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Jeszcze tylko do 3 lipca można składać 
wnioski o dofinansowanie projektów  
w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspiera-
nie strategii niskoemisyjnych w tym mobil-
ność miejska w ramach ZIT dla MOF Po-
znania – Typ projektu I Inwestycje funk-
cjonalnie powiązane z tworzeniem syste-
mu zintegrowanych węzłów przesiadko-

wych (ZWP). W drugim trwającym kon-
kursie czasu jest więcej bo do 4 sierpnia. 
W tym naborze można składać wnioski  
o dofinansowanie projektów w ramach 
Poddziałania 3.2.3. Poprawa efektywno-
ści energetycznej w sektorze publicznym 
w ramach ZIT dla MOF Poznania.  
W pierwszym konkursie (Poddziałania 
3.3.3.) można ubiegać się o dofinanso-
wanie kosztów tworzenia zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych przy istniejących 
stacjach i przystankach kolejowych poło-
żonych w Miejskim Obszarze Funkcjonal-

nym Poznania ,  
a także przy 
k l u c z o w y c h  
z punktu wi-
dzenia funk-
c jo nowan ia 
s y s t e m u 
t r a n s p o r t u 

publicznego 
M i e j s k i e g o 
Obszaru Funk-
cjonalnego – 
węzłach systemu 
t ran spo r t owego 
Miasta Poznania, inte-
grujących istniejącą i plano-
waną sieć tramwajową z zewnętrzną 
komunikacją publiczną i indywidualną  
w sposób zapewniający sprawny dostęp 
do Poznania jako rdzenia Metropolii.  
W gminach pozbawionych funkcjonującej 

komunikacji kolejowej węzły przesiadko-
we mogą być tworzone przy istniejących 
przystankach komunikacji autobusowej, 
dowożącej pasażerów do trakcji kolejo-
wej lub tramwajowej. Ponadto w ramach 
projektu mogą być także realizowane 
węzły przesiadkowe położone przy 
wodnych liniach komunikacyjnych. Całko-
wita  kwota  przeznaczona  na  dofinan-
sowanie projektów  w  ramach konkursu  
wynosi 150 mln zł. 

W drugim konkursie na dofinansowanie 

przeznaczono 24 mln zł. Dofinansowanie 

można uzyskać na ocieplenie obiektu, 

wymianę okien, drzwi zewnętrznych 

oraz oświetlenia na energooszczędne,  

a także na przebudową systemów 

grzewczych (wraz z wymianą i podłą-

czeniem do źródła ciepła), przebudowę 

systemów wentylacji i klimatyzacji, 

instalację OZE w modernizowa-

nych energetycznie budyn-

kach oraz na instalacją 

systemów chłodzących,  

w tym również z OZE. 

W obu konkursach po-
ziom dofinansowania 
danego projektu może 

wynieść do 85% wy-
datków kwalifikowal-

nych projektu. Wnioski  
w obu konkursach mogą 

składać jst, ich związki i jed-
nostki organizacyjne oraz ko-

munalne osoby prawne.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące kon-
kursów dostępne są na stronie  
http://www.zit.metropoliapoznan.pl  
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Trwa nabór 
wniosków w dwóch  
konkursach ZIT  
Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja  
Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  
Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania prowadzą nabory wniosków w dwóch 
konkursach. 
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 Aktualności 

 

Pozytywna ocena pracy  
Zarządu Stowarzyszenia 
 

• W trakcie posiedzenia, które odbyło 
się 19 czerwca br. w Poznaniu, Rada 
Metropolii jednogłośnie podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Zarządu Stowarzyszenia  
w 2016 r. i uchwałę w sprawie sprawoz-
dania finansowego za okres od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2016 r. Ponadto Ra-
da Metropolii podjęła uchwałę w spra-
wie zmian w Statucie Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań. 
 

Gratulacje dla Poznania  
i Rokietnicy 
 

• W V edycji ogólnopolskiego Rankingu 
Perły Samorządu 2017 wyróżnienia 
otrzymało m.in. Miasto Poznań i Gmina 
Rokietnica. Samorząd Miasta Poznania 
zdobył pierwsze miejsce w kraju w kate-
gorii miast powyżej 100 tys. mieszkań-
ców, natomiast samorząd gminy Rokietni-
ca zajął ósme miejsce wśród gmin wiej-
skich. Wśród włodarzy, odpowiednio 
Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania 
zajął 2 miejsce, a Bartoszowi Derechowi 
– wójtowi Rokietnicy przypadło 7 miej-
sce.    

Perły Samorządu to ogólnopolski ranking 
organizowany przez Dziennik Gazetę 
Prawną. Ideą rankingu jest wybranie 
najlepszych prezydentów, burmistrzów  
i wójtów oraz gmin wiejskich, miejsko-
wiejskich, miast poniżej 100 tys. miesz-
kańców i miast powyżej 100 tys. miesz-
kańców.  

Jedną z dziewięciu prelekcji, które wy-

głoszono w trakcie konferencji przedsta-

wiła Sylwia Ciesiółka z Biura Stowarzy-

szenia Metropolia Poznań. Uczestnicy 

zapoznani zostali z historią Stowarzysze-

nia i ideą, która towarzyszyła jego po-

wołaniu. W zasadniczej części swojego 

wystąpienia Sylwia Ciesiółka poinformo-

wała o działaniach Stowarzyszenia, które 

mają przyczynić się do transformacji go-

spodarki samorządów Metropolii w kie-

runku gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki 

inicjatywie Stowarzyszenia Metropolia 

Poznań w obszarze gospodarki niskoemi-

syjnej przy wykorzystaniu środków ze-

wnętrznych powstały trzy bardzo ważne 

strategiczne dokumenty: Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, 

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metro-

politalnej oraz Plan Zrównoważonej Mo-

bilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania.  

Sylwia Ciesiółka poinformowała też  

o działaniach Stowarzyszenia jako Insty-

tucji Pośredniczącej w ramach Wielkopol-

skiego Regionalnego Programu Opera-

cyjnego na lata 2014-2020 w zakresie 

dotyczącym Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania (ZIT). W ramach 

ZIT dostępne są środki na dofinansowanie 

działań proekologicznych. Szanse na 

wsparcie mają projekty z zakresu gospo-

darki niskoemisyjnej (termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej oraz 

ograniczenie niskiej emisji w MOF Pozna-

nia, a także mobilność miejska i wspiera-

nie strategii niskoemisyjnych w MOF Po-

znania).  

W trakcie wszystkich konferencyjnych 

prezentacji przedstawiano możliwości 

ograniczenia emisji szkodliwych substancji 

do powietrza. Mówiono o wykorzystania 

do produkcji prądu alternatywnych źró-

deł energii i warunkach, które należy 

spełnić (m.in. modernizacja sieci), aby 

zwiększyć udział OZE w produkcji energii. 

Wykazano też oszczędności jakie daje 

termomodernizacja obiektów i budowa 

budynków pasywnych. Jeden z prelegen-

tów wykazywał oszczędności energii, 

które można osiągnąć stosując sterowanie 

oświetleniem ulic w miastach. Cześć pol-

skich miast już korzysta z lamp, które są 

programowane w zależności od potrzeb 

mieszkańców konkretnej części miasta.  

Powietrze będzie 
czystsze 
 

Bardzo optymistyczne informacje dotyczące ograniczenia emisji 

szkodliwych związków do powietrza na obszarze Poznania  

i terenie objętym działalnością Stowarzyszenia Metropolia Poznań  

przekazano w trakcie konferencji pt. „Czysta energia dla miast  

i gmin”. Celem wszystkich, omówionych w trakcie wystąpień 

działań ma być ograniczenie zużycia energii elektrycznej,  

oszczędność ciepła i eliminacja źródeł emisji zanieczyszczeń.  

Sylwia Ciesiółka z Biura Stowarzyszenia Me-

tropolia Poznań przedstawiła prowadzone 

przez Stowarzyszenie działania, które mają 

prowadzić do ograniczenia emisji zanieczysz-

czeń do atmosfery. Fot. Paweł Napieralski  

Posiedzenie Rady Metropolii odbyło się w Sali 

Białej UMP. Fot. Archiwum UMP. 

Bartosz Derech – wójt Rokietnicy (w środku)  

z otrzymanym wyróżnieniem. Fot. Dziennik 
Gazeta Prawna  
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                    Aktualności  

 

Powstaje grupa  
zakupowa gazu  
ziemnego 
 

• W czwartek, 22 czerwca br. doszło 
do spotkania podmiotów z obszaru 
objętego działalnością Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań zainteresowanych 
wspólnym zakupem gazu. Chęć udziału 
w grupie zgłosiło 11 jednostek samo-
rządu terytorialnego i jedna instytucja 
kultury. Przed spotkaniem wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia zostali poin-
formowani o zamiarze utworzenia gru-
py zakupowej gazu ziemnego. 
Zainteresowane podmioty przekazały 
już wymagane dane tj. liczbę punktów 
poboru, wielkość zamówienia kWh, 
taryfy, rodzaj i termin obowiązujących 

z dostawcami umów. Informacje te były 

niezbędne do szacowania wartości usłu-
gi polegającej na przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego (liczba 
punktów poboru gazu – 247, pobór – 
42 mln kWh) oraz oceny możliwości 
udziału danego podmiotu w grupie 
zakupowej.  
Do 3 podmiotów wysłano drogą elek-
troniczną zapytanie o cenę usługi pole-
gającej na przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu postępowania przetargowego  
w celu wyłonienia dostawcy gazu.  
W wyniku postępowania ofertowego 
jako wykonawcę wybrano firmę Enme-
dia sp z o.o. Podmiot ten zaproponował 
za usługę najniższą cenę, wynoszącą 
23 393,37 zł brutto. 
Chęć uczestnictwa w grupie zakupowej 
zgłosiły: Powiat Poznański, gminy: Do-
piewo, Komorniki, Skoki, Szamotuły, 

Śrem, Pobiedziska, Puszczykowo, Kór-
nik, Luboń, Kleszczewo oraz Biblioteka 
Publiczna w Komornikach. W grupie nie 
uczestniczy Miasto Poznań, ponieważ 
od paru lat samo dokonuje wyboru 
dostawcy gazu. Powołanie grupy zaku-
powej gazu ma na celu uzyskanie niż-
szej ceny za zakup tego paliwa. Wy-
stąpienie znaczących oszczędności nie-
koniecznie musi nastąpić już w pierw-
szym roku działania grupy. Szacuje się, 
że docelowo mogą one wynieść nawet 
15-20 procent. 

 
 

Wsparcie z ZIT 
dla Swarzędza  

 

9,3 mln zł dofinansowania otrzymała gmina Swarzędz na  
realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miej-
skiej na terenie Gminy Swarzędz". Całkowita wartość projektu  
wynosi 13,1 mln zł.  

Umowa o dofinansowanie pomiędzy gmi-
ną Swarzędz a Województwem Wielko-
polskim została podpisana 22 czerwca 

br. Realizacja przedsięwzięcia polegać 
będzie na wybudowaniu zintegrowanego 
węzła przesiadkowego przy dworcu PKP 
w Swarzędzu. Roboty obejmować będą 
wybudowanie zatoki autobusowej, 2 
obiektów Park & Ride dla 94 samocho-
dów (w tym 3 miejsca dla osób niepełno-
sprawnych) i 2 obiektów Bike & Ride dla 

30 rowerów. Ponadto, w ramach projektu 
powstanie zintegrowany węzeł przesiad-
kowego przy dworcu PKP w Kobylnicy. 

W tym miejscu powstanie pętla autobu-
sowa z 2 peronami oraz drogą dojazdo-
wą do drogi powiatowej nr 2407P (ul. 

Swarzędzka), 1 obiekt Park & Ride dla 
22 samochodów (w tym 3 miejsca dla 
osób niepełnosprawnych) oraz 2 obiekty 
Bike & Ride dla 20 rowerów. W okoli-
cach dworca wykonane zostanie także 
oświetlenie uliczne oraz przebudowany 
będzie istniejący układ sieci elektroener-
getycznej i wodociągowej.  
W ramach projektu pn. „Rozwój niskoe-
misyjnej mobilności miejskiej na terenie 
Gminy Swarzędz" dofinansowany zosta-
nie również zakup 4 niskoemisyjnych au-
tobusów miejskich, spełniających normę 
czystości spalin EURO 6.  
Zakończenie realizacji całego przedsię-
wzięcia planuje się na IV kwartał 2018 
roku. 
Przedsięwzięcie będzie dofinansowane  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 – 
Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska, Poddziałanie 3.3.3 – Wspiera-
nie strategii niskoemisyjnych w tym mobil-
ność miejska w ramach ZIT dla MOF Po-
znania. 

 

 

Od 1 lipca br. stanowisko dyrektora 
Biura Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań obejmie Piotr Wiśniewski – dotych-
czasowy dyrektor Biura Koordynacji 
Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu 
Miasta Poznania. 
– To dla mnie nowe wyzwanie i zrobię 
wszystko, co w mojej mocy, aby mu spro-

stać. Kluczowe będzie dla mnie przy-
spieszenie realizacji wspólnych projek-
tów i ogłaszanie kolejnych naborów 
wniosków w taki sposób, aby przyczynić 
się do spójnego rozwoju całego obszaru 
metropolitarnego – mówi Piotr Wiśniew-
ski, nowy dyrektor Biura Stowarzyszenia. 

Piotr Wiśniewski dyrektorem Biura  

Stowarzyszenia Metropolia Poznań 
 

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, na posiedzeniu, które 

się odbyło 19 czerwca br. jednogłośnie wybrał dyrektora biura tej 

organizacji.  

Umowę podpisuje Burmistrz Swarzędza, Ma-

rian Szkudlarek. Fot. Archiwum UMiG Swa-

rzędz 

Pierwsze spotkanie członków tworzącej się 

grupy zakupowej gazu odbyło się 22 czerw-

ca br. w UM Poznania. Fot. Paweł Adamów  
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Aktualności  

– Powiat poznański jest regionem boga-
tym w zabytki, tak więc i potrzeby gmin 
w tym zakresie są ogromne. Dlatego klu-
czowe jest wsparcie finansowe rewitali-
zacji tych obiektów ze strony władz po-
wiatowych. W tym roku przekazaliśmy 
najwyższą dotację z dotychczasowych, 
bo aż 1,2 miliona złotych. Zabytki stano-

wią nie tylko o walorach turystycznych 
powiatu, ale również o dobrach kultural-
nych i dziedzictwie narodowym – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznański. Jak 
przyznaje starosta efekt prac konserwa-
torskich na przestrzeni ostatnich kilku lat 
widać szczególnie w Owińskach. Prace 
wykonane w kościele p.w. św. Mikołaja 
zwiększyły atrakcyjność miejscowości  

i sprawiły, że stała się wizytówką tury-
styczną powiatu. – Powiat poznański zna-
ny jest z zamku w Kórniku, czy pałacu  
w Rogalinie, ale nie można zapominać  
o kościołach, które również znajdują się 
na liście zabytków. Wiele parafii nie ma 
pieniędzy na renowacje tych cennych 
architektonicznie i historycznie budynków. 
Dlatego wspieramy je naszymi dotacjami, 
czego przykładem może być kościół św. 

Mikołaja w Owińskach – wyjaśnia Jan 
Grabkowski. Dzięki dotacji z powiatu 
poznańskiego we wspomnianym kościele 
zostanie odtworzona posadzka oraz tynki 
wewnętrzne. 
– Dla całej parafii i społeczności lokalnej 
jest to bardzo ważna dotacja, ponieważ 
dzięki niej renowację przejdzie wnętrze 

kościoła. Po zakończeniu prac, oprócz 
uroczystości sakralnych, będą mogły się 
tu odbywać również koncerty lub wysta-
wy. Zakończenie prac przewidujemy na 
koniec lipca tego roku – nie ukrywa za-
dowolenia o. Leszek Gólczyński, pro-
boszcz parafii w Owińskach. 
Na liście dotowanych zadań oprócz re-
montów w budynkach kościelnych, konser-

wacji polichromii sklepień, całkowitego 
odtworzenia okien i ościeżnic, nie brakuje 
też projektów odnowy witraży, ołtarzy 
czy chrzcielnicy. Powiat przekazał też 
dotację na remont we wronczyńskim dwo-
rze (naprawa tarasu i remont uszkodzo-
nej elewacji) i renowację elewacji ze-
wnętrznej drewnianego budynku byłego 
dworca kolejowego w Puszczykowie.  

 
Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania 

„Metropolia Poznań” - elektroniczny Biuletyn 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań.  
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Obornicka Karta  
Seniora dobrze  
działa 
 

Wprowadzony w 2016 roku 
program Obornickiej Karty  
Seniora cieszy się ogromną  
popularnością.  
 

Burmistrz Obornik wydał już około 3700 
kart, których właściciele mogą korzystać 
z wielu zniżek oferowanych przez 54 
partnerów programu. Dodatkowo,  
z inicjatywy burmistrza, gmina Oborniki 
przyznaje seniorom 50% bonifikaty od 
stawki czynszu dzierżawnego, a w okre-
sie jesiennym zainteresowane osoby 
mogą skorzystać z darmowych szcze-
pionek przeciwko grypie. Od początku 
2017 r. właściciele Obornickiej Karty 
Seniora całkowicie bezpłatnie korzysta-
ją z komunikacji miejskiej. 
Program powstał z inicjatywy Obornic-
kiej Rady Seniorów. Jego głównym ce-
lem jest wzmocnienie aktywności i po-
prawa jakości życia mieszkańców gminy 
Oborniki, powyżej 60. roku życia. 
System programu został oparty na za-
sadach projektu Rodzina 3+, wspierają-
cego obornickie duże rodziny.  

Partnerami programu są sklepy, punkty 
usługowe, ośrodki kulturalne, sportowe  
i rekreacyjne. Partnerzy programu ofe-
rują posiadaczom Obornickiej Karty 
Seniora określone rabaty na swoje pro-
dukty, czy usługi. Karta ta jest imienna, 
bezterminowa i wydawana bezpłatnie. 
Ubiegać o nią mogą się osoby powyżej 
60. roku życia, na stałe mieszkające  
w gminie Oborniki. 
Formularze dla osób chętnych do udzia-
łu w programie dostępne są w Urzędzie 
Miejskim w Obornikach.  

 

1,2 mln zł na zabytki  

w powiecie poznańskim 

Ponad 1,2 miliona złotych przeznaczył w tym roku powiat poznański na prace 
remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Wśród 16 dotowanych 
obiektów znajdują się między innymi kościoły w Lusowie, Owińskach, Żydowie, 
Komornikach, Gułtowach, Chludowie i Tulcach. Planowane remonty obejmą  
również dom typu landhaus z 1907 roku i budynek byłego dworca kolejowego  
w Puszczykowie, a także zespół zamkowy w Kórniku oraz dwór rodziny  
Jackowskich we Wronczynie. Pierwsze prace rozpoczęły się w maju. 

Renowacje przejdzie m.in. budynek zabytkowego dworca w Puszczykowie. Fot. Archiwum Staro-

stwa Powiatowego w Poznaniu 


