
SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY POBIEDZISKA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

OD 29.12.2022 R. DO 26.01.2023 R.



BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA  

Nadal trwa procedura wydania
zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej, w trybie decyzji ZRID
prowadzona przez Starostwo Powiatowe
w Poznaniu.
Cena brutto: 15 263 087,53 zł,
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Polski Ład Program Inwestycji
Strategicznych: 9 500 000,00 zł.



ZADANIA INWESTYCYJNE 
ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA

Trwa realizacja   zadania inwestycyjnego  pn. „Zielono niebieskie Pobiedziska”  dofinansowanego ze środków  
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar 
programowy Klimat.  

• Podpisano umowę na:

wykonanie prac przygotowawczych z zakresu zieleni –
zerwanie darni, nawiezienie ziemi urodzajnej, 
zabezpieczenie skarp,

Łączna kwota za usługę: 376.269,60 zł

• Podpisano umowę na:

Roboty budowlane związane z budową promenady: 
zniwelowanie terenu, wykonanie korytowania pod 
konstrukcję podbudowy dla promenady, wyprofilowanie 
skarpy.

Łączna kwota za usługę: 1.796.960,85 zł



Złożono wniosek do Metropolii Poznań w ramach projektu ZIT + z FEW (Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski) na lata 2021- 2027 „Przebudowa drogi wojewódzkiej
DW – 94 w zakresie wykonania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Gminy
Pobiedziska”

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Cele szczegółowe projektu:
1. Zrównoważona mobilność miejska Metropolii Poznań.
2. Infrastruktura transportu miejskiego w tym infrastruktura 
rowerowa.
Zadania:
a. przebudowa drogi od bezkolizyjnego przejścia dla pieszych 
w rejonie ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach do m. Kocanowo,
b. przebudowa drogi od granicy gminy (m. Bugaj) do Placu 
Piastowskiego w Jerzykowie.
Planowane rozpoczęcie projektu 2024 r., zakończenie 2027 r.
Szacunkowy koszt całkowity: 12 681 920, 00 zł
Kwota dofinansowania: 8 877 344, 00 zł tj. 70% wartości
inwestycji.



ZADANIA INWESTYCYJNE 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PROMNO-GÓRA-ETAP III 

Trwają roboty budowlane.  
Wykonano 90% robót budowlanych
Wartość zadania: 1 314 149, 99 zł brutto
Planowany termin realizacji: maj 2023 r.



ZADANIA INWESTYCYJNE 
PRZEBUDOWA DROGI PODARZEWO-ŁAGIEWNIKI

Trwają prace przy realizacji inwestycji 
– położono masę bitumiczną - warstwę wiążącą.
Wykonano ok. 70% przedmiotu Umowy
Wartość zadania: 1 687 764,06 zł brutto. 
Planowany termin realizacji: maj 2023 r.



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

KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ

W dniu 5.12.2022 r. została podpisana umowa na:
• Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy 

dróg i kanalizacji deszczowej,
• W formule „zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano 

budowę brakującej na poszczególnych ulicach 
kanalizacji sanitarnej.

Wartość zawartej umowy:
7 577 809, 38 zł brutto. 
Planowany termin realizacji: październik 2023 r.
Zadanie nr 1 dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 
Wartość dofinansowania wynosi: 3 223 142,24 zł.
Obecnie realizowane są roboty budowlane związane z 
budową kanalizacji deszczowej oraz prace projektowe 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 



OPRACOWANIA PROJEKTOWE OŚWIETLENIE DROGOWE

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. BISKUPICE NA UL. MALINOWEJ, BOCZNEJ, WIŚNIOWEJ, 
MORELOWEJ, BRZOSKWINIOWEJ, GRUSZKOWEJ, CZEREŚNIOWEJ, POZIOMKOWEJ, JABŁKOWEJ, 
SŁONECZNEJ I GOSPODARCZEJ.

W dniu 06.06.2022 r. podpisano umowę na 
opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej dla linii oświetleniowej 
o długości około 2840 m,
Wartość projektu: 18.634,50 zł brutto,
Została dostarczona koncepcja projektu,  
Termin realizacji wydłużono do: 31.03.2023 r.
z powodu zwiększenia zakresu prac 
projektowych.



OPRACOWANIA PROJEKTOWE OŚWIETLENIE DROGOWE

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

Trwają prace projektowe oświetlenia ww. 
ulic o łącznej długości 2050 m.
Wartość opracowania projektowego: 
23 370,00 zł
Planowany termin realizacji:   31.03.2023 r



OPRACOWANIA PROJEKTOWE OŚWIETLENIE DROGOWE

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY FIOŁKOWEJ W 
POBIEDZISKACH

Realizowana jest dokumentacja projektowa 
oświetlenia w ul. Fiołkowej, od ul. Malwowej 
do ul. Poznańskiej.
Wartość opracowania projektowego : 
7 207,80 zł,
Planowany termin realizacji: 31.01.2023 r



PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY POBIEDZISKA W 
FORMULE ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ

W dniu 16.01.2023 r. otwarto 3 oferty, najkorzystniejsza z nich na kwotę: 11 159 273,40 zł brutto.
Trwa weryfikacja złożonych ofert. 
Przebudowa ulic:
• Rzecznej w Pobiedziskach -dł. odcinka około 615 m
• Jerzykowskiej w m. Borowo Młyn -dł. odcinka około 490 m
• Wypoczynkowej w Stęszewku-dł. odcinka około 765 m
• Cichej, Kwiatowej i Różanej w Biskupicach - dł. odcinka około 500 m
• Brzozowej w Pobiedziskach Letnisku-dł. odcinka około 290 m
• Opieńkowej we Wronczynku od ul. Smardzowej  -dł. odcinka około 880 m
• Krótkiej w Biskupicach- dł. odcinka około 430 m
• Jeziornej w Jerzykowie -dł. odcinka około 170 m
Łączna długość dróg wchodzących w skład inwestycji wynosi około 4,140 km.



BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Opublikowano postępowanie 
o udzieleniu zamówienia 
publicznego dla zadania: 
„Zakup wraz z dostawą 
kruszywa naturalnego 
łamanego na potrzeby Gminy 
Pobiedziska” 
Złożono 5 ofert.
Najkorzystniejsza cenowo:  
451 780,00 zł
Trwa ocena złożonych ofert.



Podpisano umowy z Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach Sp. z o.o. na:
• zimowe, bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska (rejon I i II), w

zakresie odśnieżania ulic oraz zwalczania śliskości zimowej przez posypywanie mieszaniną soli i
piasku, w roku 2023,

• opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych:
 na terenie miasta Pobiedziska - 133 szt.
 w miejscowościach Pobiedziska Letnisko, Biskupice, Barcinek, Pomarzanowice, Borowo Młyn

oraz Jerzykowo - 63 szt. wraz z niezwłocznym wywozem i utylizacją zebranych odpadów,
• obsłudze skrzyń/pojemników na mieszankę soli i piasku, ustawianych w okresie zimy w pasach

drogowych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska,
• bieżącej eksploatacji, utrzymania i kontroli przepompowni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w

m. Biskupice na ul. Łąkowej,
• bieżącego utrzymania 38 szt. studni chłonnych na terenie Gminy Pobiedziska.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Trwają prace związane z budową 
budynku edukacyjno - sportowego 
wraz z funkcją świetlicy.
Wartość brutto inwestycji: 
3 099 000,00 zł 
Zadanie dofinansowane z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach programu Sportowa 
Polska w kwocie:
307 200,00 zł.

BUDOWA CENTRUM KAJAKARSTWA W JERZYKOWIE



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

SPOTKAŃ I GIER, BIBLIOTEKĄ, MAŁYM KINEM ORAZ ZAPLECZEM DLA BOISK SPORTOWYCH
Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. 
W dniu 23.01.2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe.
Planowany termin otwarcia ofert: 03.03.2023r. 



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dwóch budynków 
socjalnych w miejscowości Zbierkowo. Gmina złożyła wniosek 
do Banku Gospodarstwa Krajowego, skąd może uzyskać 
dofinansowanie do 80% wartości inwestycji.

ZBIERKOWO

Wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę
Zadaszonej Rampy załadowczo – wyładowczej 
na terenie byłego składowiska odpadów w 
miejscowości Polska Wieś. Celem zadania jest 
obniżenie kosztów odbioru odpadów 
komunalnych.



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Trwają prace nad projektem 
boiska wielofunkcyjnego – zadanie I 
pełnowymiarowe boisko piłkarskie z 
zapleczem,  na terenie działki nr 1/9, ark. 
nr 44 w Pobiedziskach, która została 
nieodpłatnie nabyta przez Gminę od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Koszt projektu: 45.000,00 zł.



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Trwają prace budowlano-
wykończeniowe przy 
aranżacji wnętrz nowej 
biblioteki na dworcu w 
Pobiedziskach. 
W przygotowaniu  
postępowanie przetargowe 
na wyposażenie nowej 
biblioteki. 



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę świetlicy w Pomarzanowicach - budynek rekreacji 
ogólnodostępnej z dwoma niezależnymi salami, szatniami oraz zapleczem socjalnym i 
administracyjnym.  Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację 
inwestycji.



BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Trwają prace nad projektem 
przebudowy hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Pobiedziskach przy ul. 
Różanej. Przygotowywany 
jest obecnie projekt 
techniczny

Koszt projektu: 79.827,00 zł.



PLANY ZAGOSPODOROWANIA PRZESTRZENNEGO



OCHRONA ŚRODOWISKA
DOTACJE UDZIELANE PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI NA WYMIANĘ PIECÓW  

- NABÓR OD 2 STYCZNIA DO 31 SIERPNIA 2023r. 

likwidacja pieców na paliwo stałe i zamiana na proekologiczne systemy ogrzewania: gaz, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła, olej 

opałowy, paliwo stałe (nowoczesny kocioł bez rusztu- w przypadku braku możliwości zamiany pieca na paliwo gazowe)

Wysokość dotacji wynosić będzie 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
1. podłączenie do sieci ciepłowniczej – 10 000 zł,
2. ogrzewanie elektryczne – 10 000 zł,
3. kocioł na biomasę – 10 000 zł,
4. ogrzewanie gazowe – 10 000 zł,
5. ogrzewanie olejowe – 10 000 zł,
6. pompa ciepła – 15 000 zł,
7. pompa ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 20 000 zł,
8. ogrzewanie elektryczne wraz z instalacją fotowoltaiczną – 20 000 zł.
Dla wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli kilku lokali położonych na jednej nieruchomości,
w przypadku likwidacji kilku źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich proekologicznym systemem ogrzewania,
wysokość dotacji zwiększa się o 50% kwoty.
Szczegółowe informacje: https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji

https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji


OCHRONA ŚRODOWISKA
DOFINANSOWANIE USUWANIA ETERNITU

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach rozpoczął przyjmowanie wniosków w sprawie
dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie do kosztów
demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich unieszkodliwianiem albo do kosztów
unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, przyznawane jest w wysokości 100 %
całościowych kosztów tych działań.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitów, przy czym ostateczny termin
składania wniosków ustalono na dzień 16 czerwca 2023r.

Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w UMiG w Pobiedziskach: Biuro
Obsługi Interesanta, stanowisko nr 4 oraz na stronie internetowej: www.pobiedziska.pl w
zakładce ochrona środowiska/aktualności i komunikaty.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w 2022r. i u których, z przyczyn nie leżących
po ich stronie, nie doszło do realizacji zadania, nie muszą ponownie składać
wniosków w roku 2023. Realizacja tych wniosków odbywać się będzie w
pierwszej kolejności, jeśli wnioskodawca zgłosi do Starostwa Powiatowego w
Poznaniu pisemnie swoją dalszą chęć uczestniczenia w programie.

http://www.pobiedziska.pl/


GRANTY PPGR

Zakończono wydawanie sprzętu 
komputerowego w ramach projektu 
„Granty PPGR – Wsparcie dzieci i 
wnuków byłych pracowników PGR w 
rozwoju cyfrowym”
Sprzęt komputerowy trafił do 293 osób 
uprawnionych z Gminy Pobiedziska

Wartość zadania: 
725 355,60 zł brutto



ROLNICTWO

12 stycznia 2023r. odbyło się spotkanie z Sołtysami, na którym omówiono sprawy bieżące 
dotyczące poszczególnych sołectw.



ROLNICTWO
Cykl szkoleń dla rolników

• W dniach 9 i 10 stycznia odbyły się obowiązkowe 
szkolenia dla rolników z zakresu stosowania środków 
ochrony roślin. 

• W świetlicach wiejskich we współpracy z Wielkopolskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego prowadzone są 
szkolenia dla rolników poświęcone planowanym 
zmianom w systemie dopłat bezpośrednich oraz 
wprowadzeniem nowych płatności - ekoschematów. 

Dotychczas odbyły się szkolenia  w: Górze i w Kocanowie. 
Kolejne odbędą się:  
3 lutego godz. 10.00 – świetlica wiejska w Węglewie,
15 lutego godz. 10.00 – UMiG Pobiedziska,
17 lutego godz. 10.00 – świetlica wiejska w Kołacie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.



ROLNICTWO
Cykl szkoleń dla rolników

Zapraszamy do udziału w 
FORUM ROLNICZYM POWIATU POZNAŃSKIEGO, 
które odbędzie się 1 lutego 2023 r., o godz. 10:00 
w Sali kinowej, Zespołu Szkół Przyrodniczych w 
Poznaniu, ul. Golęcińska 9.
Tematyka forum dotyczyć będzie Krajowego 
Planu Strategicznego. Przedstawione zostaną 
najważniejsze informacje, które pozwolą 
rolnikom przygotować wnioski o dopłaty 
obszarowe i maksymalnie wykorzystać nowy 
budżet unijny 2023-2027.



ORSZAK TRZECH KRÓLI



HALOWY TURNIEJ RADNYCH I PRACOWNIKÓW 

SAMORZĄDOWYCH W KOSTRZYNIE WIELKOPOLSKIM



FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY



ZAPROSZENIE

Na uroczystość odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej Mieszkańców Pobiedzisk 
Członków Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej 
oraz Członków Narodowej Organizacji Bojowej 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
którzy walczyli z niemieckim okupantem.
Uroczystość odbędzie się 14 lutego 2023 r.
godz. 12:45 przy ul. Kiszkowskiej 
w Pobiedziskach,
przy Cmentarzu Parafialnym.



Ireneusz Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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