
Gmina Dobrzyca w 2015 r. 

 Realizowane inwestycje.

 Wydarzenia kulturalne.

 Wydarzenia sportowe.



INWESTYCYJNY SUKCES DOBRZYCY. 

 W NAJNOWSZYM RANKINGU PISMA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
„WSPÓLNOTA” TO WŁAŚNIE DOBRZYCA OKAZAŁA SIĘ BYĆ NAJLEPSZĄ 
SPOŚRÓD GMIN POWIATU PLESZEWSKIEGO, GDYŻ PONIOSŁA NAJWIĘKSZE 
WYDATKI W LATACH 2012-2014 W ZŁ. W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA
W RANKINGU „INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ” 
PRZESUNIĘCIE W GÓRĘ O 107 OCZEK Z MIEJSCA 243 NA 136 POZYCJĘ 
(WYDATKI W LATACH 2012-2014 W ZŁ. W PRZELICZENIU NA 1 
MIESZKAŃCA WYNIOSŁY 509,82).

 JEŻELI ZAŚ CHODZI O WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 
LATACH 2004-2014 W ZŁ. W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA WYNIOSŁY 
ONE DLA DOBRZYCY 2.078,27 CO DAJE 135 LOKATĘ.

 NA 2478 GMIN W POLSCE BUDŻET GMINY DOBRZYCA PLASUJE SIĘ NA 1420 
MIEJSCU.



Spis treści:

 I. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

 II. Inwestycje w zakresie drogownictwa.

 III. Inwestycje na obiektach oświatowych.

 IV. Inne inwestycje.

 V. Wydarzenia kulturalne.

 VI. Wydarzenia sportowe.



I. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Strzyżew

 Całość przedsięwzięcia w wys.1.476.000 zł. z tego w roku 2014

wydatkowano kwotę 378.560,95 zł. a w roku bieżącym kwotę

1.097.439,05 zł.

 W ramach powyższego przedsięwzięcia wybudowano łącznie

3.499 m sieci kanalizacji sanitarnej, dwie przepompownie

oraz 63 przyłącza.

 Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki

na kwotę 1.116.000 zł. Całość pożyczki podlega umorzeniu max

w wys. 40% .



nowo powstałe przepompownie.

W trakcie robót.

Strzyżew



I. 2. Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej 

Dobrzyca ul. Pleszewska 

 Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy

z kosztorysami za kwotę 10.947,00 zł.

 Realizację zadania planuje się w rok 2016.



II.1. Przebudowa ul. Promiennej w Dobrzycy

 W roku bieżącym kontynuowano II etap robót, tj. wykonano 

nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na odcinku 95 mb wraz z 

odwodnieniem. Wartość inwestycji w roku 2015 wyniosła 114.758,74 zł.



II. 2. Przebudowa  dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych: Polskie Olędry – Sapieżyn, 

Trzebowa

 W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości
229.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa
Wielkopolskiego w wysokości 99.000 zł.

 Polskie Olędry – 220 mb, nawierzchnia bitumiczna, wartość
robót: 106.184,08 zł, w tym dofinansowanie 49.500,00 zł,

 Trzebowa – 280 mb, nawierzchnia bitumiczna, wartość
robót: 106.481,41zł, w tym dofinansowanie 49.500,00 zł.

 Wartość inwestycji wynosi: 221.763,12 zł.



Polskie Olędry – w trakcie 

realizacji…

i efekt końcowy.



Trzebowa

przed

i po.



II. 3. Budowa chodnika w Lutyni

 Na realizację inwestycji zaplanowano 15.273 zł., w tym

środki funduszu sołeckiego 15.271,51 zł.

 W ramach tych środków kontynuowano chodnik

przy drodze gminnej Fabianów – Lutynia na odcinku 39 mb.

 Wartość inwestycji wynosi: 14.297,30 zł.



Lutynia

Przed rozpoczęciem robót …

i po. 



II. 4. Budowa chodnika w Karminie

 Na realizację inwestycji zaplanowano 36.728 zł, w tym środki 

funduszu   sołeckiego 16.727,03 zł. 

 W ramach tych środków kontynuowano chodnik przy drodze gminnej 

na odcinku 160 mb.



Karmin

Przed rozpoczęciem robót … i efekt finalny.



II. 5. Remont chodnika 

na ul. Targowej w Dobrzycy

Na realizację inwestycji zabezpieczono środki w wysokości 25.974 zł, w tym

środki funduszu sołeckiego 23.973,66 zł. W ramach zaplanowanych

środków kontynuowano remont chodnika na odcinku 77mb.

Wartość inwestycji wynosi: 25.662,04 zł.



II. 6. Remont ul. Walendowskiego w Dobrzycy

W budżecie zaplanowano kwotę 265.000 zł na uregulowanie

zobowiązania pieniężnego za roboty wykonane w roku 2013,

tj. wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 750 m.



II. 7. Przebudowa ul. Mierosławskiego w Dobrzycy

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię ul. Mierosławskiego

od ul. Promiennej do ul. Krzywej, z kostki betonowej na odcinku 160 mb.

Wartość inwestycji wyniosła 133.412,64 zł.



II. 8. Przebudowa

ul. Wrobińskiego i ul. Mierosławskiego 

W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 244.000 zł. Gmina pozyskała

środki na przebudowę ul. Wrobińskiego z Urzędu Marszałkowskiego

w Poznaniu w wysokości 70.000 zł.

Przed…

W trakcie realizacji. Efekt końcowy.

ul. Wrobińskiego



II. 9.  Zadania na drogach powiatowych.

II. 9. 1. Inwestycje współfinansowane przez Gminę Dobrzyca

 Gmina udzieliła pomocy

finansowej na inwestycje

drogowe realizowane

przez Powiat Pleszewski.

Dzięki przeznaczeniu

w budżecie gminy

środków w wysokości

294.000 zł. zostały

wykonane nowe

nawierzchnie na drogach

powiatowych w Sośnicy

(0,8 km) oraz Polskich

Olędrach (2 km).

Sośnica

Polskie Olędry



II. 9.2 Zadania realizowane samodzielnie 

przez Powiat Pleszewski

 Powiat Pleszewski wykonał pierwszą na terenie Gminy Dobrzyca ścieżkę 
pieszo-rowerową na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy, odcinek chodnika na                           
ul. Ostrowskiej w Karminku oraz realizuje poszerzenie drogi powiatowej                                 
w Galewie wraz z udrożnieniem kanalizacji deszczowej.

Dobrzyca ul. Krotoszyńska



Galew

Karminek



III. 1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum                        

w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła

 Zakończenie robót zaplanowano wykonać do dnia 30.08.2016 r.

 Całkowity koszt przedsięwzięcia to 672.690,06 zł.
Zaplanowane roboty w roku 2015 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym zostały wykonane w 100% a ich wartość wynosiła 285.000,00
zł. tj. wykonano dokończenie wymiany stolarki okiennej i docieplenie ścian
zewnętrznych jak również wykonano instalację centralnego ogrzewania
w całym budynku z wymianą kotła węglowego na gazowy.

 Pomoc finansową w formie pożyczki Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 515.290
zł. umarzalną max w wys. 40%.



Gimnazjum im. St. Mikołajczyka. Przed

aktualnie



III. 2. Rozbudowa Przedszkola Publicznego 

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lutyni

 Całkowity koszt zadania to 175.004,38 zł.

 Inwestycja obejmowała rozbudowę przedszkola łącznie z utwardzeniem
terenu i wykonaniem balustrady zewnętrznej.

 Dzięki temu projektowi uzyskano nową salę zajęć o powierzchni 52 m²
dla dzieci 3 i 4 letnich z oddzielną szatnią i wejściem do budynku.



Lutnia, w trakcie robót 

oraz poświęcenie 

nowo powstałego 

skrzydła obiektu.



IV. 1. Przebudowa i rozbudowa 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego 

na budynek sali wiejskiej

w miejscowości Dobrzyca – Nowy Świat

 Wykonano izolację akustyczną ściany zlokalizowanej w granicy

działki z lokalami mieszkalnymi oraz prawidłową wentylację

pomieszczeń. Całkowity koszt zadania - to kwota 11.718,84 zł.

 Otrzymaliśmy decyzję na rozbudowę i przebudowę w ramach,

której powstanie zaplecze kuchenne i zadaszony taras.

Do końca roku zostaną zakupione materiały budowlane

i wykonane fundamenty.



IV. 2. Remont pomieszczeń garażowych i dojazdu 

do garażu – Dobrzyca teren OSP

 Roboty remontowe polegały na obniżeniu poziomu posadzki w pomieszczeniu

garażowym o 0,80 m i przebudowie dojazdu do garażu wykonanego z kostki

brukowej.

 Łączny koszt zadania wyniósł 70.999,54 zł.



IV. 3. Remont budynku 

Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca

 Prace remontowe pomieszczeń biurowych w części
parteru rozpoczęto od stycznia br., które polegały na
wydzieleniu oddzielnego pomieszczenia z przeznaczeniem
na biuro podawcze i pomieszczenia biurowego dla
księgowości podatkowej łącznie z wymianą instalacji
elektrycznej na parterze.

 W ramach remontu zakupiono klimatyzator do serwerowni
oraz urządzenie do zabezpieczenia danych w tut. Urzędzie.

 Aktualnie wydatkowano kwotę w wysokości 28.080,84 zł.



IV. 4  Utworzenie Dziennego Domu Opieki  

„Senior – WIGOR”.

 Do końca roku powstanie Dzienny
Dom Opieki „Senior-WIGOR w dworku
w Sośnicy, gdzie osoby w wieku 60+
będą mogły rozwijać swoje pasje
i zainteresowania, korzystać z szeregu
zajęć edukacyjnych, kulturalnych
i zdrowotnych, spędzać czas na
ćwiczeniach i relaksie, spotykać się
w gronie znajomych i specjalistów.
Obecnie trwają prace remontowe
i adaptacyjne.



Sołectwo Czarnuszka

W ramach funduszu sołeckiego doposażono plac zabaw.

Zakupiono i zamontowano 2 karuzele za łączną kwotę 7.662,90 zł.
Dokonano zakupu zieleni - 1.375 zł.



Sołectwo Fabianów

 Fundusz sołecki sołectwo Fabianów przeznaczyło

na remont sali wiejskiej. Obecnie trwa realizacja wymiany

instalacji C.O.(bez wymiany pieca), której towarzyszy

montaż instalacji wentylacyjnej.

 Całkowity koszt inwestycji to 36.766,39 zł. z czego

22.077,61 zł. to środki z funduszu sołeckiego.



Sołectwo Galew

 Po zmianie wprowadzonym do funduszu sołeckiego do końca roku
2015 planuje się wykonać:

 zagospodarowanie działki ozn. nr 314 tj. rejon skrzyżowania Galew-
Polskie Olędry aktualnie staw. Koszt inwestycji to 12.000,00 zł. z czego
10.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego,

 stolarkę drzwiową wewnętrznej (5 szt.) w Szkole Podstawowej
w Galewie oraz doposażenie placu zabaw.

 Planowany koszt 7.843,90 zł.



Sołectwo Izbiczno

W ramach funduszu sołeckiego kontynuowano remont sali wiejskiej.

 Wykonano nową instalacji c.o. zasilaną  kotłem gazowym. Koszt zadania 

wyniósł 40.439,47zł. z czego z funduszu sołeckiego wydatkowano 4.554,42 zł.

 Wykonano  remont kominów za kwotę 800,00 zł.

 Wykonano także remont w kuchni, magazynie,                                                                 

w pomieszczeniach chłodni  w zakresie instalacji elektrycznej,                                         

w zakresie budowlanym polegającym na ułożeniu płytek posadzkowych                               

i wyłożeniu częściowo ścian  płytkami ceramicznymi. Ponadto wykonano prace 

malarskie sali z naprawą tynków wewnętrznych. Naprawiono podłogę 

drewnianą na sali, odnowiono regały magazynowe. 



Sołectwo Karminek 

 W ramach funduszu sołeckiego na

działce przy sali wiejskiej

utwardzono terenu pod altanę - za

kwotę 3.145,20 zł. oraz wykonano

altanę ogrodową z dwoma ławo-

stołami za kwotę 10.700,00 zł.

 Ponadto wykonano elewację

budynku sali wiejskiej - koszt prac

to 13.591,50 zł.



Sołectwo Karminiec

 W ramach funduszu sołeckiego za
kwotę 7.691,95 został wykonany tynk
na elewacji budynku sali wiejskiej.

 Również z funduszu sołeckiego
zakupiono kosę STIHL FS 240
2-MIX za kwotę 2.000,00 zł. oraz paliwo
do jej użytkowania, ponadto
pomieszczenie kuchenne wyposażono
w stół ze zlewem wykonanym ze stali
kwasoodpornej oraz stół centralny
z półką za kwotę 3.389,00 zł.

 Dodatkowo przeprowadzono remont
kanalizacji deszczowej przy sali
wiejskiej za kwotę 9.000 zł.



Sołectwo Koźminiec 

 W ramach remontu sali wiejskiej wykonano remont zaplecza

korytarza i pomieszczeń sanitarnych. Koszt remontu to 25.836,01 zł.

z czego 21.428,13 zł. to środki z funduszu sołeckiego.



Sołectwo Polskie Olędry 

 W ramach funduszu sołeckiego wykonano zagospodarowanie terenu 
boiska przy sali wiejskiej. Zakupiono nawozy, środki ochrony roślin, 
paliwo do kosiarki oraz nasiona trawy na łączną kwotę 3.000,00 zł.

 W planach jest kontynuacja remontu sali wiejskiej tj. pomieszczenia 
kuchennego, na co przeznaczono kwotę w wys. 7.350,43 zł.

 Zarezerwowano również kwotę 5.000,00 zł. przeznaczoną na zakup 
krzeseł, na sfinansowanie zakupu w ramach konkursu 
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego - „Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw”-
aktualnie wniosek został zakwalifikowany do realizacji. 



Sołectwo Sośnica

 W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie

i sprzęty do kuchni na salę wiejską za kwotę 10.700,00 zł oraz

materiały budowlane, które zostały wykorzystane do remontu

zaplecza kuchennego na kwotę 1.397,94 zł.

 Planuje się w ramach funduszu dokonać zakupów wyposażenia

do kuchni za kwotę 6.681,00 zł.



Sołectwo Sośniczka

 Z funduszu sołeckiego kontynuowano remont sali wiejskiej

w ramach, czego: wyposażono pomieszczenia łazienki

w urządzenia sanitarne i stolarkę drzwiową, zakupiono płytki

gresowe i zaprawy klejowe, art. budowlane. Została pomalowana

sala wiejska i pomieszczenia pomocnicze.

 Łączna wartość zakupów i wykonanych prac wyniosła 7.764,92 zł.



Sołectwo Strzyżew

 W ramach funduszu sołeckiego wykonano obróbkę blacharsko-
dekarską na dachu sali wiejskiej, zakupiono rolety oraz
dokończono rozpoczęty remont sali – szpachlowanie ścian.
Łączny koszt prac - 3.275,90 zł.

 Z funduszu sołeckiego sfinansowano również wyposażenie
kuchni: witryny chłodnicze, zestaw garnków oraz sztućcy.
Na ten cel wydatkowano 2.539,99 zł.

 Do końca roku zostaną wykonane i zamontowane meble
kuchenne za kwotę 4.400,00 zł



Sołectwo Trzebin

 W ramach remontu sali wiejskiej z funduszu sołeckiego

sfinansowano: zakup materiałów budowlanych,

wykorzystanych do robót remontowych klatki schodowej.

Odnowione zostały również ściany w kuchni, wydatkowano na

to kwotę 1.138,90 zł.

 Po zmianach wprowadzonych do funduszu sołeckiego

sołectwa Trzebin kwotę 7.795,79 zł przeznaczono

na czyszczenie stawu oraz częściowe zabezpieczenie skarp

stawu (działka Ws nr 15).

 Wykonano obróbkę blacharsko-dekarską dachu na budynku

gospodarczym i pałacu.



Sołectwo Trzebowa

 Z funduszu sołeckiego zakupiono grunt tj. część działki

134/6 w miejscowości Trzebowa o pow. 0,5 ha za kwotę

25.000 z czego w br. dokonano zapłaty należności

w wysokości 15.000 zł, a pozostałą kwotę zamierza się

uiścić w roku 2016.

 Również z funduszu zakupiono wyposażenie kuchni

w lodówkę za kwotę 1.272,57 zł.



Sołectwo Dobrzyca

 W ramach funduszu sołeckiego została zakupiona torba

medyczna wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzyca

w kwocie 2.000,00 zł.



V. Imprezy, przeglądy i festiwale organizowane i współorganizowane przez 

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy

V.1. Noworoczne spotkanie Seniorów 

V. 2. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 



a) Warsztaty kulinarne

V. 3. Zajęcia w ramach Ferii Zimowych

b) Otwarty turniej  bilardowy.



V. 3. Zajęcia w ramach Ferii Zimowych 

c) Otwarty turniej gry w warcaby klasyczne

d) Otwarty konkurs karaoke



V. 3. Zajęcia w ramach Ferii Zimowych 

e) Kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.



V. 3. Zajęcia w ramach Ferii Zimowych 

g) Teatr cieni 

h) Wyjazd na lodowisko do Kalisza 

i) Wyjazd na kręgle do Pleszewa



V. 4. Dzień Kobiet

V. 5. „Konikowe Orły”



V. 6. Festyn majowy

V. 7. Samorządowy Turniej Strzelecki 

o Puchar Burmistrza Gminy Dobrzyca 



V. 8. Konkurs Kulinarny Nasze Dziedzictwo Kulinarne „Smaki Regionów Południowej 

Wielkopolski”

V. 9. Dzień Dziecka



V. 10. Dobrzycka Gala Piosenki 

Disco Polo

V. 11. Konfrontacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

oraz Festyn Integracyjny



V. 12. Letnia Spartakiada Mieszkańców Wsi Gminy Dobrzycy

V. 13. Festyn rodzinny połączony z akcją charytatywną dla Angeliki 



V.14 Biesiada „ Choć jestem Seniorem to żyję z humorem”

V.15  Rajd Pojazdów Zabytkowych „Szlakiem Rezydencji Ziemiańskich”. 



V. 16 Dożynki Gminne Dobrzyca 2015



V. 17 Dobrzyckie Spotkanie Śpiewających Krasnali – Przegląd 

Piosenki dla Przedszkolaków

V. 18 „Vocaliada”



VI. TURNIEJE SPORTOWE 
ORGANIZOWANE PRZEZ URZĄD 
MIEJSKI GMINY DOBRZYCA:

 - piłki nożnej,

 - piłki siatkowej,

 - piłki koszykowej,

 - tenisa stołowego i ziemnego,

 - biegi przełajowe,

 - wyścig kolarski i biegi mikołajczykowskie,

 - treningi piłkarskie prowadzone gościnnie                                                                   
przez bramkarza Górnika Łęczna –
Sergiusza Prusaka,

 - turnieje feryjne,

 - letnie półkolonie sportowe,

 - Gminna Liga Halowej Piłki Nożnej (dla dorosłych).















Sportowe Wakacje 2015



Sportowe Wakacje 2015



Sportowe Wakacje 2015



Dziękuję za uwagę.


