gruntach ornych
obowiązuje od 15 lutego do 20 października.
Na uprawach trwałych, uprawach wieloletnich i
trwałych użytkach zielonych od 15 lutego do 31
października.
Stosowanie przez rolników nawozów
naturalnych płynnych, ze względu na zapachy
staje się zarzewiem konﬂiktów z mieszkańcami
osiedli mieszkalnych. Aby zminimalizować
nieprzyjemne zapachy, nawozy naturalne

Zmiana
terminu
naboru
wniosków
o dopłaty
do materiału
siewnego
Uległ zmianie termin naboru wniosków o
przyznanie dopłaty do zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwaliﬁkowany.
Dotychczas były one przyjmowane od 15
stycznia. Teraz zgodnie z nowym
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, wnioski będzie można
składać w biurach powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.
WWW.POBIEDZISKA.PL

należy wymieszać z glebą najszybciej jak to
możliwe (nie później niż następnego dnia po
aplikacji).
W pobliżu dzielnic mieszkalnych, głównie z
uwagi na nieprzyjemne zapachy, należy
bezwzględnie unikać rozprzestrzeniania
nawozów naturalnych w dni wolne od pracy,
należy wziąć pod uwagę także kierunek wiatru.
W tej sytuacji ważne jest wzajemne
zrozumienie i zaakceptowanie specyﬁki wsi z jej
czasowymi utrudnieniami.

KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZA
ZAGRODA
2020
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Pobiedziska do wzięcia udziału w XIX
edycji Konkursu „Najpiękniejsza zagroda”. Celem konkursu jest dążenie
do podnoszenia walorów estetycznych zagród na terenie Gminy Pobiedziska
oraz kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej,
zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.
Zasady zgłoszenia i przebiegu konkursu określa Regulamin XIX edycji konkursu.
Kartę zgłoszenia i regulamin można pobrać
ze strony internetowej urzędu lub od Sołtysa.

www.pobiedziska.pl/konkurs-najpiekniejsza-zagroda-2020
BIULETYN POBIEDZISKI
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Związek Międzygminny
GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań 61 624 22 22

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

HEMAR

Spółka z o.o.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
MAJ - GRUDZIEŃ 2020
MIESIĄC

ZMIESZANE
ODPADY
KOMUNALNE

PAPIER

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI,
ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM
BIOODPADÓW

ODPADY
PROBLEMOWE

MYCIE
POJEMNIKÓW

Dla nieruchomości zamieszkałej Biskupice, Promno – Stacja , SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska / TRASA 1

MAJ

11,25

25

11

25

4,11,18,25

CZERWIEC

8,22

22

8

22

1,8,15,22,29

LIPIEC

6,20

20

6

20

6,13,20,27

SIERPIEŃ

3,17,31

17

3,31

17

3,10,17,24,31

WRZESIEŃ

14,28

14

28

14

7,14,21,28

PAŹDZIERNIK

12,26

12

26

12

5,12,19,26

LISTOPAD

9,23

9

23

9

2,9,16,23,30

GRUDZIEŃ

7,21

7

21

7

7,21

X

8

Dla nieruchomości zamieszkałej Jerzykowo, Nad Zalewem, Bugaj, Barcinek, Kołata, Kołatka, Kowalskie, SEKTOR: XIII / TRASA 2

MAJ

11,26

26

11

26

5,12,19,26

CZERWIEC

9,23

23

9

23

2,9,16,23,30

LIPIEC

7,21

21

7

21

7,14,21,28

SIERPIEŃ

4,18

18

4

18

4,11,18,25

WRZESIEŃ

1,15,29

15

1,29

15

1,8,15,22,29

PAŹDZIERNIK

13,27

13

27

13

6,13,20,27

LISTOPAD

10,24

10

24

10

3,10,17,24

GRUDZIEŃ

8,22

8

22

8

8,22

X

9

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Jeziorna, Krótka, Podgórna, Skośna, Półwiejska, Jagiełły, Powstańców Wielkopolskich, Działkowa,
Fabryczna, Wodna, Radosna, Zielona, Dworcowa, Odnowiciela, Ks. Przemysła, Gorzkie Pole, Borowo - Młyn , SEKTOR: XIII gm. Pobiedziska /
TRASA 3

MAJ

13,27

27

13

27

6,13,20,27

CZERWIEC

10,24

24

10

24

3,10,17,24

LIPIEC

8,22

22

8

22

1,8,15,22,29

SIERPIEŃ

5,19

19

5

19

5,12,19,26

WRZESIEŃ

2,16,30

16

2,30

16

2,9,16,23,30

PAŹDZIERNIK

14,28

14

28

14

7,14,21,28

LISTOPAD

12,25

12

25

12

4,12,18,25

GRUDZIEŃ

9,23

9

23

9

9,23

26
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MIESIĄC

ZMIESZANE
ODPADY
KOMUNALNE

PAPIER

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI,
ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM
BIOODPADÓW

ODPADY
PROBLEMOWE

MYCIE
POJEMNIKÓW

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska : Goślińska, Nadrożno, Jerzyn, Złotniczki, Wronczyn, Wronczynek, Bednary, Stęszewice, Stęszewko,
Siodłowo, Tuczno, Pruszewiec , SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska / TRASA 4

MAJ

14,28

28

14

28

7,14,21,28

CZERWIEC

12,25

25

12

25

4,12,18,25

LIPIEC

9,23

23

9

23

2,9,16,23,30

SIERPIEŃ

6,20

20

6

20

6,13,20,27

WRZESIEŃ

3,17

17

3

17

3,10,17,24

PAŹDZIERNIK

1,15,29

15

1,29

15

1,8,15,22,29

LISTOPAD

13,26

13

26

13

5,13,19,26

GRUDZIEŃ

10,24

10

24

10

10,24

X

2

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Tysiąclecia, Poznańska,Azaliowa, Pogodna, Słonecznikowa, Malwowa, Rumiankowa, Fiołkowa,
Prosta, Halina, Boczna, Brzozowa, Gajowa do P-5, Kolejowa, Wierzbowa, Leśna, Kręta, Malinowa, Okrężna, Poziomkowa, Świerkowa, Sosnowa,
Wrzosowa, Żytnia, Pszenna, Polna, Makowa, Chabrowa, Zawilcowa, Jęczmienna, Owsiana, Topolowa, Akacjowa, Jagodowa, Konwaliowa, Miała,
Zbożowa, Kaczyna 3 i 4 , SEKTOR: XIII / TRASA 5

MAJ

2,15,29

2,29

15

2,29

2,8,15,22,29

CZERWIEC

13,26

26

13

26

5,13,19,26

LIPIEC

10,24

24

10

24

3,10,17,24,31

SIERPIEŃ

7,21

21

7

21

7,14,21,28

WRZESIEŃ

4,18

18

4

18

4,11,18,25

PAŹDZIERNIK

2,16,30

16

2,30

16

2,9,16,23,30

LISTOPAD

14,27

14

27

14

6,14,20,27

GRUDZIEŃ

11,28

11

28

11

11,28

X

18

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Na Stoku, Skryta, Łąkowa, Nowa,Jeziorna, Niecała, Ogrodowa, Rynek, Fiołkowa, Zaułek, Zawiła,
Rzeczna, Warciańska, Odrzańska, Drawska, Notecka, Cybińska, Kaczyna 1, Wójtostwo, Promno, Stara Górka, Góra, Jankowo, Jankowo Młyn,
Uzarzewo Huby, Promienko, Główienka ul. Złotnicka, Biskupice od Jankowa do Ogrodowej , Łososiowa 46, SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska /
TRASA 6

MAJ

4,18

4

18

4

4,11,18,25

CZERWIEC

1,15,29

1,29

15

1,29

1,8,15,22,29

LIPIEC

13,27

27

13

27

6,13,20,27

SIERPIEŃ

10,24

24

10

24

3,10,17,24,31

WRZESIEŃ

7,21

21

7

21

7,14,21,28

PAŹDZIERNIK

5,19

19

15

19

5,12,19,26

LISTOPAD

2,16,30

16

2,30

16

2,9,16,23,30

GRUDZIEŃ

14,29

14

29

14

14,29

WWW.POBIEDZISKA.PL
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MIESIĄC

ZMIESZANE
ODPADY
KOMUNALNE

PAPIER

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI,
ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM
BIOODPADÓW

ODPADY
PROBLEMOWE

MYCIE
POJEMNIKÓW

Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Kaczyńska, Spadzista, Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorna, Kwiatowa, Różana,
Armii Poznań, Bolesława Chrobrego, Jackowskiego, Kostrzewskiego, Kostrzyńska, Biedrzyckiego, Bartlitza, Marcinkowskiego,
Mieszka I, Wawrzyniaka, Kutrzeby, Królowej Jadwigi, Zielińskiego, Sypniewskiego, Lewandowskiego, Kaczyna 2 ,
SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska / TRASA 7
MAJ

5,19

5

19

5

5,12,19,26

CZERWIEC

2,16,30

2,30

16

2,30

2,9,16,23,30

LIPIEC

14,28

28

14

28

7,14,21,28

SIERPIEŃ

11,25

25

11

25

4,11,18,25

WRZESIEŃ

8,22

22

8

22

1,8,15,22,29

PAŹDZIERNIK

6,20

20

6

20

6,13,20,27

LISTOPAD

3,17

17

3

17

3,10,17,24

GRUDZIEŃ

1,15,30

15

1,30

15

1,15,30

X
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Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Partnerska, Gnieźnieńska, Słoneczna, Główna, M. Główna, Węglewo, Węglewko, Latalice,
Kocanowo, Bociniec (do torów kolejowych) , SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska / TRASA 8

MAJ

6,20

20

6

20

6,13,20,27

CZERWIEC

3,17

17

3

17

3,10,17,24

LIPIEC

1,15,29

15

1,29

15

1,8,15,22,29

SIERPIEŃ

12,26

12

26

12

5,12,19,26

WRZESIEŃ

9,23

9

23

9

2,9,16,23,30

PAŹDZIERNIK

7,21

7

21

7

7,14,21,28

LISTOPAD

4,18

4

18

4

4,12,18,25

GRUDZIEŃ

2,16,30

2

16

2

2,16,30

X
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Dla nieruchomości zamieszkałej Pobiedziska: Czerniejewska, Polska Wieś, Bociniec (do przejazdu kolejowego), Borówko, Gołunin, Gołuń,
Czachurki, Jezierce, Wagowo, Kociałkowa Górka, Kapalica, Nowa Górka, Zbierkowo , SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska / TRASA 9

MAJ

7,21

21

7

21

7,14,21,28

CZERWIEC

4,18

18

4

18

4,12,18,25

LIPIEC

2,16,30

16

2,30

16

2,9,16,23,30

SIERPIEŃ

13,27

13

27

13

6,13,20,27

WRZESIEŃ

10,24

10

24

10

3,10,17,24

PAŹDZIERNIK

8,22

8

22

8

1,8,15,22,29

LISTOPAD

5,19

5

19

5

5,13,19,26

GRUDZIEŃ

3,17,31

3,31

17

3,31

3,17,31

28
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MIESIĄC

ZMIESZANE
ODPADY
KOMUNALNE

PAPIER

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI,
ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM
BIOODPADÓW

ODPADY
PROBLEMOWE

MYCIE
POJEMNIKÓW

Dla nieruchomości zamieszkałej Kuracz, Pobiedziska: Rolna, Długa, Poprzeczna, Gajowa do P-5, Kiszkowska, Okoniowa, Jesiotrowa,
Sandaczowa, Łososiowa, Węgorzowa, Główienka (oprócz Złotnickiej), Pomarzanowice, Krześlice, Pomarzanki, Łagiewniki, Podarzewo
SEKTOR: XIII – gm. Pobiedziska / TRASA 10

MAJ

8,22

22

8

22

2,8,15,22,29

CZERWIEC

5,19

19

5

19

5,13,19,26

LIPIEC

3,17,31

17

3,31

17

3,10,17,24,31

SIERPIEŃ

14,28

14

28

14

7,14,21,28

WRZESIEŃ

11,25

11

25

11

4,11,18,25

PAŹDZIERNIK

9,23

9

23

9

2,9,16,23,30

LISTOPAD

6,20

6

20

6

6,14,20,27

GRUDZIEŃ

4,18

4

18

4

4,18

Uwaga!
1) Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego
zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi
aktami prawa miejscowego, w których określono
zasady gromadzenia i odbioru odpadów
komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są
na stronie ZM GOAP www.goap.orp.pl.
2) Odbiór odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni
tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w
godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od
6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada
dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić
uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów.
3) Właściciele nieruchomości jednorodzinnych
zobowiązani są do wystawiania pojemników i
worków do gromadzenia odpadów komunalnych
przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny
6:00 rano.
4) W przypadku nieprawidłowej segregacji

odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w
wyznaczonych dniach odbioru selektywnej
z b i ó rk i , a l e w d n i u o d b i o ru o d p a d ów
komunalnych zmieszanych zgodnie z
harmonogramem. W takiej sytuacji na workach
lub pojemnikach przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka
z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu
zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu
będzie przekazana do ZM GOAP.
5) Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i
Porządku na terenie Związku Międzygminnego
realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów
p ro b l e m ow yc h . D o ko ny wa ny o d b i ó r z
nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów wielkogabarytowych - mebli, wózków
dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór
będzie się odbywał w dniu oznaczonym w
harmonogramie.
Prosimy o wystawienie odpadów problemowych
w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren
swojej nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie
dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe

X

25

są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych,
gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego
odpady komunalne.
6) Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt
e l e k t r y c z n y i e l e k t r o n i c z n y, o d p a d y
wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.),
zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby,
oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
(niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały
rok można dostarczać do Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z
Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie
ZM GOAP www.goap.org.pl.
7) Dodatkowo właściciele nieruchomości
zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odpady
do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej
informacji na www.goap.org.pl.
8) Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we
wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym
przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowi
pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów
komunalnych.

WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, ul.Kościuszki 4, tel. 61 8977 100
REDAKTOR NACZELNY: Łucja Kapcińska, tel. 61 8977 151 e-mail: promocja@pobiedziska.pl
REDAKTOR: Robert Domżał
KOORDYNATOR: Katarzyna Trawińska - Jakubiak
SKŁAD I DRUK: Studio Reklamy i Promocji J&S, ul. Jesiotrowa 2, 62-010 Pobiedziska
NAKŁAD: 6500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania teksów.
WWW.POBIEDZISKA.PL
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Informacja ZM GOAP
Informacja dla przedsiębiorców
dotkniętych wstrzymaniem lub znacznym
ograniczeniem zakresu prowadzonej
działalności
Zarząd Związku na bieżąco analizuje sytuację
przedsiębiorców z terenu aglomeracji
poznańskiej. W ostatnich dniach do Biura
Związku wpłynęło wiele pytań o możliwość
zawieszenia opłat za odbiór odpadów, na skutek
wprowadzonych przepisami ograniczeń.
Wychodząc naprzeciw potrzebom tych
przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają
skutki ograniczenia prowadzonej działalności,
wyjaśniamy, iż na podstawie obowiązujących
przepisów opłata pobierana jest na podstawie
złożonej deklaracji. Jeżeli zatem znacząco
spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie
odpadów, lub działalność została całkowicie
zawieszona i w związku z tym odpady nie
powstają – wystarczy złożenie stosownej
deklaracji zmniejszającej lub wygaszającej
zobowiązanie. Deklarację taką należy złożyć
najpóźniej do dziesiątego dnia następnego
miesiąca. Jeżeli zatem już w marcu
przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco
ograniczyli swą działalność, do dziesiątego
kwietnia mogą dostosować deklarację
do faktycznie odbieranych ilości odpadów.
Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość
przedstawionych w deklaracji danych podlega
weryﬁkacji przez służby kontrolne Związku.
Związek nie ma niestety możliwości odstąpienia
od poboru opłaty za odpady rzeczywiście
wytworzone i odebrane.
Ze względów bezpieczeństwa obsługa
bezpośrednia mieszkańców została w biurze
związku wstrzymana do odwołania. Deklaracje

jednak można przesyłać drogą pocztową.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości,
niezbędne informacje uzyskać można w biurze
związku telefonicznie (tel. 61 624 22 22) lub
mailowo (bok@goap.org.pl).
Komunikat ws. odbioru odpadów komunalnych
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w związku
z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia
epidemicznego oraz związaną z tym
koniecznością reorganizacji pracy ﬁrm
odbierających odpady komunalne (rotacyjne
wysyłanie brygad, odbiór odpadów przed
godziną 6 rano) prosimy o wystawianie
pojemników z odpadami wcześniej niż
zwykle. Rekomendujemy, aby pojemniki
i worki wystawiane były wieczorem przed
dniem wskazanym w harmonogramie
(wystawianie odpadów dużo wcześniej jest
działaniem nieprawidłowym). Dodatkowo
informujemy, że mogą nastąpić opóźnienia
w realizacji odbiorów oraz podstawiania
pojemników do ich gromadzenia.
ZM GOAP zapewnia, że dokłada wszelkich starań
wraz z Wykonawcami, aby odbiory odpadów
odbywały się bez znaczących utrudnień
i niedogodności, jednakże zaistniała sytuacja
może powodować ich występowanie. Na chwilę
obecną proces odbioru odpadów nie jest
zagrożony i będzie realizowany w sposób ciągły.
Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo
pracowników odbierających odpady komunalne
prosimy by odpady zmieszane umieszczać
w pojemnikach w zawiązanych workach w celu
ograniczenia ich kontaktu z odpadami. Ponadto
zwracamy się do tych z Państwa, którzy nie są

zobowiązani do wystawiania pojemników
z prośbą, aby w okresie występowania stanu
epidemicznego w miarę możliwości
udostępniać pojemniki do gromadzenia
odpadów celem zminimalizowania kontaktu
brygad odbierających odpady komunalne
z Państwa klamkami, domofonami, furtkami
itp.
ZM GOAP uprzejmie dziękuje za zrozumienie
i przychylenie się do ww. prośby.
Komunikat w sprawie dostępu
do miejsc gromadzenia odpadów
Związek Międzygminny GOAP w imieniu ﬁrm
odbierających odpady komunalne zwraca się z
prośbą, by zamykane na klucz miejsca
gromadzenia odpadów pozostawić tymczasowo
otwarte i zabezpieczyć przed zamknięciem
przez mieszkańców i użytkowników. Apel
kierowany jest do wszystkich, w szczególności
jednak do zar ządców nieruchomości
wielorodzinnych, spółdzielni oraz
przedsiębiorstw, gdzie odpady odbierane są
bezpośrednio z miejsca gromadzenia odpadów.
W tej wyjątkowej sytuacji - zagrożenia
epidemiologicznego - ciągłość realizacji usługi,
a więc bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców
objętych działalnością Związku, jest zależna od
kondycji zdrowotnej oraz możliwości
świadczenia pracy przez pracowników
odbierających odpady komunalne.
Jednocześnie dziękujemy za inicjatywę tym
spółdzielniom i zarządcom, którzy
przedsięwzięli już podobne działania w
ubiegłym tygodniu – pozostawiono altanki
otwarte, a klamki są dezynfekowane.

Gdzie wyrzucić?
Z roku na rok wytwarzamy coraz więcej
odpadów i chociaż segregujemy coraz
lepiej, wciąż pojawiają się wątpliwości, co
zrobić z papierem po maśle, kartonem po
mleku czy torebką po herbacie.
Wszyscy musimy segregować!
6 września 2019 roku weszła w życie
nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządkuw gminach. Jedną z najważniejszych
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zmian jest obowiązek prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. W praktyce
oznacza to, iż każdy z nas od września 2020 roku
będzie zobligowany do segregowania odpadów
komunalnych. Mając na uwadze, fakt, iż
selektywna zbiórka może nastręczać wielu
dylematów, ZM GOAP przypomina, że z myślą o
mieszkańcach stworzono mobilną aplikację
WYWOZIK GOAP oraz wyszukiwarkę odpadów.
WYWOZIK GOAP- Jeden klik i już!
Uruchomiona we wrześniu 2018 roku aplikacja

kwiecień 2020

WYWOZIK GOAP to przyjazne rozwiązania
mobilne, które pozwala zgłosić
nieprawidłowości w zakresie świadczonych
usług czy pozyskać dane teleadresowe PSZOK
wraz z opcją wyznaczenia trasy. Ponadto
aplikacja zapewnia bieżący dostęp do pilnych
k o m u n i k a t ó w. Z k o l e i m i e s z k a ń c y
nieruchomości jednorodzinnych, którzy
zobligowani są do wstawiania pojemników na
odpady zgodnie z harmonogramem odbioru, po
ustawieniu adresu swojej nieruchomości
WWW.POBIEDZISKA.PL
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zyskają dostęp do terminarza wywozu odpadów
z posesji. Użytkownicy Wywozika z całą
pewnością docenią także znajdujący się w
zakładce Informacje słowniczek odpadów. Jeśli
chcesz mieć wyszukiwarkę odpadów zawsze
pod ręką, już dziś pobierz naszą bezpłatną
aplikację WYWOZIK GOAP na smartfona.
Wyszukiwarka odpadów GOAP

Masz wątpliwość, gdzie wyrzucić artykuły
higieniczne, doniczkę po kwiatach lub
lusterko?Jeśli tak, spieszymy z pomocą. Wejdź
na naszą stronę internetową:www.goap.org.pl
w zakładkę WYSZUKIWARKA ODPADÓW i wpisz
nazwę odpadu, z którym masz problem lub
skorzystaj z listy. Lista odpadów prezentowana
jest w porządku alfabetycznym. Po lewej stronie

widnieje nazwa danego odpadu, po prawej zaś
miejsce utylizacji. Dla przykładu: dla frazy
bateria wyświetlą się nam następujące punkty:
PSZOK, MPSZOK, Sklep RTV/AGD, pojemniki w
sklepach.
Dział Edukacji Ekologicznej
ZM GOAP

Działania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w czasie epidemii koronawirusa
W czasie panującej epidemii Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wypełnia zadania, mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa
mieszkańców oraz stabilnego funkcjonowania gminy. Ze względu na skalę panującej epidemii konieczne było stworzenie wielu
koniecznych procedur.

Oto najważniejsze działania we
współpracy z gminnymi instytucjami:
Wsparcie służb medycznych na terenie
gminy Pobiedziska:
ź Dostarczanie środków ochrony osobistej dla
lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników
ośrodków zdrowia - płynów do odkażania
rąk oraz maseczek.
Ośrodek Pomocy Społecznej :
ź Uruchomienie systemu wsparcia dla ludzi
starszych i samotnych, potrzebujących
troski.
ź Dostarczanie zakupów rodzinie objętej
kwarantanną. Uruchomienie konsultacji
psychologicznych przez telefon dla
seniorów uczestniczących w projekcie
„Smakuj Życie”.
ź Planowane jest także uruchomienie
WWW.POBIEDZISKA.PL

poradnictwa psychologicznego przez
telefon dla osób objętych kwarantanną
przez psychologa wolontariusza.
Zakład Komunalny:
ź Zabezpieczenie dostaw wody i odbioru
ścieków.
ź Przywrócenie dostaw wody osobom
zadłużonym.
ź Dostosowanie autobusów komunikacji

g m i n n e j d o b i eż ą c yc h w y m o g ów
sanitarnych.
Polityka informacyjna:
ź Codzienne komunikaty dotyczące osób
zakażonych i objętych kwarantanną.
ź Prowadzenie kampanii dla seniorów
„ Z o s t a ń w d o m u ”, d r u k o w a n i e i
rozwieszanie plakatów.
ź Nadawanie komunikatów dźwiękowych
przez megafony z radiowozu i samochodu
strażackiego.
Dzięki stałej współpracy z policją, Powiatowym
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dążymy
do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
wszystkim mieszkańcom gminy Pobiedziska.
Ireneusz Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
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OGRANICZENIE W FUNKCJONOWANIU TARGOWISK
W POBIEDZISKACH I W JERZYKOWIE
- czynne tylko w środy i soboty w godz. od 7:00 do 10:00
- przy straganie mogą być tylko 3 osoby
- należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wytycznych

WYTYCZNE W SPRAWIE HANDLU NA PLACACH TARGOWYCH
POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POBIEDZISKA
Dla zachowania bezpieczeństwa sprzedających,
jak i kupujących zaleca się bezwzględne przestrzeganie niżej wymienionych zaleceń:

HIGIENA RĄK
Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:

Przed rozpoczęciem pracy,
Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
Po zajmowaniu się odpadami / śmieciami,
Po zakończeniu procedur czyszczenia / dezynfekcji,
Po skorzystaniu z toalety,
Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
Po jedzeniu, piciu lub paleniu,
Po kontakcie z pieniędzmi.
W przypadku straganów na bazarze/targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.

HIGIENA KASZLU I ODDYCHANIA
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty
spożywcze.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

restrykcyjne i z pełną świadomością:
Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na targowiskach, bazarach - na straganach, w sklepikach, stoiskach etc. powinny zweryﬁkować wprowadzone dobre praktyki higieniczne, tak aby:
zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,
przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne,
rygorystycznie je stosować,
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zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów - etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze
należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i
wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);
weryﬁkować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych
mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o
krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.
zapobieganie zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom:
przykłady:
ź jaja nie powinny być przekładane do innych opakowań, niż te w których zostały dostarczone, po kontakcie dłonie-jaja

należy umyć lub zdezynfekować ręce;
ź nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. bezpośrednio na wadze,
ź surowe mięso i jaja są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy zapobiegać ich kontaktowi z

żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np. ser, wędliny). Jest ona spożywana bezpośrednio, bez obróbki
cieplnej, a więc zanieczyszczenie mikrobiologiczne może być realnym zagrożeniem dla konsumenta;
ź stosowanie rękawiczek jednorazowych w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych
bakterii - np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem
nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na
wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.
ź Produkty spożywcze muszą być identyﬁkowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej
trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł - to nielegalne i
niebezpieczne! (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla
konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami
wieprzowymi);
ź przestrzegać obowiązku odsunięcia od pracy z żywnością w przypadku złego staniu zdrowia - nie tylko objawów
koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych
zmian skórnych i innych chorób zakaźnych;
ź wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny, potencjalnie zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa, w
szczególności:
a) na straganach i stoiskach np. z owocami i warzywami:
ź podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
ź dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.

OGRANICZYĆ BLISKI KONTAKT Z KAŻDĄ OSOBĄ,
KTÓRA MA OBJAWY CHOROBOWE
TJ.: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ
Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet
łagodny kaszel albo gorączkę.
W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ
KLIENT-KLIENT, KLIENT - SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA-SPRZEDAWCA,
(min. 2 metry)
Dotyczy to zarówno osób w sklepikach i sklepach jak również na terenie całego targowiska, gdzie nie powinno się
znajdować zbyt wiele osób.
Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 2 m. W sklepach i sklepikach należy
zachować ten odstęp między klientami, jak również od osób sprzedających.
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WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
URZĄD MIASTA I GMINY W POBIEDZISKACH

62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4,
tel.: 61 8977 100; 61 8977 121 / 61 8977 121
fax.: 61 8977 124
e-mail:umig@pobiedziska.pl; sekretariat@pobiedziska.pl
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4
tel.: 61 8977 137; 61 8977 168 fax.: 61 8977 124
tel.: 606346659
e-mail:oc@pobiedziska.pl;
remigiusz.dybowski@pobiedziska.pl
KOMISARIAT POLICJI W POBIEDZISKACH

Komendant Komisariatu Policji – nadkom. Roman Warda
e-mail: komendant.pobiedziska@po.policja.gov.pl
62-010 Pobiedziska, ul. Tysiąclecia 9
tel. 61 84130-48/ 61 84 13 040 lub 997
kom. 784 -112-067
e-mail: komendant.pobiedziska@po.policja.gov.pl
STRAŻ POŻARNA

WODOCIĄGI

tel.: 61 8177 584/ 61 8977 305
email: wodociag@zk-pobiedziska.pl
STAN WODOMIERZY

tel.: 61 8977 308
email: woda@zk-pobiedziska.pl
POGOTOWIE ENERGETYCZNE

62-010 Pobiedziska, ul. Poznańska 48
tel.: 61 8177 991
URZĄD POCZTOWY W POBIEDZISKACH

62-010 Pobiedziska, ul. Wł. Jagiełły 32
tel.: 61 8180 817 (do okienka obsługowego)
tel.: 61 8180 818 (Naczelnik Poczty)
AGENCJA POCZTOWA W BISKUPICACH

62-007 Biskupice, ul. Dworcowa 32
tel.: 790 650 838
STACJA PKP

Ochotnicza Straż Pożarna w Pobiedziskach
62-010 Pobiedziska, ul. Tysiąclecia 18 tel.: 998/ 112
POGOTOWIE RATUNKOWE

tel. 999/ 112
Karetka z lekarzem (od godz. 18:00) tel.: 61 8660 066
Karetka Transportowa (skierowanie od lekarza)
tel.: 61 8530 330
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

62-010 Pobiedziska, ul. Wł. Jagiełły 41
od: poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-do 15.00
tel.: 61 1010412
od godz.15.00 do 19. 00, tel. 504 045 907
W soboty i niedzielę od 7.00 do 19.00 nr tel. 504 045 907
e- mail: ops@opspobiedziska.pl
Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590
ZAKŁAD KOMUNALNY

62-010 Pobiedziska, ul. Poznańska 58
tel. 61 8177 074, fax.: 61 8154 060
http://zk-pobiedziska.pl/
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62-010 Pobiedziska, ul. Dworcowa 4
tel.: 61 6334 033
POMOC DORAŹNA

Pomoc doraźną dla mieszkańców Gminy Pobiedziska,
od 1 stycznia 2020 r, świadczy Poradnia Nocnej i Świątecznej
Pomocy Doraźnej – Przychodnia “Gaudium”, Swarzędz,
ul. Kórnicka 75, tel. 61 307 73 07.
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaprasza do
kontaktu w formie telefonicznej lub e - mail wszystkie osoby,
dla których aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego
stanowi szczególną trudność.
Specjalistyczne wsparcie psychologiczne udzielane jest
codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00.
Kontakt telefoniczny: 61 8150363
e- mali: wsparcie@oikkobylnica.pl
Poradnictwo telefoniczne jest możliwe także dla osób
chcących zachować anonimowość.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
WWW.POBIEDZISKA.PL
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TU ZAMÓWISZ
DANIA
Z DOWOZEM
www.pobiedziska.pl/zamowisz-dania-dowozem

Drogi Seniorze
ZOSTAŃ W DOMU!
JESTEŚ W GRUPIE
NAJWIĘKSZEGO
RYZYKA
KORONAWIRUS
JEST DLA CIEBIE
GROŹNY
POPROŚ O ZAKUPY
RODZINĘ, SĄSIADA,
OSOBY CI ZNANE
NIE UFAJ LUDZIOM,
KTÓRYCH NIE ZNASZ
JEŚLI NIE MOŻESZ
LICZYĆ NA POMOC
NAJBLIŻSZYCH,
ZADZWOŃ
POD NUMER OPS
W POBIEDZISKACH

61 101 04 12
WWW.POBIEDZISKA.PL

LOKALE GASTRONOMICZNE
W GMINIE POBIEDZISKA,
W KTÓRYCH MOŻNA ZAMÓWIĆ
ŻYWNOŚĆ Z DOWOZEM
MAXI PIZZA
ul. Różana 1, Pobiedziska - czynna w godz.: 12:00-21:30
tel. 539 339 444
PLANET PIZZA
ul. Różana 3, Pobiedziska - czynna w godz.: 12:00-20:30
pt.-sob.: do godz. 21:30
tel. 604 350 577, 61 670 69 66
PIZZERIA „SOPRANO”
ul. T.Kutrzeby 4, Pobiedziska - czynna w godz.: 13:00-21:00
tel. 788 646 664, 61 67 06 641
RESTAURACJA „ALEXANDRA”
ul.Radosna 6, Pobiedziska - czynna w godz.: 12:30-17:00
tel. 61 8152 280, 604 284 896
RESTAURACJA „BACHUS”
ul.Rynek 3, Pobiedziska - czynna w godz.: 12:00-18:00
TYLKO Z WŁASNYM ODBIOREM
tel. 601 586 956, 61 81 53 393
RESTAURACJA „DOMOWY ZAKĄTEK”
Plac Piastowski 1, Jerzykowo - czynna w godz.: 11:00-17:00
tel. 887 887 476
RESTAURACJA „GOLONKOWO”
ul.Mieszka I, Biskupice - czynna w godz.: 12:00-17:30
tel. 570 899 889
RESTAURACJA „SIEDEM DRZEW”
ul.Krótka 24, Biskupice - czynna w godz.: 12:00-19:00
tel. 664 912 316
RESTAURACJA „TRZY SMAKI”
ul.K. Odnowiciela 23, Pobiedziska
- czynna od czwartku do niedzieli w godz.: 12:00-18:00
tel. 609 370 303
GUM-BAR
ul.Kobylnicka 36, Bugaj - czynne w godz.: 11:00-18:00
tel. 61 8152 504, 667 958 637
„WIŚNICZÓWKA”
ul.Leśna 22, Tuczno
- czynne w weekendy w godz. 10:00-19:00
tel. 606 487 180, 602 633 557
BIULETYN POBIEDZISKI
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KORONAWIRUS
powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce,
używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz,
zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej
2 metry odległości
od osób, które kaszlą i kichają.

OBOWIĄZKOWA KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy: osób, które wracają z zagranicy
(jeśli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny
w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę).
Nie masz objawów?

Masz objawy
przeziębienia lub grypy
* Leki przeciwbólowe
i przeciwgorączkowe
/leki na katar/przeciwkaszlowe
Leki przeciwskazane:
leki zawierające Naproxen
Naturalne leki:
cytryna, czosnek, cebula, miód,
sok malinowy

Zostajesz w domu
Wychodzisz tylko wynieść śmieci, na zakupy czy krótki
spacer, ale unikasz ludzi. Pamiętaj o myciu / odkażaniu rąk
kaszel, ból gardła, gorączka, katar,
ból głowy, łzawienie z oczu
Siedzisz w domu i nigdzie nie wychodzisz!
Nie idziesz do przychodni, ani tym bardziej na SOR!
Unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło
do rozprzestrzeniania się wirusa.
Leczenie domowe jak przy przeziębieniu*
lub telefon do lekarza POZ (teleporada)
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ

Gdy do objawów grypowych
lub przeziebieniowych
dodatkowo pojawia się
duszność i suchy
uniemożliwiający
oddychanie kaszel

(chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie)

ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego
uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy to jest potrzebne.

ZADZWOŃ DO POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

609 794 670 / 518 097 443
Bieżących informacji
szukaj na stronie
gis.gov.pl lub gov.pl/koronawirus

lub zgłoś się do SZPITALA ZAKAŹNEGO
im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3

