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I. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

Wartość inwestycji 11 101 551,75 zł.



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Strzyżew

 Okres realizacji 2014 – 2015

 Wykonano 3.499 m kanalizacji sanitarnej, 
dwie przepompownie oraz 63 przyłącza.

 Całkowity koszt inwestycji 1.476.000,00 zł.

 Dofinansowanie  z WFOŚiGW 1.116.000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej Dobrzyca ul. Pleszewska

 W 2015r. Opracowano projekt budowlano-
wykonawczy za kwotę 10.947,00 zł.

 W 2016r. Wykonano sieć wodociągową o dł. 
296m. Wartość robót 69.760,95 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy ks. 
Śniatały

W 2017r. wykonano kanalizację 
sanitarną na odcinku 288m.
Całkowity koszt zadania 146.668,01 zł., 
pożyczka z WFOŚiGW 100.000,00 zł., 
pozostałe środki w wysokości 
46.668,01 zł. to środki własne gminy. 



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca, Rynek, ul. dr. A. Bulsiewicza

• W 2017r. wykonano 
połączenie kanalizacji 
sanitarnej na odcinku 
103m.

• Koszt zadania 
126.249,89 zł., środki 
własne gminy 
30.089,89 zł., 
pożyczka z WFOŚiGW
96.160,00 zł. 
umarzalna do wys. 
15% wartości 
udzielonej pożyczki. 



Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia

• Okres realizacji 2016 – 2018.

• Zadanie zrealizowano w ramach WRPO na 
lata 2014-2020. 

• Łącznie wybudowano sieć kanalizacji 
sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej o długości 
18,6698 km oraz wykonano 222 szt. 
przykanalików i 4 przepompownie ścieków. 

• Całkowita wartość projektu  6.881. 588,86 zł., 
dofinansowanie w kwocie 3 390 180,38 zł .

• Na przedmiotowe zadanie Gmina Dobrzyca 
otrzymała również pożyczkę z WFOŚiGW w 
kwocie 3.491.408,48 zł.



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

• Wybudowano zbiornik retencyjny przy 
pompowni ścieków, zmodernizowano 
technologię napowietrzania, dokonano 
adaptacji oczyszczalni mechanicznej 
polegającej na wymianie urządzenia 
cedzącego, piaskownika poziomego, 
płuczki piasku i pompy podnoszącej 
ciśnienie wody, wykonano sieć 
wodnokanalizacyjną technologiczną, 
zmodernizowano wejście do budynku 
administracyjnego oraz  dokonano 
budowy wiaty magazynowej osadu i 
wyposażenia oczyszczalni w mini 
ładowarkę oraz przepychacz do rur. 

• Całkowity koszt budowy 2 .191.709,04 zł. 
Pożyczka z WFOŚiGW 1 .709 056,70 zł. 
umarzalna do 25 % wartości udzielonej 
pożyczki, pozostałe środki – 482.652,34 zł. 
są środkami własnymi budżetu gminy. 



Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobrzycy 

• Wybudowano jeden 
klarownik do wody o 
pojemności 80 m3. Drugi 
klarownik zostanie 
wybudowany w drugim 
etapie.

• Koszt dotychczasowej 
inwestycji 153.328,00 zł., 
środki własne gminy 
33.328,00 zł., pożyczka z 
WFOŚiGW 120.000,00 zł 
umarzalna do 10% wartości 
udzielonej pożyczki.



Rozbudowa sieci wodociągowej 
Koźminiec - Karminiec

• W 2016r. Wykonano 509m 
sieci wodociągowej.

• Wartość robót 45.300,00 zł.



II. Inwestycje w zakresie drogownictwa

Wydatki ogółem na drogi gminne i powiatowe  21.017.496,61 zł.

Wydatki na drogi gminne ogółem 16.378.149,83 zł.
w tym budowa i przebudowa dróg gminnych 12.831.654,30 zł.
środki pozyskane 2.383.013,42 zł.

Wydatki  na drogi powiatowe 4.307.776,34 zł.
wartość inwestycji zrealizowanych na drogach 
powiatowych (środki gminy, powiatu 
i pozyskane przez powiat) 15.518.047,59 zł.



Przebudowa drogi gminnej w Galewie

• Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z budżetu woj. 
Wielkopolskiego.

• W 2016r. wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 200 mb. 
Koszt inwestycji 102.638,09 zł. w tym dofinansowanie 45.000,00 zł.

• W 2017r. wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 300 mb. 
Koszt inwestycji 215.881,29 zł. w tym dofinansowanie 66.750,00 zł.

• W 2018r. wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 0,27 km. 
Wartość inwestycji 216.420,68 zł. w tym dofinansowanie w 
wysokości 60.750,00 zł.

INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH

Przebudowa drogi gminnej Lutynia - Ruda

• W 2014r. wykonano nową nawierzchnię bitumiczną – 150m. Wartość inwestycji 
72.867,18 zł., w tym środki funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.

• W 2017r. wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o dł. 150 mb. Wartość 
inwestycji 84.143,83 zł.



Przebudowa  ul. Promiennej w Dobrzycy 

• Okres realizacji 2014 – 2015

• W 2014r. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 
brukowej na odcinku 124mb. Koszt inwestycji 134.375,05 
zł., w tym dofinansowanie z budżetu woj. Wielkopolskiego 
85.000,00 zł.

• W 2015r. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 
brukowej na odcinku 95 mb wraz z odwodnieniem. Koszt 
inwestycji 114.758,74 zł.

• Ogólny koszt inwestycji 249.133,79 zł.

Remont  drogi ul. Walendowskiego

 W 2015r. uregulowano zobowiązanie pieniężne 
za roboty wykonane w 2013r.  tj. za wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej na odcinku 750m

 Poniesiony koszt 259.853,14 zł.



Przebudowa drogi gminnej Trzebin - Sapieżyn

 Okres realizacji 2013 – 2018.

 W 2016r. wykonano nową nawierzchnię 
bitumiczną na odcinku 200m. Poniesiono 
koszt 57.358,51 zł.

 W 2017r. wykonano nową nawierzchnię na 
kolejnych 200m. Wartość zadania 
71.974,56 zł. w tym środki funduszu 
sołeckiego 5.774,31 zł.

 W 2018r. zakończono przebudowę drogi 
wykonując 0,45 km nawierzchni 
bitumicznej. Wartość inwestycji: 
185.675,04 zł.



Budowa ul. Mierosławskiego i
ul. Biernackiego

 W 2015r. wykonano nawierzchnię 
ul. Mierosławskiego z kostki 
betonowej na odcinku 160 mb. 
Wartość inwestycji 133.214,61 zł.

 W 2016r. Wykonano 
nawierzchnię z kostki betonowej: 
ul. Mierosławskiego 113 mb, ul. 
Biernackiego 114 m. Wartość 
inwestycji 204.721,95 zł., w tym  
środki pozyskane z budżetu woj. 
Wielkopolskiego 58.000,00 zł.

 W 2018r. zakończono budowę ul. 
Biernackiego. Wykonano 
nawierzchnie z kostki brukowej 
na odcinku 0,14 km. Wartość 
inwestycji 198.114,81 zł.



Przebudowa ul. Wrobińskiego
i Mierosławskiego w Dobrzycy 

 W 2015r. wykonano nawierzchnię z 
kostki betonowej wraz z 
odwodnieniem: ul. Wrobińskiego –
105,7m, ul. Mierosławskiego 56m.

 Koszt inwestycji 241.777,96 zł.

 Dofinansowanie z budżetu woj. 
Wielkopolskiego do ul. 
Wrobińskiego – 70.000,00 zł.

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Polskie 
Olędry – Sapieżyn, Trzebowa 

• Zadanie zrealizowane w 2015r. z udziałem dofinansowania z Woj.. 
Wielkopolskiego.

• Polskie Olędry – wykonano 220 mb nawierzchni bitumicznej.

• Trzebowa – wykonano 280 mb nawierzchni bitumicznej.

• Wartość inwestycji 221 763,13 zł., z czego dofinansowanie to 99.000,00 zł.



Budowa chodnika w Karminie

• W 2015r. wykonano odcinek o dł. 160m. Wartość 
inwestycji 36.726,29 zł., z czego 16.727,03 zł. to środki 
funduszu sołeckiego. 

• W 2016r. w ramach funduszu sołeckiego kontynuowano 
budowę chodnika. Wykonano 72 m. Poniesiono koszty w 
wysokości 17.137,09 zł.

• W 2015r. wykonano 39 mb chodnika. Zadanie 
zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. 
Koszt inwestycji 14.297,30 zł.

• W 2018r. wykonano chodnik na odcinku 0,06 km. 
Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. 
Wartość robót 20.100,00 zł.

Budowa chodnika w Lutyni 



Remont chodnika ul. Targowa w 
Dobrzycy

 W 2014r. wykonano 62 mb
chodnika. Zadanie zrealizowane ze 
środków funduszu sołeckiego w 
kwocie 12.500,00 zł.

 W 2015r. wykonano odcinek o dł. 
76,5 mb. Wartość inwestycji 
25.662,04 zł., w tym środki 
funduszu sołeckiego 23.973,66 zł.

Przebudowa drogi w m. Trzebowa

 Wartość inwestycji 171.855,00 zł.

 Środki budżetu woj. Wielkopolskiego 78.000,00 zł.

 W 2016r. wykonano nawierzchnie bitumiczną o długości 
380 mb.



Przebudowa nawierzchni oraz budowa 
kanalizacji deszczowej na ul. Rybnej, Polnej, 

Krótkiej i Piwnej w Karminku

 Zadanie realizowane od  
2007r. 

 W roku 2017 wykonano 
nawierzchnię z kruszywa 
łamanego na ul. Polnej 
na odcinku 0,07 km. 
Wydatkowano na ten cel 
52.162,70 zł.

Remont drogi gminnej w Czarnuszce

 Zadanie zrealizowane w 2016r. w ramach funduszu sołeckiego.

 Utwardzono kruszywem łamanym część drogi w rejonie placu 
zabaw.

 Wartość robót 9.293,49 zł.



Przebudowa drogi gminnej w Polskich Olędrach

 W 2016r. opracowano dokumentację 
projektową z udziałem środków funduszu 
sołeckiego.

 W 2017r. wykonano drogę o nawierzchni 
bitumicznej o dł. 220 mb.

 Całkowity koszt inwestycji 152.951,35 zł. w 
tym dofinansowanie z budżetu woj. 
Wielkopolskiego  49.500,00 zł.



Przebudowa drogi w Gustawowie

 W 2017r. wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na 
odcinku 0,15 km. 

 Całkowity koszt inwestycji 118.970,75 zł. w tym 
dofinansowanie z budżetu woj. Wielkopolskiego 41.159,00 zł.

Przebudowa drogi w Karminku

 W 2017. wykonano drogę 
stanowiącą dojazd do stacji 
wodociągowej o nawierzchni 
z kruszywa łamanego. 

 Poniesiono koszt 73.863,01 zł.



Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Koźlika w Dobrzycy 

 W 2017r. wykonano kanalizację deszczową 
na odcinku 235m wraz z wpustami 
ulicznymi.

 Całkowity koszt inwestycji 155.964,00 zł.

 Inwestycję zrealizowano z 
dofinansowaniem z WFOŚiGW w formie 
pożyczki umarzalnej do wysokości 10% 
wartości całkowitej zadania.



Przebudowa ul. Koźlika w Dobrzycy

 W 2017r. wykonano nową 
nawierzchnię z kostki betonowej 
brukowej na odcinku 176m.

 Wartość inwestycji 224.476,07 zł.

Remont chodnika na ul. Jesionowej w Dobrzycy

 W 2017r. wykonano chodnik z kostki betonowej 
brukowej na odcinku 150m.

 Koszt inwestycji 34.920,24 zł w tym środki funduszu 
sołeckiego 25.407,48 zł.



Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy

 Inwestycja realizowana w 2017r. z udziałem dofinansowania z 
budżetu państwa oraz Powiatu Pleszewskiego.

 Poszerzono jezdnię, wykonano chodnik z dopuszczeniem ruchu 
rowerowego, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz 
oznakowania.

 Całkowity koszt inwestycji 1.027.936,09 zł. w tym 
dofinansowanie  z budżetu państwa 425.613,00 zł. oraz Powiatu 
Pleszewskiego  260.258,74 zł.

Utwardzenie działki  nr 975/31 przy ul. Nowej w 
Dobrzycy

 W 2017r. wykonano nawierzchnię z kostki 
betonowej brukowej przy banku. 

 Inwestycja wykonana wspólnie z Bankiem 
Spółdzielczym.

 Środki wydatkowane przez Gminę 
153.381,00 zł.



Budowa chodnika na ul. Stanisława Mikołajczyka 
w Dobrzycy (wcześniej Walendowskiego) 

• W 2018r. wykonano chodnik z kostki brukowej o dł.    
0,17 km.

• Wartość inwestycji wyniosła 55.942,10 zł., w tym                                                                             
środki funduszu 
sołeckiego w 
wysokości
20.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Karminku

 Inwestycję zrealizowano w 2018r. z udziałem dofinansowania z 
budżetu woj. Wielkopolskiego.

 Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 0,10 km. 

 Wartość inwestycji wyniosła 144.636,73 zł., w tym 
dofinansowanie w wysokości 20.250,00 zł.



Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w Fabianowie 

 W 2018r. wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 
betonowej na odcinku 0,25 km.

 Wartość inwestycji wyniosła 263.246,80 zł., w tym środki 
funduszu sołeckiego w wysokości 16.046,41 zł. 

Remont chodnika na ul. Nowej w Fabianowie

 W 2018r. wykonano nową nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej na odcinku 260 m. 

 W budżecie gminy zabezpieczono środki w 
wysokości 85.000 zł.



Utwardzenie terenu działki nr 982/4 w 
Dobrzycy (przy ul. Cmentarnej) 

 W 2018r. została wykonana 
nawierzchnia z kruszywa 
łamanego.

 W budżecie gminy 
zabezpieczono środki w 
wysokości 125.000 zł.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 628541P 
W DOBRZYCY (UL. WYBUDOWANIE) 

• Realizowane jest  poszerzenie jezdni na odcinku 0,96 km. 

• W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 120.000 zł.



Zakup wiat przystankowych

 W 2016r. zamontowano 4 nowe wiaty przystankowe w 
Karminie, Fabianowie, Lutyni oraz Izbicznie. Wartość 
inwestycji 17.197,49 zł.

 W 2017r. zakupiono 3 nowe wiaty za kwotę 22.939,50 zł., 
które zamontowano w Koźmińcu, Trzebowej i Dobrzycy.

 W 2018r. zamontowano 2 nowe wiaty przystankowe w 
Sośniczce i Karminie. 



Wykonanie nowej nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 4321P w m. Polskie Olędry

i Sośnica

 W 2015r. udzielono pomocy finansowej 
Powiatowi Pleszewskiemu na wykonanie 
nowych nawierzchni w m. Polskie Olędry
i Sośnica.

 Kwota dotacji 288.245,36 zł.

 Całkowity koszt inwestycji 703.325,04 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P 
w m. Karmin

 Zadanie realizowane  z Powiatem Pleszewskim.

 Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz chodnik.

 Wartość inwestycji 257.841,48 zł., w tym z budżetu 
Gminy Dobrzyca 105.000,00 zł.



INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-Koryta

ETAP I w m. Trzebowa

• W 2016r. wykonano nową nawierzchnię bitumiczną 
na odcinku 0,44 km.

• Wartość zadania 216.984,74 zł., w tym środki z 
budżetu Gminy Dobrzyca 65.095,00 zł.

ETAP II  w m. Koźminiec

• Inwestycja realizowana w 2017r.  w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Wykonano nawierzchnię na odcinku 2,9 km.

• Kwalifikowalny koszt zadania 2.740.246,09 zł, w 
tym środki gminy 692.077,00 zł.

ETAP III  Trzebowa-Koźminiec

• W 2017r. wykonano 3,3 km nawierzchni bitumicznej.

• Koszt inwestycji 1.229.333,55 zł., w tym środki 
gminy 88.000,00 zł.

ETAP IV Dobrzyca-Izbiczno

• Inwestycja w trakcie realizacji. Planowana wartość 
robót 6.602.063,56 zł. w tym środki gminy w  
wysokości 1.220.127,00 zł. 



Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w 
m. Karminiec 

 Przebudowano 1,00 km drogi. 

 Wartość inwestycji wyniosła 
404.628,47 zł, w tym dotacja z 
budżetu gminy w wysokości 
121.388,54 zł.

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 5148P w m. Koźminiec 

 Przebudowano 1,00 km drogi. 

 Wartość inwestycji wyniosła 467.206,66 zł., w 
tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 
135.000,00 zł.



Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry

 W 2018r. przebudowano 1,00 km drogi.

 Wartość inwestycji wyniosła 473.708,02 zł., 
w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 
142.112,41 zł. 



Chodniki w ciągu dróg powiatowych

 Zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Pleszewskim.

 W 2016. Gmina Dobrzyca zrealizowała remonty chodników w Dobrzycy 
(ul.Krotoszyńska, Sołectwo Nowy Świat), Galewie, Karminku i Sośnicy. 
Koszt inwestycji 123.601,54 zł. Zadanie zrealizowane w 2016r. w ramach 
porozumienia z Powiatem Pleszewskim.

 Ponadto wykonano chodnik na ul. Parkowej w Dobrzycy o dł. 176m. 
Wartość zadania 39.729,84 zł., w tym środki budżetu Gminy Dobrzyca 
19.864,92 zł.

 W 2017r. Wykonano chodniki w Karminku (ul. Ostrowska), Dobrzycy (ul. 
Koźmińska, ul. Pleszewska), Karminie i Sośnicy. Koszt inwestycji 
126.995,10 zł (w tym 36.000,00 zł dotacja powiatu). Ponadto 
przebudowano istniejący chodnik na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu 
drogi powiatowej nr 4173P w m. Strzyżew - udzielono pomocy 
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu w wysokości 147.267,03 zł.

 W 2018r. wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej  w Karminie 
(140 mb) i Karminku na ul. Ostrowskiej (113 mb). Na ten cel wydano 
63.919,44 zł. 



Zadania planowane do realizacji w 2018r. 

W zakresie budowy chodników przy drogach 
powiatowych

 Przebudowa istniejącego chodnika wraz z 
remontem kanalizacji deszczowej w ciągu 
drogi powiatowej w Strzyżewie – w trakcie 
realizacji, planuje się wykonanie chodnika z 
kostki brukowej betonowej na odcinku 483 
mb. W budżecie gminy zabezpieczono środki 
w wysokości 300.000,00 zł w tym dotacja 
Powiatu pleszewskiego 150.000,00 zł.

 Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi 
powiatowej nr 4174P w Fabianowie – w trakcie 
realizacji, zabezpieczono środki w budżecie 
gminy w wysokości 100.000,00 zł.

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w 
zakresie budowy chodnika w m. Fabianów 
(ul.Sośnicka) – w budżecie gminy 
zabezpieczono środki w wysokości 60.000,00 
zł. w tym dotacja powiatu pleszewskiego 
30.000,00 zł.

W zakresie dróg gminnych

 Przebudowa drogi gminnej nr 628538P w Dobrzycy 
(ul. Olesie – Strzyżew) – zostanie wykonana 
nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0,17 km. 
Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z 
budżetu woj. Wielkopolskiego w wysokości 
36.000,00 zł. w ramach budowy dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, w budżecie zabezpieczono 
środki w wysokości 180.000,00 zł.

 Przebudowa ul. Pleszewskiej w Dobrzycy (w 
kierunku stacji wodociągowej) – zostanie wykonana 
droga o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 100m. 
Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z 
budżetu woj. Wielkopolskiego w wysokości 
86.600,00 zł. w ramach budowy dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, w budżecie zabezpieczono 
środki w wysokości 210.000,00 zł.

 Przebudowa drogi gminnej nr 628552 w Sośnicy –
zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna 
na odcinku 150m. W budżecie zabezpieczono środki 
w wysokości 120.000,00 zł.

 Przebudowa ul. Stefańskiego i Promiennej w 
Dobrzycy w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. 
W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 
180.000,00 zł. 



Zadania w zakresie oświetlenia ulicznego

Rok 2016: 

• montaż lampy solarnej w Polskich 
Olędrach – 13.440,01 zł.

Rok 2017:

• Budowa oświetlenia ulicznego w 
Fabianowie – 17.695,02 zł.

• Zakup i montaż 4 latarni 
hybrydowych w Galewie – 47.200,02 
zł. w tym środki funduszu sołeckiego 
11.800,00 zł.

• Przebudowa oświetlenia ulicznego na 
ul. Nowej – przekazano 80.000,00 zł 
Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe 
na realizacje inwestycji.



Modernizacja  
oświetlenia 
ulicznego w 

Dobrzycy

 W ramach projektu w Dobrzycy 
zamontowano 178 szt. 
energooszczędnych opraw 
oświetleniowych ze źródłami 
światła LED wraz z osprzętem i 
wysięgnikami oraz wprowadzono 
system inteligentnego zarządzania 
oprawą z redukcją mocy.  

 Prace wykonano na: ul. 
Pleszewskiej, Ostrowskiej, 
Cegielnianej, Jarocińskiej, 
Bulsiewicza, Rynek, Wąskiej, 
Targowej, Szkolnej, Koźmińskiej, 
Klonów i Krotoszyńskiej, 
Kocińskiego, Koźlika i 
Czarneckiego.

 Koszt inwestycji wyniósł 302.000 zł 
brutto.

Spółka „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. w Kaliszu w ramach programu 
„LED – Oświetlenie Energooszczędne” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  zmodernizowała 
oświetlenie uliczne na terenie 25 gmin, w tym na terenie  gminy Dobrzyca.



Zadania w 
zakresie 

oświetlenia 
ulicznego 

planowane do 
realizacji w 

2018r.

• Budowa oświetlenia na placu zabaw w 
Czarnuszce - 12 784,03 zł. (fundusz sołecki) 

• Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach 
gminnych w Galewie – 36.000 zł. w tym 
24.000,00 zł. środki funduszu sołeckiego

• Budowa oświetlenia przy ul. Nowej w 
Dobrzyca – 26.000 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Koźminiec – 15.000 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 
Ostrowskiej w Dobrzycy – 25.000 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Polskie Olędry – 24.000 zł. 



III. Inwestycje na obiektach oświatowych

Wartość inwestycji 2.883.941,16 zł.



Gminny żłobek 
w Dobrzycy

 1 grudnia 2014 r. rozpoczął 
działalność Gminny Żłobek w 
Dobrzycy. 

 Gmina podpisała porozumienie w 
ramach programu MALUCH 2014 z 
Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego dotyczące remontu i 
wyposażenia żłobka. Wydatki 
kształtowały się na poziomie ponad 
288.000 zł., z czego dofinansowanie 
stanowiło aż 230.545,00 zł.

 Na dzień 31.12.2014r. do żłobka 
uczęszczało tylko troje dzieci. 

Rok 2015:

 15 dzieci

 72.100,00 zł. – dotacja z Gminy Dobrzyca

 58.677,00 zł. – dotacja z programu MALUCH+

Rok 2016

 W styczniu zwiększono ilość miejsc do 20. 

Do żłobka uczęszczało 18 dzieci. 

 116.600,80 zł. – dotacja z Gminy Dobrzyca

 36.043,20 zł. – dotacja z programu MALUCH+

Rok 2017:

 - 20 dzieci

- 155.320,00 zł. – dotacja z 
Gminy Dobrzyca

- 25.200,00 zł. – dotacja z 
programu MALUCH+

Rok 2018:
- 20 dzieci
- 198.250,00 zł. – dotacja z 

Gminy Dobrzyca

 - 27.000,00 zł. – dotacja z 
programu MALUCH+        



Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Lutyni 
wraz z utwardzeniem terenu

 Inwestycja zrealizowana w 
2015r. 

 Poniesiono koszty w 
wysokości 175.004,38 zł.

 Poprzez rozbudowę 
uzyskano salę zajęć o pow. 52 

m2 z oddzielną szatnią i 
wejściem do budynku.



Budowa wielofunkcyjnego boiska w 
Lutyni

 Inwestycję rozpoczęto i 
zakończono w 2016r.

 Poniesione koszty 306.427,76 zł. 
w tym środki finansowe z 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w wysokości 
102.000,00 zł.



Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni

 Wykonano dwie sale 
lekcyjne w poziomie 
parteru.

 Wartość zadania 
424.515,68 zł. – środki 
własne gminy.



Remont budynku Przedszkola Zespołu 
Szkół Publicznych w Koźmińcu

 Wymieniono stolarkę okienną, instalację wodno-
kanalizacyjną wraz z wymianą kotła grzewczego, 
grzejników, posadzek, tynków, prac malarskich 
oraz instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, 
korytarzach i pomieszczeniach pomocniczych. 

 Całkowity koszt remontu 80.000,00 zł.

Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową wraz 
z budową kominów i zbiornika na gaz płynny w 

Zespole Szkół Publicznych w Karminie

 Zakres prac obejmował montaż dwóch 
kotłów gazowych, zbiornika na gaz płynny, 
budowę komina oraz wpięcie się w 
istniejącą instalację c.o.

 Koszt inwestycji 137.575,98 zł., 
dofinansowanie z WFOŚiGW 62.949,00 zł.



Termomodernizacja budynku Gimnazjum w 
Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła

 Okres realizacji 2014 – 2016

 Łączne nakłady finansowe 
660.520,90 zł.

 Pożyczka z WFOŚiGW
512.590,55 zł.

 W roku 2015 wydatkowano 
289 735,20 zł., natomiast w 
2016r. 339.894,98 zł.

 Dodatkowo za kwotę 
30.890,72 zł. wykonano 
remont dachu nad salą 
gimnastyczną oraz częściowy 
remont instalacji c.o.



Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy

 Zadanie realizowane w ramach WRPO 
na lata 2014-2020.

 Okres realizacji 2016 – 2017.

 Koszt całego zadania 384.333,11 zł., z 
tego dofinansowanie w wysokości 
323.023,89 zł.



Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół 
Publicznych w Galewie

 Wykonano dwie sale przedszkole z toaletą i szatnią 
dla dzieci na parterze oraz pomieszczenie 
magazynowe na poddaszu.

 Realizacja inwestycji 2017-2018 r.

 Wartość zadania 715.563,35 zł. – środki własne 
gminy.



Projekty 
miękkie 

realizowane w 
przedszkolach 

i szkołach

„Mam szansę pójść do przedszkola –
dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej 

w Gminie Dobrzyca”

Projekt realizowany od sierpnia 2016r. do 
lipca 2017r. w Przedszkolu im. Kubusia 
Puchatka.

• Utworzono 50 nowych miejsc dla 2 grup 
przedszkolnych oraz dostosowano 
pomieszczenia na nowe miejsca 
wychowania przedszkolnego,

• rozszerzono ofertę przedszkola o 
dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne dzieci,

• udoskonalono umiejętności i kompetencje 
zawodowe 2 nowozatrudnionych 
nauczycieli przedszkoli,

• wyposażono Przedszkole w nowoczesne 
pomoce i materiały dydaktyczne.

Całkowita wartość projektu – 497.800,00 zł., 
w tym kwota dofinansowania  423.130,00 zł. 

„Chcemy być lepsi – wsparcie uczniów 
szkół na terenie Gminy Dobrzyca”

Projekt w trakcie realizacji w Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika oraz 
Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w 
Dobrzycy.

• Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia 
matematyczno–przyrodnicze, języka 
angielskiego i niemieckiego,

• dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych,

• warsztaty inicjatywności i 
przedsiębiorczości oraz warsztaty 
przyrodnicze z elementami ekologii,

• doskonalenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli,

• Doposażenie pracowni przyrodniczo-
matematycznych w nowoczesne pomoce i 
materiał.

Całkowita wartość projektu – 270.021,00 zł., 
w tym kwota dofinansowania 256.519,95 zł. 



Termomodernizacja oraz remont budynku 
szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy

• Zadanie jest realizowane z udziałem dotacji w ramach programu „Szatnia na 
medal” ogłoszonego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

• Wysokość dofinansowania  54 893,00 zł, środki własne gminy 149.807,25 zł.

• Zadanie jest w trakcie realizacji – podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 
204 700,25 zł z terminem realizacji inwestycji do 30 listopada 2018 r. 

Zaprojektowanie, budowa i 
przebudowa sieci 

wodociągowej Lutynia – Ruda

• Inwestycja realizowana jest w formule 
zaprojektuj i wybuduj w okresie od 
marca 2018 r. a jej zakończenie 
planowane jest na marzec 2019 r.

• Zakres zadania obejmuje 
zaprojektowanie oraz budowę i 
przebudowę sieci wodociągowej na 
odcinku Lutynia-Ruda. Orientacyjna 
długość odcinka nowowybudowanego
wynosi 1300m, a odcinka 
przebudowywanego 580m.

• Finansowanie z budżetu własnego 
gminy w wysokości 370.845,00 zł.      W 
2018 r. planowane jest wydatkowanie 
kwoty 33 825,00 zł, pozostała kwota w 
roku 2019. 



Remont budynku Urzędu Gminy

 W 2015r. wyremontowano pomieszczenia biurowe, 
wydzielono biuro podawcze, pomieszczenie biurowe dla 
księgowości podatkowej, wymieniono inst. elektryczną na 
parterze. 

 Poniesiono koszty w wysokości 36.858,00 zł.

 W 2016r. Wykonano częściową wymianę inst. elektrycznej, 
telefonicznej, remontu pomieszczeń biurowych i archiwum 
wraz z jego wyposażeniem.

 Wartość robót 127.661,11 zł.

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.



Zagospodarowanie terenu działki nr 751/3 przy ul. Krotoszyńskiej w 
Dobrzycy

 Projekt współfinansowany w 
2016r. w ramach programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020”.

 Wyremontowano część ścieżki 
przy stawie oraz altanę z 
wyposażeniem w ławostoły. 
Utwardzono podłoże kostką 
brukową oraz zakupiono 
elementy małej architektury.

 Koszt inwestycji 75.543,56 zł. w 
tym dofinansowanie w kwocie 
30.000,00 zł oraz środki 
funduszu sołeckiego w 
wysokości 5.000,00 zł.



Budowa 
PSZOK

 W 2016r. kostką brukową utwardzono drogi komunikacyjne o 
pow. 875,80m2. 

 Wartość robót 163.519,24 zł.



Remont Sali wiejskiej w 
Fabianowie

Remont Sali wiejskiej w 
Polskich Olędrach 

 W 2015r. wyremontowano 
pomieszczenie kuchenne w 
ramach środków funduszu 
sołeckiego. Poniesione wydatki 
7.350,43 zł.

 Za kwotę 9.326,04 zł w 2016r. 
w ramach funduszu sołeckiego 
wykonano remont 
pomieszczeń socjalnych.

 W 2017r. częściowo ocieplono 
ściany zewnętrzne za łączną 
kwotę 18.450,00 zł, z czego 
16.404,83zł to środki funduszu 
sołeckiego.

Remont Sali wiejskiej w 
Izbicznie

 W 2015r. kontynuowano 
remont Sali wraz z 
wykonaniem nowej instalacji 
c.o. Wartość zadania 40.439,47 
zł. w tym środki funduszu 
sołeckiego 4.554,42 zł.

 W 2017r. Częściowo ocieplono 
ściany zewnętrzne, 
wymieniono parapety, 
położono tynk silikonowy oraz 
mozaikowy oraz wymieniono 
kratki wentylacyjne, gniazdka 
elektryczne oraz 
zamontowano lampę ledową
na fasadzie budynku. Koszt 
zadania to 18.000,00 zł z czego 
środki funduszu sołeckiego 
12.603,71 zł.

W 2015r. wymieniono 
instalację c.o.
Poniesiono koszt 36.766,39 
zł. w tym środki funduszu 
sołeckiego 22.077,61 zł.
W 2016r. W ramach 
funduszu sołeckiego 
wykonano rozdział inst. 
elektrycznej, wymieniono 
inst. elektryczną oraz 
wykonano remont kuchni 
wraz z zapleczem. 
Koszt zadania 22.210,90 zł.



Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków 
życia mieszkańców

 Dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Realizacja inwestycji 2017-2018 r.

 Całkowity koszt inwestycji 226.867,30 zł., dofinansowanie w wysokości 144.355,66 zł.

 Sala wiejska w Izbicznie – rozebrano schody wewnętrzne oraz ścianę, odnowiono wewnętrzną 
drewnianą konstrukcję dachową oraz wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłogi.

 Sala wiejska w Fabianowie – zlikwidowano antresolę oraz schody, wykonano cyklinowanie i 
lakierowanie drewnianej podłogi. 

 Sala wiejska w Polskich Olędrach – przebudowano pomieszczenie salki na kotłownię oraz 
pomieszczenie  sanitarne, zamontowano instalację c.o. zasilaną kotłem na paliwo stałe, 
wyposażono salę w nagrzewnicę wodną.

Na wszystkich salach zostały położone nowe gładzie gipsowe oraz odnowione powłoki malarskie. 

 



Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania budynku gospodarczego na salę wiejską  

w m. Dobrzyca – Nowy Świat 

 W 2015r. wykonano izolację 
akustyczną ściany, wentylację, 
ekspertyzy techniczne, zakupiono 
materiały budowlane oraz wykonano 
fundamenty. Koszty poniesione w 
ramach funduszu sołeckiego w 
wysokości 22.579,08 zł.

 W ramach funduszu sołeckiego w 
2016r. Wykonano prace budowlane 
za kwotę 18.740,87 zł.

 W 2017r. zamontowano dwie komory 
chłodnicze, płytę tarasową, 
wewnętrzną instalację wod-kan wraz 
z montażem urządzeń sanitarnych. 
Wykonano utwardzenie placu przy 
Sali, zamontowano drzwi 
zewnętrzne, instalację gazową wraz 
z montażem kotła grzewczego oraz 
rekuperatora z nagrzewnicą wodną. 
Koszt przedsięwzięcia to 154.204,90 
zł.

Remont Sali wiejskiej w m. 
Trzebin

 W 2018r. fundusz sołecki w wysokości 12.599,83 zł. wydatkowano 
na remont Sali wiejskiej.

 Wykonano prace remontowe polegające m.in. na:  szpachlowaniu i 
malowaniu ścian oraz sufitu, malowanie drzwi – 4 szt., docieplenie 
ścian i sufitu watą, odnowienie schodów – pomalowanie schodów i 
balustrad, zabudowaniu rury grzewczej. 



Remont Sali wiejskiej w Karminku

 W 2015r. wykonano elewację budynku. Koszt prac 13.591,50 zł.

 W 2016r. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont i 
wyposażenie zaplecza kuchennego z pomieszczeniem 
magazynowym.

 Koszt zadania 14.164,97 zł.

Remont Sali wiejskiej w 
Karmińcu

 W 2015r. Wykonano tynk na 
elewacji budynku.

 Zadanie realizowane ze 
środków funduszu soleckiego 
w wysokości 7.691,95 zł.



Remont Sali wiejskiej w Sośniczce

 W ramach funduszu sołeckiego w 2015r. wyposażono łazienki, zakupiono art. 
Budowlane oraz pomalowano salę wiejską i pomieszczenia pomocnicze.

 Poniesiono koszt w wysokości 7.764,92 zł.

 W 2016r. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono meble kuchenne i 
wyposażenie do kuchni oraz wykonano remont. Łącznie wydano 7.808,11 zł.

 W ramach funduszu sołeckiego w 2017r. wykonano tynk zewnętrzny od strony 
północnej za kwotę 8.516,79 zł, natomiast w 2018r. pomalowano ścianę 
frontową oraz wykonano podest z kostki brukowej. 

Remont Sali wiejskiej w 
Strzyżewie

 W 2015r. W ramach funduszu 
soleckiego wykonano obróbkę 
blacharsko-dekarską na dachu, 
zakupiono rolety oraz 
dokończono szpachlowanie 
ścian i prace malarskie.

 Łącznie wydano 4.615,30 zł.

Remont Sali wiejskiej w Koźmińcu

• W 2015r. Wykonano remont zaplecza 
korytarza i pomieszczeń sanitarnych. Koszt 
remontu 25.836,01 zł., w tym środku 
funduszu sołeckiego 21.428,13 zł.

• W ramach funduszu sołeckiego w 2017r. 
położono wewnątrz gładzie gipsowe, 
boazerię panelową oraz pomalowano 
ściany. Koszt remontu 14.999,85 zł.



Utworzenie 
Dziennego 

Domu Opieki  
„Senior –
WIGOR”.

 Został utworzony dnia    30.12.2015 r. w zabytkowym dworku 
Chłapowskich w Sośnicy, gdzie osoby w wieku 60+  mogą 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. 

 Dom został zrealizowany jako zadanie zlecone w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Gmina Dobrzyca 
pozyskała na ten cel dofinansowanie 250.000,00 zł. Całkowita 
wartość inwestycji wyniosła 482.532,32 zł.



Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części poddasza byłego 
dworu w Sośnicy na Szkolne Schronisko Młodzieżowe

 Wartość zadania ogółem 202.916,58 zł.

 Przebudowano klatkę schodową prowadzącą na 
poddasze, zagospodarowano teren przy zabytkowym 
dworku oraz wyposażono schronisko w szafy, łóżka, 
stoliki, krzesła oraz sprzęt audiowizualny. 



Uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego 
przy Sali wiejskiej i Klubie Świetlika w Sośnicy.

 Projekt współfinansowany w 2016r. w ramach 
programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 Wykonano altanę z ławostołami, utwardzono teren 
pod altanką, zakupiono urządzenia sprawnościowe i 
siłowni zewnętrznej oraz elementy małej 
architektury.

 Koszt inwestycji 50.680,04 zł. w tym dofinansowanie 
w kwocie 30.000,00 zł. oraz środki funduszu 
sołeckiego w wysokości 7.829,00 zł.

Sala wiejska w Sośnicy

W ramach funduszu sołeckiego w 2017 i 2018r. położono płytki 
w łazience, wymieniono drzwi wewnętrzne, położono 
instalację elektryczną i hydrauliczną, wykonano malowanie 
klatki schodowej i korytarza, położono tynk mozaikowy, 
ocieplono sufit styropianem oraz zakupiono blat łazienkowy. 
Koszt inwestycji 49.651,20 zł.



Uatrakcyjnienie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karminie

• Projekt realizowany w ramach programu 
Wielkopolska Odnowa Wsi.

• Koszt projektu 81.461,18 z ł., z czego 15.283,86 zł 
to środki funduszu sołeckiego, dotacja 30.000,00 
zł., pozostałe środki to środki własne gminy. Praca 
własna mieszkańców 22.940,00 zł.

• Zakupiono elementy zabawowe, siłowni 
zewnętrznej oraz elementy sprawnościowe wraz z 
powierzchnią bezpieczną. Zakupiono altanę 
rekreacyjna z dwoma ławostołami oraz palenisko z 
rusztem grillowym.  Wykonano nowe 
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w zieleń. 



Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi Karminek

 Projekt realizowany w ramach programu 
Wielkopolska Odnowa Wsi.

 Koszt projektu 61.466,66 z ł., z czego 
15.290,22zł to środki funduszu sołeckiego, 
dotacja 26.000,00 zł., pozostałe środki to 
środki własne gminy. Praca własna 
mieszkańców 21.595,00 zł.

 Wykonano chodnik i utwardzenie pod 
altaną, trawnik oraz nasadzenia, 
wyposażono plac zabaw w elementy 
zabawowe, urządzenia oraz elementy małej 
architektury, zakupiono altanę z dwoma 
ławostołami.



Uatrakcyjnienie wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku 
mieszkańców gminy Dobrzyca w miejscowości Dobrzyca oraz Strzyżew

• Zadanie realizowane przy udziale dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 

ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o 

charakterze wielopokoleniowym OSA w wysokości 45.399,00 zł.

• Środki właśnie gminy: 45.399,67 zł.

• Planowany termin zakończenia 15.10.2018r. 



Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku 
w Dobrzycy

 W  ramach funduszu 
sołeckiego w 2016r. 

zrealizowano zakup, dostawę 
i montaż zestawu 

zabawowego i siłowni 
zewnętrznej na placu zabaw 

w Dobrzycy przy ulicy 
Różanej za kwotę łączną  

26.378,74 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku 
sportowym w Strzyżewie

W 2016r. W ramach środków funduszu 
sołeckiego zakupiono namiot, utwardzono 
część działki, dokonano zakupu i montażu 
altany rekreacyjnej z wyposażeniem. 
Koszt inwestycji 12.028,69 zł.



Utworzenie Klubu Senior + w Dobrzycy

 Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+

 Wykonano remont dwóch pomieszczeń oraz zakupiono wyposażenie. 

 Wartość zadania 80.533,93 zł., z czego 16.106,79 zł. To środki własne 
gminy.



Wydatki w 
zakresie Opieki 

Społecznej

„Włączenie Społeczne w Gminie Dobrzyca”

• Projekt realizowany od 2016 
do 2018r. na terenie Gminy 
Dobrzyca.

• Współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach 
Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

• Łączna kwota 
dofinansowania 42.400,08 zł.

 W ramach projektu podjęto 
działania:

 trening kompetencji 
społecznych,

 warsztaty aktywności 
zawodowej,

 szkolenia, kursy zawodowe,

 staże zawodowe,

 pośrednictwo pracy.

Żywność z Banku Żywności

• W latach od 2015 – 2018 Gmina otrzymała łącznie 103,03 ton 
żywności o wartości 409.812,34 zł.



Gala Sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego

 Inwestor na Medal – to wyróżnienie dla gmin 
wiejskich, miejskich lub powiatów przyznawane 
za całokształt dotychczasowych działań na rzecz 
rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-
rekreacyjnej na ich terenie działając 
równocześnie na rzecz rozwoju sportu 
społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży 
uwzględniając realizację inwestycji w latach 
2016-2017. 

 Gmina Dobrzyca reprezentowana przez 
Burmistrza Jarosława Pietrzaka została 
nagrodzona w tej dziedzinie za budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Lutyni.  Boisko 
przystosowane jest do gry w piłkę ręczną, 
koszykówkę, siatkówkę czy tenisa ziemnego. Na 
terenie obiektu zamontowano elementy małej 
architektury oraz piłko chwyty.



Wyróżnienie dla Gminy Dobrzyca 
za jakość e-komunikacji

 "Zadaj pytanie burmistrzowi - jakość e-komunikacji 
z mieszkańcami„ to projekt studentów Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Polegał na przeprowadzeniu badania metodą 
"tajemniczy (e-)klient" na próbie 226 gmin 
województwa wielkopolskiego.

 Jego zadaniem było przedstawienie jakości obsługi 
interesanta przez pracowników, poszczególnych 
urzędów województwa wielkopolskiego. 

 Wyróżnienie za zajęcie 2. miejsca 
przedstawicielom naszej gminy wręczył Dziekan 
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Prof. 
UAM dr hab. Andrzej Stelmach



Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu

 Ogólnopolski Program Promocji Regionów 
Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, której 
celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich 
samorządów jako silnych marek, potrafiących 
wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a 
tym samym uczynić swoje lokalne ojczyzny 
bardziej przyjazne we współpracy z mieszkańcami, 
turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami.

 W ramach Programu realizowany jest Ogólnopolski 
Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu. W tym roku 
Rada Programowa wyłoniła Laureatów nagród: 
Gmina Roku 2018, Gmina Atrakcyjna Turystycznie 
2018 oraz Najlepszy Wójt, Burmistrz, Prezydent 
Miasta Roku 2018.
Nagrody przyznawane są za innowacyjne i 
prorozwojowe działania inwestycyjne oraz 
pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie 
ochrony środowiska, działań proekologicznych, 
infrastruktury technicznej a także edukacji, kultury 
i sportu, polityki prorodzinnej.

 Gminie Dobrzyca przyznano dwa tytuły: 

„Gmina Roku 2018”  oraz „Najlepszy Burmistrz 
Miasta 2018”.



Dziękuję za uwagę


