
Gmina Dobrzyca w 2017 r.

Realizowane inwestycje

Wydarzenia kulturalne

Wydarzenia sportowe



Inwestor na medal

 Klub Sportowa Polska od 2005 roku łączy firmy, samorządy, osoby prywatne 
oraz instytucje działające w obszarze projektowania, budowy i zarządzania 
obiektami sportowymi.  Jest miejscem współpracy dwóch środowisk –
samorządu i biznesu. Popularyzuje powszechne i bezpieczne uprawianie sportu 
i rekreacji na nowoczesnych obiektach, jest inicjatorem programu w którym 
bierze udział 965 gmin i powiatów z całej Polski  - „budujemy Sportową Polskę”. 

 25 października 2017r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie 
Burmistrz Gminy Dobrzyca odebrał wyróżnienie za całokształt 
dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-
rekreacyjnej w gminie, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji dzieci, 

młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy 
budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lutynia. 

 Podczas gali zostało wyróżnionych ponad 140 podmiotów, które działają na 
rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnych. 

 Gośćmi honorowymi Gali byli: królowa polskiej lekkoatletyki Irena Szewińska, 
najbardziej rozpoznawalny polski komentator sportowy Przemysław Babiarz, 
wybitny zapaśnik Andrzej Supron oraz utalentowany piosenkarz Rafał 
Brzozowski.
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I.1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Karmin, Sośnica, Fabianów, 

Lutynia

 Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
w wysokości 63,75% kosztów kwalifikowanych

 Dofinansowanie w wysokości 3.442.237,55 zł., pozostała kwota 3.209.816,63 zł. to środki gminy w tym 
udzielona w dniu 02.10.2017r. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w 
wysokości 1.972.217,50 zł.

 Dotychczas w ramach realizacji zadania wykonano:

kanalizację sanitarną grawitacyjną w m. Fabianów (dł. 900m,10 szt. przyłączy o dł. 60m), 

kanalizację sanitarną grawitacyjną w Karminie (dł. 1100m, 60 szt. przyłączy o dł. 160m), 

częściowo kanalizację sanitarną grawitacyjną w Sośnicy (dł. 700m, 15 szt. przyłączy o 
dł. 80m),

sieć kanalizacji tłocznej na trasie Dobrzyca-Fabianów (dł. 3.200 m), w miejscowości Sośnica 
dł. 600 m),  na odcinku Karmin-Sośnica (dł. 1300 m). 

montaż studni betonowych na przepompowniach w miejscowościach Karmin, Sośnica i 
Fabianów.

 Termin zakończenia całego przedsięwzięcia został ustalony na dzień 15.06.2018r.





 Całkowity koszt budowy wyniósł 
146.668,01 zł. Środki na realizację 
zadania to pożyczka z WFOŚiGW
w wysokości 100.000,00 zł 
umarzalna w 25 %. 

 Pozostałe środki w wysokości 
46.668,01 zł są środkami własnymi 
gminy.

 Budowę kanalizacji sanitarnej 
wykonano na odcinku długości 
288 m.

.I.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w 

ulicy Księdza Śniatały



I.3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej: 

Rynek, ul. dr Alfreda Bulsiewicza

 Połączenie kanalizacji sanitarnej od ulicy 

dr. Alfreda Bulsiewicza, 

tj. na odcinku 103 m.

 Całkowity koszt zadania 126.249,89 zł. 

Gmina otrzyma pomoc finansową w 

formie pożyczki z WOŚiGW 96.160,00 zł.

 Pozostała kwota w wysokości 30.089,89 zł 

to środki własne gminy.





I.4. Modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Dobrzycy

 Całkowity koszt budowy wyniesie 2.102.139,74 zł. Środki na realizację to pożyczka z WFOŚiGW

w wysokości 1.709.056,70 zł  umarzalna w 25 %, pozostałe środki są środkami własnymi gminy

 Budowę rozpoczęto 10.07.2017 r., zakończenie planuje się do 30 czerwca 2018 r. 

 Zadanie polegało na:

• budowie zbiornika retencyjnego przy pompowni ścieków, 

• modernizacji technologii napowietrzania, 

• adaptacji oczyszczalni mechanicznej polegającej na wymianie urządzenia cedzącego, piaskownika 
poziomego, płuczki piasku i pompy podnoszącej ciśnienie wody,

• wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej technologicznej, 

• modernizacji wejścia do budynku administracyjnego,

• budowa wiaty magazynowej osadu,

• wyposażenie oczyszczalni w mini ładowarkę oraz przepychacz do rur.





I.5. Modernizacja stacji uzdatniania 

wody w Dobrzycy

 Środki na realizację zadanie to pożyczka WFOŚiGW w wysokości 

120.000,00 zł umarzalna w 10%, pozostałe środki to środki własne 

gminy w wysokości  33.328,00 zł.

 Zadanie polega na budowie dwóch klarowników do wody –

aktualnie wybudowano jeden o pojemności 80 m3

 Całkowity koszt budowy klarownika poniesiony przez gminę wyniósł 

153.328,00 zł. 

 Pozostałe roboty polegające na wykonaniu fundamentu i 

ociepleniu całego zbiornika wykonał Zakład Komunalny Gminy 

Dobrzyca i poniósł koszty w wysokości 55.350,00 zł.





I.6. Rozbudowa oraz przebudowa stacji 

wodociągowych w Rudzie i w Karminku. 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej 

Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyca 

 Gminie została przyznana pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. Umowa została podpisana 21.06.2017 r. Kwota przyznanej pomocy 

1 640 690 zł stanowiąca 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 Prace będą wykonane w dwóch etapach: 

I etap - Budowa 151 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca oraz 

zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadów z PBOŚ, która ma być wykonana 

w I etapie do 30.09.2018 r.

II etap - będzie obejmował rozbudowę z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie                      

i Karminku oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia- Ruda, który ma być 

wykonany do 31.05.2019 r. 

 Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa dotycząca w/w zadania w formie 

zaprojektuj- wybuduj. 



II.1. Przebudowa ul. Nowej 

w Dobrzycy

 Roboty wykonano na odcinku 0,51 km od skrzyżowania z ul. Ostrowską do 

Banku Spółdzielczego włącznie. 

 Zakres robót obejmował m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie chodnika 

z dopuszczeniem ruchu rowerowego, roboty w zakresie kanalizacji 

deszczowej.

 Dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019 w wysokości 425.613,00 zł. 

 Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Powiatem Pleszewskim, który udzielił 

gminie pomocy finansowej na kwotę 260.285,74 zł.

 W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 1.147.251,23 zł.





II.2 Przebudowa drogi gminnej w 

Galewie

 Wykonano nawierzchnię bitumiczną na 

odcinku 0,30 km. 

 Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem 

z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

w ramach budowy/przebudowy dróg 

dojazdowych do pól  w wysokości 

66.750,00 zł. 

 W budżecie gminy zabezpieczono środki 

w wysokości 220.000,00 zł.



II.3 Przebudowa drogi gminnej w 

Polskich Olędrach

 Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną na odcinku 0,23 km. 

 Zadanie zrealizowano z 

dofinansowaniem z budżetu 

Województwa Wielkopolskiego 

w ramach 

budowy/przebudowy dróg 

dojazdowych do pól w 

wysokości 49.500,00 zł. 

 W budżecie gminy 

zabezpieczono środki w 

wysokości 156.000,00 zł.



II.4 Przebudowa drogi gminnej w 

Trzebin-Sapieżyn

 Wykonano nową nawierzchnię 

bitumiczną na odcinku 0,20 km. 

 W budżecie gminy 

zabezpieczono środki w 

wysokości 72.000 zł, w tym 

środki funduszu sołeckiego 

5.774,31 zł.



II.5 Przebudowa drogi gminnej w 

Lutynia-Ruda

 Wykonano nową 

nawierzchnię 

bitumicznej na 

odcinku 0,15 km. 

 W budżecie 

gminy 

zabezpieczono 

środki w 

wysokości 

87.000,00 zł.



II.6 Przebudowa drogi gminnej 

ul. Polnej w Karminku

 Wykonano 

nawierzchnię z 

kruszywa 

łamanego na 

odcinku 0,07 km.

 W budżecie 

zabezpieczono 

na ten cel środki 

w wysokości 

52.200,00 zł.



II.7 Budowa kanalizacji deszczowej 

na ul. Koźlika w Dobrzycy

 Inwestycję zrealizowano z 

dofinansowaniem z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie 

pożyczki umarzalnej do wysokości 10% 

wartości całkowitej zadania. 

 Całkowity koszt inwestycji wyniósł 

155.964,00 zł.



II.8 Remont chodnika na 

ul. Jesionowej w Dobrzycy

 Wykonano chodnik z kostki brukowej od 

ul. Krotoszyńskiej do 

ul. Walendowskiego. 

 Zadanie realizowane z udziałem

środków funduszu sołeckiego w 

wysokości 25.407,48 zł. 

 Ogółem w budżecie zabezpieczono 

środki w wysokości 35.408,00 zł.



II.9 Utwardzenie terenu działki nr 

975/31

 Wykonano nawierzchnię z kostki 

betonowej brukowej. 

 Zadanie zrealizowane przez Gminę 

Dobrzyca oraz Bank Spółdzielczy w 

Dobrzycy. 

 Gmina  przeznaczyła środki w 

wysokości 153.381,00 zł 



II.10 Przebudowa drogi w 

Gustawowie

 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

na odcinku 0,15 km. 

 Inwestycja realizowana z dofinansowaniem 

z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

w ramach budowy/przebudowy dróg 

dojazdowych do pól w wysokości 41.159 zł. 

 W budżecie gminy zabezpieczono środki w 

wysokości 129.000 zł. 

 Roboty realizowane przez Zakład 

Komunalny Gminy Dobrzyca.



II.11 Przebudowa ul. Koźlika w 

Dobrzycy

 Trwają prace dotyczące wykonania 

nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 

 W budżecie gminy zabezpieczono środki w 

wysokości 190.000 zł.



II.12 Przebudowa drogi w Karminku

 Wykonanie drogi stanowiącej dojazd do stacji wodociągowej o nawierzchni z 

kruszywa łamanego na odcinku 190 m. 

 W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 82.000 zł.

II.13 Inwestycje będące w trakcie opracowania

 koncepcja zagospodarowania Rynku w Dobrzycy,

 dokumentacja projektowa na  budowę ul. ks. Śniatały w Dobrzycy,

 dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Gustawów – Karminiec,

 dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Strzyżewie.



II.14 Współpraca Gminy Dobrzyca z 

powiatem pleszewskim

 Odcinek Dobrzyca – Koryta 

etap II w miejscowości 

Koźminiec (2,91km)

 inwestycja zrealizowana w 

ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019, 

 udział środków Gminy 

692.077 zł.

II.14.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P



II.14 Współpraca Gminy Dobrzyca z 

powiatem pleszewskim

 Odcinek Dobrzyca – Koryta 

etap III (3,28 km) na odcinku 

Trzebowa – Koźminiec, 

 udział środków gminy 

88.000zł. 

II.14.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P



II.14 Współpraca Gminy Dobrzyca z 

powiatem pleszewskim

 Zrealizowano odcinek chodnika z kostki brukowej betonowej na ul. Koźmińskiej oraz 

ul. Pleszewskiej w Dobrzycy, 

 Trwają prace nad wykonaniem chodnika w Karminku na ul. Ostrowskiej, 

 łącznie na wykonanie chodników zabezpieczono środki w wysokości 115.000,00 zł, 

w tym środki Powiatu Pleszewskiego 36.000,00 zł.

 Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu w wysokości:

 150.000 zł na przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi 
powiatowej nr 4173 P w miejscowości Strzyżew,

 15.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze nr 4309P 
(Dobrzyca – Fabianów).

II.14.2 Budowa chodników przy drogach powiatowych





II.15 Infrastruktura oświetleniowa

 Budowa oświetlenia ulicznego w Fabianowie 

• wydatkowano  środki w wysokości  17.695,02 zł

 Przebudowa oświetlenie ulicznego na ul. Nowej w Dobrzycy

• zadanie realizowane przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu z 
udziałem środków gminy w wysokości 80.000zł

 Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Galewie

• wydatkowano  środki w wysokości 47.200,03 zł,  w tym środki funduszu sołeckiego 
w wysokości 10.720,09 zł.





III.1 Rozbudowa i przebudowa Zespołu 

Szkół Publicznych w Galewie

 Wykonywanie robót rozpoczęto 28.09.2017 r. 

 Termin zakończenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustalono 

na dzień 31 maja 2018 r. 

 Rozbudowa polega na wykonaniu dwóch sal przedszkolnych.

 W części poddasza planuje się wykonać pomieszczenie ogólnodostępne.

 Wartość całego zadania 715.563,35 zł to środki własne gminy.





III.2 Rozbudowa budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni

 W dniu 9.10.2017 r. rozpoczęto roboty ziemne. 

 Rozbudowa polega na wykonaniu dwóch sal lekcyjnych w poziomie 

parteru. 

 Planowany termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie ustalono na dzień 31 maja 2018 r. 

 Wartość całego zadania, która wyniesie 424.515,68 zł to środki własne 

gminy. 





III.3 Remont budynku Przedszkola 

Zespołu Szkół Publicznych w 

Koźmińcu

 Prace remontowe wykonywano w 

okresie od 20.06.2017 r. do 

20.08.2017 r. 

 Całkowity koszt remontu wyniósł 

80.000,00 zł – środki własne gminy.

 Wykonano prace malarskie, 

wymieniono stolarkę okienną, 

posadzki, tynki, instalację wodno-

kanalizacyjną wraz z wymianą 

kotła grzewczego i grzejników, 

instalację elektryczną w salach 

lekcyjnych, korytarzach i 

pomieszczeniach pomocniczych.



III.4 Przebudowa i modernizacja boiska 

przyszkolnego w Dobrzycy 

narzędziem do poprawy rozwoju 

fizycznego dzieci i młodzieży

 Zadanie zostało zrealizowane w ramach 

WRPO na lata 2014-2020. 

 Zakończenie robót i przekazanie do 

użytkowania nastąpiło w dniu 11.09.2017 r. 

 Koszty całego zadania wyniosły 384.333,11 

zł, z tego gminie przyznano 

dofinansowanie w wysokości 323.023,89 zł. 

 Pozostała kwota w wysokości 61.309,22 zł 

to środki własne gminy. 



IV.1 Uatrakcyjnienie kompleksu 

rekreacyjno-sportowego w Karminie 

– miejsca międzypokoleniowej, czynnej 

integracji mieszkańców
 Projekt realizowany w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 

współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. 

 Całkowity koszt projektu 81.461,18 zł. Środki uzyskane w formie dotacji to 30.000,00 zł, 

środki własne gminy 13.237,32 zł, środki pochodzące z funduszu sołeckiego 15.283,86 zł, 

praca własna mieszkańców i sprzętu 22.940,00 zł. 

 W ramach projektu zostały wykonane przy istniejącym terenie boiska sportowego 

elementy zabawowe, siłowni zewnętrznej oraz elementy sprawnościowe wraz z 

powierzchnią bezpieczną. Dodatkowo powstała altana z ławostołami oraz palenisko z 

rusztem grillowym. Wykonano również nowe zagospodarowanie zielenią terenu 

rekreacyjnego. 





IV.2 Wielopokoleniowe miejsce aktywnego 

wypoczynku i rekreacji mieszkańców 

wsi Karminek

 Projekt realizowany w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 

współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. 

 Całkowita wartość projektu 61.466,66 zł. Środki uzyskane w formie dotacji to 30.000,00 zł, 

praca własna mieszkańców i sprzętu 21.595,00 zł. 

 W ramach projektu został doposażony istniejący plac zabaw przy boisku sportowym w 

elementy zabawowe oraz urządzenia rekreacyjne takie jak altana z dwoma ławostołami i z 

grillem. Wykonano również nowe zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego. 







IV.1 Fundusz sołecki

 Do 30 listopada zostanie 

zagospodarowany teren przy placach 

zabaw. Zostaną zakupione dwa kosze do 

gry w koszykówkę oraz bujaki na sprężynie 

wraz z wykonaniem powierzchni 

bezpiecznej. 

IV.1.1 Czarnuszka

IV.1.2 Fabianów

IV.1.3 Galew
 W ramach funduszu sołeckiego: 

 wykonano ogrodzenie działki przy budynku ZSP 
w Galewie, 

 zakupiono kosę spalinową. 

 Łączny koszt wyniósł 8.699,69 zł. 

 W ramach zadania budowa oświetlenia 

ulicznego przy drodze gminnej nr 628563P w 

Galewie zakupiono i zamontowano 3 lamy 

solarne. Łączny koszt wyniósł 36.000,00 zł, w 

tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 

10.720,09zł.

 Do 30 listopada W ramach funduszu 

sołeckiego doposażono 2 place zabaw w 

elementy zabawowe przy ulicach 

Przemysłowej i Kwiatowej w Fabianowie. 



IV.1 Fundusz sołecki

 Wykonany zostanie remont 

sali wiejskiej polegający na 

częściowym ociepleniu ścian 

zewnętrznych. Aktualnie 

wyłoniono wykonawcę z 

którym zostanie podpisana 

umowa na ocieplenie dwóch 

ścian: od trony wschodniej i 

południowej. 

IV.1.4 Izbiczno IV.1.5 Karminiec

 Zadanie polegające na remoncie remizy OSP 

w miejscowości Karminiec będzie 

obejmować odświeżenie elewacji budynku. 

Prace ze względu na złe warunki 

atmosferyczne zostały przesunięte. Nastąpiła 

zmiana zadania z przebudowy drogi gminnej 

Gustawów - Karminiec na Remont Sali 

wiejskiej, planowane jest wykonanie okapu 

kuchennego, wymiana drzwi wewnętrznych z 

kuchni na salę oraz malowanie ścian 

wewnętrznych.  



IV.1 Fundusz sołecki
IV.1.6 Karmin

 W ramach funduszu sołeckiego:
• pokryto koszty związane z przygotowaniem 

projektu zagospodarowania działki w celu 
umożliwienia Gminie aplikowania o środki z 
zewnątrz,

• dokonano zakupu elementów siłowni 
zewnętrznej,

• pokryto część wynagrodzenia dla 
inspektora nadzoru,

• pokryto cześć kosztów związanych z 
zakupem oraz montażem elementów 
sprawnościowych w kwocie 

w ramach projektu pn. „UATRAKCYJNIENIE 
KOMPLEKSU REKREACYJNO – SPORTOWEGO 
W KARMINIE- MIEJSCA MIĘDZYPOKOLENIOWEJ, 
CZYNNEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW” w 
ramach VII edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” współfinansowana przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 
ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020”.



IV.1 Fundusz sołecki

 Środki przypadające sołectwu 

wykorzystano m.in. na:

• dofinansowanie zakupu zieleni 

• zakup ławek i koszy 

• pokrycie kosztów związanych z 
przygotowaniem projektu 
zagospodarowania działki

w ramach projektu pn. „WIELOPOKOLENIOWE 
MIEJSCE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I 
REKREACJI MIESZKAŃCÓW WSI KARMINEK” w 
ramach VII edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” współfinansowana przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 
ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020”.

IV.1.7 Karminek



IV.1 Fundusz sołecki

 W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i 

zamontowano piłkochwyty przy sportowym 

boisku wielofunkcyjnym za kwotę 13.919,27 zł, 

zakupiono również kosiarkę spalinową wraz z 

osprzętem za kwotę 2.995,00 zł.

IV.1.8 Lutynia

IV.1.9 Polskie Olędry

 W ramach funduszu sołeckiego 

wykonany zostanie remont sali wiejskiej 

polegający na częściowym ociepleniu 

ścian zewnętrznych. Obecnie prace 

dobiegają końca.



IV.1 Fundusz sołecki

 W ramach funduszu sołeckiego wykonany 

zostanie remont sali wiejskiej, który będzie 

obejmował pomieszczenia higieniczno-

sanitarne. Prowadzone jest rozeznanie 

cenowe w celu wyłonienia najkorzystniejszej 

oferty. 

IV.1.10 Sośnica

IV.1.11 Koźminiec
 W ramach funduszu sołeckiego został wykonany remont sali wiejskiej w miejscowości 

Koźminiec na kwotę 14.999,85 zł.

 Prace polegały  m.in. na położeniu wewnątrz gładzi gipsowych, boazerii panelowej i 

dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi. 

 Wykonano ponadto:

 projekt zagospodarowania działki przy sali wiejskiej na kwotę 1.968,00 zł

 dofinansowano budowę altany rekreacyjnej za kwotę 6.267,42 zł.

Całkowity koszt budowy altany to 8.200,00 zł.



IV.1 Fundusz sołecki

 W ramach funduszu sołeckiego 

zostanie wykonany tynk zewnętrzny od 

strony północnej oraz podest z 

wejściem głównym do Sali wiejskiej. 

Roboty zostaną zakończone do 15 

grudnia. 

IV.1.12 Sośniczka



IV.1 Fundusz sołecki

 W ramach funduszu sołeckiego 

wykonanie zagospodarowanie 

terenu rekreacyjnego przy boisku 

sportowym polegającym na 

utwardzeniu terenu pod sceną, 

zakupiono nasiona traw oraz 

materiały pomocnicze. Została 

również wykonana altana 

rekreacyjna wraz z dwoma 

ławostołami za łączną  kwotę 

11.020,80 zł. 

IV.1.13 Strzyżew

IV.1.14 Trzebowa
 W ramach funduszu sołeckiego 

dokonano zakupu klimatyzatora 

kasetonowego za kwotę 12.246,00 zł. 

Klimatyzator został zamontowany na 

sali wiejskiej.  



IV.1 Fundusz sołecki

 W ramach funduszu sołeckiego wykonano 

remont stołów na sali wiejskiej za kwotę 

3.600,00 zł, pozostałą część funduszu 

przeznaczono  na przebudowę drogi 

gminnej Trzebin – Sapieżyn. Wykonano nową 

nawierzchnię bitumiczną o długości 200 mb. 

W budżecie gminy na to zadanie 

zabezpieczono środki w wysokości 72.000 zł, 

w tym środki funduszu sołeckiego 5.774,31 zł.

IV.1.15 Trzebin

IV.1.16 Dobrzyca
 W ramach funduszu sołeckiego planuje się 

wybudowanie toalety miejskiej. W chwili 

obecnej opracowywana jest dokumentacja 

projektowa.



IV.1 Fundusz sołecki

 Fundusz sołecki przeznaczono na 

remont chodnika na ul. Jesionowej w 

Dobrzycy - wykonano chodnik z kostki 

brukowej betonowej na odcinku od ul. 

Krotoszyńskiej do  ul. Walendowskiego. 

Całkowity koszt zadania wyniesie 

35.408,00 zł, w tym środki funduszu 

sołeckiego w wysokości 25.407,48 zł.

IV.1.17 Dobrzyca – Nowy Świat



IV.2 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

IV.4 Remont budynku 

gospodarczego w Dobrzycy

IV.3 Utwardzenie terenu przy 

Remizie OSP Izbiczno



V. Imprezy, przeglądy i festiwale 

organizowane i współorganizowane 
przez Gminne Centrum Kultury 
w Dobrzycy

 Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy

 Zajęcia w ramach ferii zimowych

 Warsztaty plastyczne w masie solnej

 Warsztaty kulinarne

 Turniej w warcaby

 Turniej w kręgle

 Konkurs karaoke

 Wyjazd na lodowisko do Kalisza

 Dzień Kobiet

 Konikowe Orły

 Festyn majowy

 Turniej strzelecki sołectw o puchar Burmistrza Gminy Dobrzyca



V. Imprezy, przeglądy i festiwale 

organizowane i współorganizowane 
przez Gminne Centrum Kultury 
w Dobrzycy

 Dzień Dziecka

 Biesiada Seniorów

 Rajd Pojazdów Zabytkowych „Szlakiem Rezydencji 

Ziemiańskich”

 Gminne Święto Plonów

 Wakacje na sportowo

 Spartakiady Mieszkańców Gminy Dobrzyca

 Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej oraz Festyn Integracyjny

 Konkurs kulinarny Nasze Dziedzictwo Kulinarne 

„Smaki regionów południowej Wielkopolski”

 Przegląd piosenki „Śpiewające Krasnale”

 Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Vocaliada



























Uroczyste otwarcie Klubu Seniora



VI. Wydarzenia sportowe

Turnieje sportowe organizowane przez Urząd 

Miejski Gminy Dobrzyca 

 Turnieje związane z Wielką orkiestrą Świątecznej 

Pomocy

 Turnieje feryjne

 Turnieje halowej piłki nożnej, siatkówki, tenisa 

stołowego

 Mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

 Majówka na sportowo (biegi, piłka nożna, 

siatkówka, koszykówka, tenis ziemny)

 Biegi Mikołajczykowskie i wyścig kolarski

 Spartakiada



VI. Wydarzenia sportowe

Turnieje sportowe organizowane przez Urząd 

Miejski Gminy Dobrzyca 

 Gminna Liga Siatkówki Plażowej

 Turnieje sportowe z okazji Dnia Niepodległości

 Turnieje gwiazdkowe dla dzieci

 Spartakiada seniorów

 Festyny

 Zawody wędkarskie

 Gminna Liga Halowej Piłki Nożnej

 Turnieje charytatywne

















Dziękuję za uwagę 


