
BURMISTRZ DOBREJ TADEUSZ GEBLER  -  SPRAWOZDANIE Z DWULETNIEJ DZIAŁALNOŚCI  -  GRUDZIEŃ 2020

1

W związku z tym, iż minęły dwa lata od początku mo-
jej kadencji na stanowisku Burmistrza Dobrej, na które 
to stanowisko mnie Państwo wybraliście, oddaję w Wa-
sze ręce sprawozdanie z tego co udało się osiągnąć przez 
ten czas, czyli od momentu złożenia ślubowania w dniu 23  
listopada 2018 
roku do dnia dzi-
siejszego. Oczy-
wiście nie są to 
wszystkie działania 
i przedsięwzięcia, 
które zostały zre-
alizowane, ponie-
waż nie sposób 
wszystkich drob-
nych aczkolwiek ważnych dokonań składających się 
na całokształt działalności samorządu przedstawić  
i wymienić. Swoją działalność mogłem realizować dzięki 
przychylności radnych Rady Miej-
skiej w Dobrej za co wszystkim rad-
nym dziękuję.
Czytając sprawozdanie zwrócicie 
zapewne Państwo uwagę na to, 
że nie piszę w liczbie pojedynczej  
o zrealizowanych zadaniach używa-
jąc słów: zrobiłem, dofinansowałem, 
spowodowałem itp. Używam nato-
miast słów w liczbie mnogiej pisząc: 
zrobiliśmy, zrealizowaliśmy, wyko-
naliśmy, dofinansowaliśmy itp., po-
nieważ gdyby nie dobra i rzeczowa 
współpraca z Radą Miejską i sołty-
sami, gdyby nie moi współpracow-
nicy z Urzędu Miejskiego w Dobrej 
na czele z Panem Wiceburmistrzem  
i kierownikami poszczególnych re-
feratów, to sam jednoosobowo 
wiele zapewne bym nie osiągnął, 
dlatego też podziękowałem radnym  
w drugim zdaniu niniejszego spra-
wozdania a w tym momencie swoje 
podziękowania kieruję do wszyst-
kich moich współpracowników z urzędu miejskiego jak i do 
wszystkich dyrektorów i kierowników oraz pracowników jed-
nostek organizacyjnych gminy. To dzięki Państwa zaangażo-
waniu mogliśmy w wielu projektach uczestniczyć. Nie zawsze 
może było łatwo ale jestem przekonany, że zawsze było warto 
podejmować trud pracy dla naszej lokalnej społeczności.
Dziękuję również za współpracę wszystkim sołtysom, przed-
siębiorcom, druhom strażakom z Ochotniczych Straży Pożar-
nych na czele z druhem Prezesem i druhem Komendantem 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, delegatom gminnym 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Księżom z parafii położonych 
na terenie naszej gminy, Policji, Kołom Gospodyń Wiejskich, 
Klubowi Sportowemu Wicher Dobra, Kołu Łowieckiemu Nr 13 
„Szarak”, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dobrskiej i wszyst-
kim innym podmiotom, stowarzyszeniom i mieszkańcom,  
z którymi miałem przyjemność współpracować.

Zapewne znają Państwo przysłowie, które mówi, że zgoda bu-
duje a niezgoda rujnuje. Z satysfakcją chcę Państwu powie-
dzieć, że moja współpraca z radą miejską, moimi współpra-
cownikami z urzędu miejskiego i jednostkami organizacyjnymi 
buduje. Oczywiście chciałoby się więcej i lepiej ale czasami 

nasze możliwości 
szczególnie finan-
sowe są ograni-
czone i to właśnie 
one wymuszają 
rezygnację z wielu 
przedsięwzięć lub 
odłożenie ich na 
przyszłość.
Chcę rów-

nież Państwu zakomunikować, iż jesteśmy zgodnie  
z najnowszym rankingiem wydatków inwestycyjnych Pisma  
Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”, które od pra-

wie 20 lat ten ranking prowadzi, 
LIDERAMI INWESTYCJI SAMO-
RZĄDOWYCH. Tworzący ranking 
pod uwagę brali całość wydat-
ków majątkowych poniesionych 
w ciągu trzech lat (2017-2019).  
Na 606 gmin miejsko-wiejskich  
w Polsce w kategorii „MIASTA INNE” 
zajmujemy 34 miejsce, ze wskaź-
nikiem średnich wydatków inwe-
stycyjnych per capita (na osobę) 
1.597,72zł., co daje nam pierwsze 
miejsce w naszym powiecie i to  
z ogromną przewagą nad innymi gmi-
nami. Ten wynik to też zasługa osób 
pracujących na rzecz naszego samo-
rządu w poprzedniej kadencji za co 
też serdecznie mojemu poprzedni-
kowi i poprzedniej radzie miejskiej 
dziękuję.
Obecnie panująca epidemia  
doprowadziła do spowolnie-
nia gospodarczego, które się 
pogłębia a tym samym prze-

kłada się na utratę dochodów między innymi jedno-
stek samorządu terytorialnego takich jak nasz, dlatego 
też bacznie przyglądam się sytuacji podejmując decyzje  
o ewentualnych wydatkach i inwestycjach przedstawia-
jąc je Radzie Miejskiej. Poniżej zamieszczam sporządzone  
w punktach sprawozdanie wraz  z przypisanymi kwotami  
i rokiem realizacji poszczególnych działań a oto one:
1. Zakończyliśmy i rozliczyliśmy zadanie na które pozy-
skano dofinansowanie w poprzedniej kadencji samorządu  
o nazwie „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Dobra 
poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów 
słonecznych”. Koszt projektu wyniósł 6.321.200,00 zł. i zo-
stał dofinansowany w wysokości 85% kwotą 5.373.020,00 zł.  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020. W ramach tego programu zamon-

MINĘŁY DWA LATA...
sprawozdanie z dwuletniej działalności  

na stanowisku Burmistrza Dobrej 
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towano u mieszkańców naszej gminy 154 urządzenia podgrze-
wające wodę tzw. solary oraz 282 urządzenia wytwarzające 
energię elektryczną tzw. fotowoltaikę. Zadanie zrealizowano 
w 2018r.

2. Na bieżąco spłacamy kredyt na zakup ciężkiego sa-
mochodu bojowego marki MAN zakupionego na potrzeby 
Jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego  
w Dobrej, na który to zakup samorząd Gminy Dobra po-
przedniej kadencji zaciągnął kredyt w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
w wysokości 947.100,00 zł z możliwością umorzenia 40% 
tej kwoty. Do tej pory spłaciliśmy kwotę kapitału kredytu w 
wysokości 257.717,00 zł. plus 60.674,29 zł. odsetek (w roku  
2018 spłacono 56.826,00 zł. kapitału kredytu i 20.171,72 zł. 
odsetek, w roku 2019 spłacono 113.652,00 zł. kapitału kredytu  
i 24.419,83 zł. odsetek, w roku 2020 spłacono 113.652,00 zł. 
kapitału kredytu i ok. 21.000,00 zł. odsetek). Do spłaty pozo-
stało jeszcze 689.383,00 zł. plus należne odsetki. Kredyt bę-
dzie spłacany do września 2023 roku.

3. Wykonaliśmy remont dachu na Hali Sportowej w Dłu-
giej Wsi – częściowa wymiana poszycia dachowego od strony 
południowej hali. Koszt 53.994,54 zł. Zadanie zrealizowano  
w 2019 roku.
4. Dokonaliśmy częściowej wymiany oświetlenia na bar-
dziej energooszczędne w budynku Hali Sportowej w Długiej 
Wsi za kwotę 14.760,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
5. Rozbudowaliśmy i wyposażyliśmy Centrum Kultury  
w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadze-
nia edukacji kulturalnej – operacja typu „Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne”. Koszt inwestycji to 793.553,00 
zł. (683.984,33 zł. – roboty budowlane, dzięki którym powsta-

ła nowa sala kameralna wraz z szatniami, klatką schodową, 
schodołazami dla osób niepełnosprawnych oraz toaletami, 
109.569,00 zł. – za tę kwotę wyposażono CK w scenę, oświe-
tlenie sceniczne, nagłośnienie, stoły i krzesła). Zadanie dofi-
nansował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 kwotą 500.000,00 zł. Zadanie zrealizowano  
w 2019 roku.

6. Wybudowaliśmy instalację oświetlenia ulicznego  
w miejscowości Długa Wieś (od ul. Narutowicza do Parku). 
Koszt 30.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
7. Wybudowaliśmy instalację oświetlenia ulicznego  
i drogowego w miejscowości Szymany. Kwota 12.000,00 zł. 
Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
8. Wybudowaliśmy instalację oświetlenia uliczne-
go i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia. Kwota 
17.915,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
9. Wybudowaliśmy instalację oświetlenia ulicznego  
i drogowego w miejscowości Czyste. Kwota 13.774,27 zł. 
Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
10. Rozbudowaliśmy monitoring na terenie miasta Do-
bra. Kwota 13.414,36 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
11. Zrealizowaliśmy we współpracy z Turecką Izbą Gospo-
darczą program „Ja w Internecie”. Było to zadanie szkoleniowe 
w zakresie rozwoju kompetencji w ramach „Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”. Kwota jaką pozyskaliśmy 
na to zadanie to 114.240,00 zł. Dzięki realizacji tego programu 
swoje kompetencje poszerzyło 208 mieszkańców naszej gmi-
ny. W ramach w/w środków zakupiliśmy 13 laptopów, które 
później przekazaliśmy do szkół na potrzeby wyposażenia pra-
cowni informatycznych. Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
12. Wybudowaliśmy instalację oświetlenia ulicznego  
i drogowego w miejscowości Długa Wieś (przy drodze powia-
towej Dobra - Przykona). Koszt 24.000,00 zł. Zadanie zrealizo-
wano w 2019 roku.
13. Przebudowaliśmy drogę gminną Moczydła – Długa 
Wieś etap II. Wykonano podbudowę i nakładkę asfaltową na 
odcinku 700 m. Koszt 298.845,00 zł., zadanie zostało dofinan-
sowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego kwotą 241.600,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2019r.
14. Przebudowaliśmy drogę gminną w Strachocicach.  
W ramach przebudowy wykonano podbudowę i nakładkę as-
faltową na odcinku 791 m za kwotę 263.643,00 zł. Zadanie 
zrealizowano w 2019 roku.
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15. Przebudowaliśmy drogę gminną w miejscowości 
Skęczniew. W ramach przebudowy wykonano podbudowę  
i nakładkę asfaltową na odcinku 500 m za kwotę 247.684,20 
zł. Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
16. Uczestniczyliśmy finansowo w zadaniu dotyczą-
cym „Zagospodarowania Parku w Skęczniewie na miejsce 
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców” Kwota zadania to 
20.300,00 zł. Realizację tego zadania wsparł Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego kwotą 10.490,00 zł 
z programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Środki pochodziły 
także z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skęczniew. W zada-
niu uwzględniany był również wkład własny mieszkańców.  
Celem projektu było wsparcie inicjatywy mieszkańców so-
łectwa Skęczniew polegające na zagospodarowaniu parku  
w Skęczniewie na miejsce rekreacji i wypoczynku poprzez bu-
dowę altany wraz z wyposażeniem w stoły i ławki. Zadanie 
zrealizowano w 2019 roku.
17. Przebudowaliśmy drogę gminną Dobra-Linne-Ostró-
wek na odcinku prawie 1 km (990 m) wraz z chodnikiem za 
kwotę 832.000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w 50%  
z Rządowego Programu o nazwie Fundusz Dróg Samorządo-
wych. Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
18. Kwotą 20.000,00 zł. dofinansowaliśmy remont zabyt-
ku – Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Miłko-
wicach. Zadanie zrealizowano w 2019 roku.

19. Uruchomiliśmy system powiadamiania sms-owego, 
dzięki któremu mamy szerszy i lepszy kontakt z mieszkańca-
mi. Chętnych, którzy jeszcze się nie zapisali w tym systemie 
powiadamiania zapraszam do złożenia deklaracji w urzędzie 
miejskim lub u swojego sołtysa. Zadanie zrealizowano w 2019 
roku.
20. W 2019 roku wprowadziliśmy jednostkę OSP Piekary 
do KSRG jako drugą z terenu naszej Gminy, przez co zwiększyli-

śmy bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych mieszkańców.
21. Przekazaliśmy dofinansowanie na wykonanie nowej 
posadzki w garażu OSP Dobra. Całkowita wartość zadania to 
22.000,00 zł. (12.000,00 zł. środki z Komendy Głównej PSP  
w ramach KRSG i 10.000,00 zł. z budżetu Gminy Dobra). Zada-
nie zrealizowano w 2019 roku.
22. Przekazaliśmy dofinansowanie na zakup i montaż 
drzwi garażowych dla jednostki OSP Rzymsko. Całkowita war-
tość zadania to 9.100,00 zł. (7.000,00 zł. środki z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji i 2.100,00 zł. z budżetu 
Gminy Dobra). Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
23. Przekazaliśmy dofinansowanie na zakup sprzętu prze-
ciwpożarowego dla jednostki OSP Rzymsko. Całkowita war-
tość zadania to 7.900,00 zł. (6.000,00 zł. środki z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji i 1.900,00 zł. z budżetu 
Gminy Dobra). Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
24. Przekazaliśmy dofinansowanie na zakup i montaż 
drzwi garażowych dla jednostki OSP Potworów. Całkowita 
wartość zadania to 9.100,00 zł. (7.000,00 zł. środki z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2.007,00 zł. 
z budżetu Gminy Dobra i 93,00 zł. wkład własny jednostki). 
Zadanie zrealizowano w 2019 roku.
25. Przekazaliśmy kwotę 16.143,75 zł. na dofinansowanie 
remontu instalacji elektrycznej w OSP Dobra. Zadanie zreali-
zowano w 2019 roku. 
26. Przekazaliśmy kwotę 14.698,26 zł. dofinansowując 
wykonanie sanitariatów w OSP Dobra. Zadanie zrealizowano 
w 2019 roku.
27. Otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu 3 komple-
tów ubrań specjalnych z Funduszu Sprawiedliwości dla jed-
nostki OSP Mikulice. Koszt całkowity zadania to 9.815,40 zł.  
a wkład własny Gminy Dobra to 98,16 zł. Zadanie zrealizowa-
no w 2019 roku.
28. W 2019 roku przekazaliśmy kwotę 15.000,00 zł. 
na wykonanie termomodernizacji strażnic (OSP Strachoci-
ce 5.000,00 zł., OSP Mikulice 5.000,00 zł. OSP Skęczniew 
5.000,00 zł.).
29. Przebudowaliśmy gruntownie wjazd do zakładów 
FARPOL i PETECKI w Chrapczewie. Inwestycja polegała na 
poszerzeniu wjazdu, naprawie przepustu, ułożeniu krawężni-
ków i nowej masy asfaltowej. Koszt inwestycji to 38.351,40 zł.  
Zadanie wykonano w 2019 roku.
30. Wykonaliśmy nowe chodniki i schody wraz pochylnią 
dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich przy budynku ZS-P w Piekarach. Kwota jaką prze-
znaczyliśmy na to zadanie to prawie 25.000,00 zł. Zadanie 
zostało częściowo zrealizowane w 2019 roku i dokończone  
w roku 2020.
31. Nieustannie staramy się prowadzić rzetelną i spraw-
ną opiekę społeczną dzięki działalności Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, poprzez który to Ośro-
dek rozdysponowywanych jest prawie 11.000.000,00 zł. rocz-
nie w większości pochodzących ze środków rządowych prze-
kazywanych przez Wojewodę ale także ze środków własnych 
Gminy. 
32. Osoby o odpowiednio niskich kryteriach dochodo-
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wych otrzymują także wsparcie w postaci darów żywno-
ściowych, które są im wydawane po ich pozyskaniu z Banku 
Żywności w Koninie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrej w ramach programu „Pomoc Żywno-
ściowa”. Dary wydawane były poprzez pracowników M-GOPS  
w Dobrej przy udziale pracowników z innych jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Od listopada 2018 roku do czerwca 2020 
roku dary wydawano 9 razy. Z pomocy żywnościowej realizo-
wanej od listopada 2018 do końca roku 2019 skorzystało 919 
osób, wydanych zostało 5 paczek dla każdej z osób, łącznie 
dla wszystkich 4595 paczek. Natomiast w roku 2020 z w/w 
programu skorzystało 870 osób, wydane zostały 4 paczki dla 
każdej z osób, łącznie 3480 paczek.
33. Utworzyliśmy Klub Seniora dla 30 osób w wieku 60+ 
mający za zadanie pracę z tą grupą społeczną. Klub czynny jest 
od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie. Kwota za-
dania związana z utworzeniem Klubu to 156.902,01 zł. (robo-
ty budowlane 131.916,01 zł., wyposażenie 24.986,00 zł.) do-
finansowanie 119 tys, 936 zł. w ramach Rządowego Programu 
Senior+. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.

34. Pozyskaliśmy dotację od Wojewody Wielkopolskiego 
na funkcjonowanie Klubu Seniora w kwocie 14.100,00 zł. Ca-
łość kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora  
w 2020 roku to kwota 57.625,00 zł. w związku z czym z budże-
tu Gminy Dobra przekazaliśmy 43.525,00 zł. 

35. W miesiącu kwietniu 2020 roku w związku z wprowa-
dzonym obowiązkiem noszenia maseczek w przestrzeni pu-
blicznej zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się ko-
ronawirusa wydawaliśmy bezpłatnie maseczki mieszkańcom 
naszej Gminy.
36. Od września 2020 roku dzięki zgodzie Wojewody 
Wielkopolskiego zwiększona została liczba uczestników Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z 25 osób do 

31 osób. Dzięki temu Środowiskowy Dom Samopomocy może 
objąć swoją działalnością większą liczbę osób potrzebujących 
pomocy i wsparcia.
37. Zakupiliśmy, z dofinansowaniem Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nowy samo-
chód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach. Kwota 
zakupu to 154.800,00 zł z czego 72.600,00 zł to wkład własny 
Gminy Dobra a 82.200,00 zł kwota dofinansowania z PFRON. 
Zadanie zrealizowano w 2020 roku.

38. Wykonaliśmy z dofinansowaniem Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjazd – 
pochylnię dla wózków inwalidzkich umożliwiającą osobom  
niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich dostęp do Urzę-
du Miejskiego w Dobrej. Kwota zadania to 17.906,57 zł., z cze-
go 11.471,18 zł. to wkład Gminy Dobra a 6.435,39 zł. PFRON. 
Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
39. Wykonaliśmy z dofinansowaniem Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych platformę dla 
osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi przy budynku 
M-GOPS i Ośrodka Zdrowia na ul. Wiatraki umożliwiającą oso-
bom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich dostęp do 
budynku. Koszt zadania to 58.000,00 zł. z czego 37.280,03 zł. 
to wkład własny Gminy Dobra a 20.719,97 zł. PFRON. Zadanie 
zrealizowano w 2020 roku.
40. Przekazaliśmy samochód 9-cio osobowy do Centrum 
Kultury w Dobrej, który będzie służył przede wszystkim po-
trzebom Orkiestry Dętej OSP Dobra-Żeronice. Wartość pojaz-
du to kwota około 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2020 
roku.

41. Przekazaliśmy samochód 9-cio osobowy przystoso-
wany do przewozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Dobrej celem dowożenia dzieci do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku. War-
tość pojazdu to kwota około 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowa-
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no w 2020 roku.
42. Ustawiliśmy garaż na działce przy Centrum Kultury  
w Dobrej do garażowania samochodów służbowych za kwotę 
około 12.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r.

43. Uczestniczyliśmy finansowo w zadaniu dotyczą-
cym modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Rzechcie za kwo-
tę 22.750,00 zł. Modernizację wsparł Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego kwotą 13.000,00 zł. z pro-
gramu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Środki pochodziły także  
z Funduszu Sołeckiego sołectwa Rzechta 1.000,00 zł. i 6.500,00 
zł. z budżetu Gminy Dobra. W zadaniu uwzględniany był rów-
nież wkład własny mieszkańców wyceniony na 2.250,00 zł. 
Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
44. Przebudowaliśmy drogę gminną Moczydła – Dłu-
ga Wieś etap III. W ramach zadania wykonano podbudo-
wę i nakładkę asfaltową na odcinku 880 m. Koszt zadania 
to 275.722,95 zł., zadanie zostało dofinansowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kwotą 
125.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
45. W ramach zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Dobrej wyremontowaliśmy kilka lokali komunalnych po tzw. 
byłej aptece na ul. Wiatraki, w Długiej Wsi 25 – tzw. Koszary 
oraz w Piekarach. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
46. Odwodniliśmy i utwardziliśmy podwórko w Dłu-
giej Wsi przy posesji 25 – tzw. Koszary za kwotę 5.884,62 zł.  
Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
47. Dokonaliśmy remontu dachu na budynku komunal-
nym w Długiej Wsi 26 za kwotę 16.297,20 zł. Zadanie zrealizo-
wano w 2020 roku.
48. Odwodniliśmy i utwardziliśmy podwórko w Długiej 
Wsi przy posesjach 26 i 27 przy budynkach komunalnych za 
kwotę ok. 5.800,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
49. Przekazaliśmy w formie dotacji środki na zakupu węży 
i narzędzi hydraulicznych dla Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Turku w kwocie 20.900,00 zł. Zadanie zrealizowa-
no w 2020 roku.
50. Przekazaliśmy w formie dotacji środki w wysokości 
5.000,00 zł. na przygotowanie dokumentacji na remont i mo-
dernizację Komendy Powiatowej Policji w Turku. Zadanie zre-
alizowano w 2020 roku.
51. Kwotą 5.500,00 zł. dofinansowaliśmy remont zabytku 
– Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa 
w Miłkowicach. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
52. Kwotą 50.000,00 zł. dofinansowaliśmy remont zabyt-

ku – Kościoła Parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie 
(remont dachu). Zadanie zrealizowano w 2020 roku.

53. Dofinansowaliśmy zakup średniego samochodu bo-
jowego dla jednostki OSP Piekary. Koszt zakupu, to kwota 
789.660,00 zł. Na zakup jednostka OSP Piekary uzyskała dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwotę 380.000,00 zł. oraz 
kwotę 180.000,00 zł. z Komendy Głównej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśni-
czego. Pozostałą kwotę 229.660,00 zł. dołożyła Gmina Dobra.  
Zadanie zrealizowano w 2020 roku.

54. Przekazaliśmy w formie dotacji jako pomoc finanso-
wą kwotę 100.000,00 zł na zakup tomografu komputerowego, 
oraz kwotę 5.000,00 zł na zakup respiratora na potrzeby Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tur-
ku. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
55. Przekazaliśmy w formie dotacji kwotę 77.496,15 zł. 
Powiatowi Tureckiemu na remont poprzez podwójne po-
wierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej Zieleń-Skęcz-
niew w miejscowości Józefów i Piekary. Zadanie zrealizowano  
w 2020 roku.
56. Przekazaliśmy w formie dotacji kwotę 125.000,00 zł 
(50% wartości zadania) Powiatowi Tureckiemu do remontu  
ul. Sperczyńskiego w Dobrej. Zadanie ma być zrealizowane do 
końca 2020 roku.
57. Ułożyliśmy destrukt na drodze między garażami na 
osiedlu J. Słowackiego oraz utwardziliśmy parkingi. Wykona-
liśmy także remont dachów na garażach będących własnością 
Gminy, poszerzyliśmy drogę na osiedlu J. Słowackiego, wybu-
dowaliśmy chodnik, poszerzyliśmy parkingi i uporządkowali-
śmy teren. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
58. Dokonaliśmy wymiany słupów oświetleniowych wraz 
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z lampami, doświetliliśmy skrzyżowanie ulic Mickiewicza, 
Orzeszkowej, Kochanowskiego, doświetliliśmy wiaty, w któ-
rych znajdują ̨się kosze na śmieci, poprzez dołożenie kolejnej 
nowej lampy. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
59. Dokonaliśmy czyszczenia kanalizacji deszczowej na 
osiedlu J. Słowackiego i ul. Orzeszkowej. Zadanie zrealizowa-
no w 2020 roku.
60. Przebudowaliśmy drogę gminną w miejscowości Szy-
many. W ramach zadania wykonano podbudowę i nakładkę 
asfaltową na odcinku 650 m. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
295.999,50 zł. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
61. Na bieżąco poprzez działalność Zakładu Gospodarki 
Komunalnej dokonywano napraw i uzupełnień w nawierzchni 
dróg gminnych asfaltowych oraz żwirowano i równano drogi 
gruntowe. Dokonywano koszenia poboczy i wycinki krzewów. 
Dokonano również szeregu napraw przepustów i czyszczono 
rowy przydrożne. Dbano o porządek i czystość w parkach, na 
placach i skwerach będących własnością naszego samorządu, 
opróżniano kosze na terenie miasta, zamiatano i grabiono li-
ście, przycinano drzewa i krzewy. Na to zadanie w 2020 roku 
wydatkowano około 450.000,00 zł.
62. Dbamy sukcesywnie o infrastrukturę sportową tj. 
Stadion Miejski w Długiej Wsi oraz boiska typu ORLIK. Na to 
zadanie w ramach budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej 
przeznaczamy co rok kwotę ponad 70.000,00 zł.
63. Wybudowaliśmy wiatę przy budynku na ul. Wiatraki 
dla karetki pogotowia stacjonującej w Dobrej za kwotę około 
8.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2020 roku wspólnie z Po-
wiatem Tureckim.

64. Wybudowaliśmy instalację oświetlenia ulicznego  
i drogowego w miejscowości Chrapczew. Kwota 58.990,00 zł. 
Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
65. Wybudowaliśmy instalację oświetlenia ulicznego  
i drogowego w miejscowości Żeronice. Kwota 40.256,97 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku.
66. Wybudowaliśmy instalację oświetlenia ulicznego  
i drogowego w miejscowości Czajków. Kwota 88.000,00 zł.  
Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
67. Wybudowaliśmy instalację oświetlenia ulicznego  
i drogowego w miejscowości Linne. Kwota 139.998,60 zł.  (In-
westycja została dofinansowana  kwotą 50.000,00 zł. od pod-
miotu prywatnego. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
68. Wybudowaliśmy instalację oświetlenia ulicz-
nego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia.  

Kwota 29.889,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
69. Przebudowaliśmy drogę gminną w miejscowości  
Linne na odcinku około 450 m (wykonanie nawierzchni asfal-
towej) za kwotę 65.761,00 zł. Zadanie w całości sfinansowane 
przez podmiot prywatny, zrealizowane w 2020 roku.
70. Utwardziliśmy ponad 2 kilometry dróg tłuczniem dro-
gowym oraz tzw. destruktem na terenie miejscowości: Stefa-
nów, Stawki, Wola Piekarska, Czyste i Mikulice za kwotę ok. 
90.000,00 zł.
71. Ukończyliśmy zadanie o nazwie „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew-Ko-
ścianki” w ramach zadania oddano do użytkowania nową 
oczyszczalnię ścieków wraz z kolektorem sanitarnym o dłu-
gości ponad 2,3 km. Koszt inwestycji wyniósł 2.562.706,00 zł.  
i został dofinansowany kwotą 1.325.731,00 zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwe-
stycję rozpoczęto w 2018 roku a zakończono w roku 2020.

72. W roku 2020 wprowadziliśmy program dofinansowa-
nia 50% kosztów kastracji i sterylizacji psów i kotów cieszący 
się coraz większym powodzeniem.
73. Od 2020 roku wprowadziliśmy Dobrską Kartę Dużej 
Rodziny dzięki czemu członkowie tych rodziny mogą korzystać 
z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
a dzięki podpisanemu porozumieniu z Burmistrzem Turku 
mogą korzystać z ulg w opłatach za basen, kino, czy też park 
wodny.
74. Przebudowaliśmy gruntownie drogę wewnętrzną 
prowadzącą do Przedszkola Samorządowego w Dobrej i sie-
dziby nowo wybudowanego Żłobka poprzez wymianę na-
wierzchni, wykonanie parkingu i chodnika. Kwota jaką Gmina 
Dobra przeznaczyła na to zadanie to 145.500 zł. Zadanie zo-
stało zrealizowane w 2020 roku.

droga wewnętrzna w trakcie budowy
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75. Wykonaliśmy remont dachu na budynku po byłej 
szkole w Dąbrowicy celem zabezpieczenia budynku. Kwota 
jaką przeznaczyliśmy na to zadanie to 16.000,00 zł. Zadanie 
zrealizowano w 2020 roku.
76. Przebudowaliśmy wjazd na drodze gminnej prowa-
dzący do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Do-
brej oraz do hydroforni układając nową nawierzchnię asfal-
tową. Koszt inwestycji to 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowano  
w 2020 roku.
77. Chcąc do Państwa docierać z jak największą liczbą 
informacji postanowiliśmy uruchomić aplikację e-KURENDA, 
którą w łatwy sposób można pobrać na smartfona ze sklepu 
PLAY lub wpisując w wyszukiwarkę internetową nazwę „e-Ku-
renda” do czego mocno zachęcam. Po pobraniu aplikacji na-
leży wpisać nazwę sołectwa w którym mieszkamy lub nazwę 
Dobra w przypadku mieszkańców Miasta Dobra aby w łatwy 
sposób otrzymywać powiadomienia i informacje z gminy. 
Aplikacja jest dla Państwa darmowa i instalując ją nie ponosi-
cie kosztów.
78. Dokonaliśmy gruntownego remontu kuchni szkolnej 
w ZS-P w Piekarach za kwotę 100.000,00 zł. (80.000,00 zł. po-
chodziło z dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego w ra-
mach programu „Posiłek w szkole i w domu”, oraz 20.000,00 
zł. z budżetu Gminy Dobra) kuchnia służy 150 dzieciom uczęsz-
czającym do szkoły. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
79. Planując inwestycje na przyszłość przygotowaliśmy 
dokumentację projektową na budowę sali sportowej przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Piekarach. Koszt wykonania 
dokumentacji to kwota 92.500,00 zł. Zadanie dotyczące wy-
konania dokumentacji zrealizowano w 2020 roku.
80. Planując inwestycje na przyszłość przygotowaliśmy 
dokumentację projektową i wniosek na termomodernizację 
ZS-P w Dobrej. Koszt dokumentacji i wniosku to 76.260,00 zł. 
Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji i złożenia wnio-
sku w ramach Funduszy Norweskich do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
zrealizowano w 2020 roku i czekamy za pozytywnym, miejmy 
nadzieję, rozpatrzeniem wniosku, gdyż ZS-P w Dobrej wyma-
ga gruntownego docieplenia i uszczelnienia dachu, ocieplenia 
ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany oświe-
tlenia na energooszczędne i wymiany starych wyeksploatowa-
nych piecy na nowe.
81. Zrealizowaliśmy wniosek dotyczący odbudowy popu-
lacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra na kwotę 49.980,00 
zł. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w kwocie 24.990,00 zł. Pozostała część to środki 

Gminy Dobra 14.990,00 zł. i 10.000,00 zł. to środki Koła Ło-
wieckiego nr 13 „Szarak”. Do łowiska wpuszczono 1400 kuro-
patw. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
82. Jako jeden z nielicznych samorządów z terenu Powia-
tu Tureckiego złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skorzystaliśmy z 
programu utylizacji folii rolniczych na co otrzymaliśmy dofi-
nansowanie w wysokości 65.000,00 zł co umożliwiło zebranie 
i przekazanie do utylizacji 130 ton folii i sznurków od prawie 
190 rolników z terenu naszej Gminy. Jeżeli pojawi się tego 
typu program w przyszłości zapewniam, że postaramy się po-
nownie z niego skorzystać. 
83. Przeprowadziliśmy sprawne szacowanie strat spo-
wodowanych przez suszę w 2019 roku i gradobicie w 2020 
roku, dzięki czemu rolnicy z terenu Gminy Dobra mogli jako 
jedni z pierwszych dostarczyć protokoły potwierdzające straty  
w uprawach rolnych do Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w celu ubiegania się o pomoc suszową.
84. Czyniliśmy przez ostatnie dwa lata starania dotyczą-
ce umożliwienia zrzutu wody ze Zbiornika Jeziorsko Strugą 
Spycimierską w celu uruchomienia procesu retencji koryto-
wej aby w ten sposób chociaż częściowo przeciwdziałać co-
raz częstszym niedoborom wody szczególnie w okresie późnej 
wiosny i wczesnego lata, to jest w okresie intensywnej we-
getacji roślin. Starania wydają się mieć pozytywny finał, gdyż 
w roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
przystąpiło do czyszczenia tego cieku i naprawy urządzeń – za-
stawek piętrzących wodę przygotowując w ten sposób ciek do 
przepływu wody. 
85. Przekazaliśmy dofinansowanie na wykonanie nowej 
posadzki w garażu OSP Dobra. Całkowita wartość zadania to 
19.826.73 zł. (11.500,00 zł. środki z Komendy Głównej PSP  
w ramach KRSG i 8.326,37 zł. z budżetu Gminy Dobra).  
Zadanie zrealizowano w 2020 roku.

86. Przekazaliśmy dofinansowanie na montaż napędów 
elektrycznych do bram garażowych w OSP Dobra. Całkowita 
wartość zadania to 6.100.00 zł. (4.426,00 zł. środki własne 
jednostki OSP Dobra i 1.674,00 zł. z budżetu Gminy Dobra). 
Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
87. Przekazaliśmy dofinansowanie na zakup i montaż 
drzwi garażowych dla jednostki OSP Rzechta. Całkowita war-
tość zadania to 9.000,00 zł. (5.500,00 zł. to środki z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 3.500,00 zł. z bu-
dżetu Gminy Dobra). Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
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88. Przekazaliśmy dofinansowanie na zakup agregatu 
prądotwórczego dla jednostki OSP Mikulice. Całkowita war-
tość zadania to 10.200,00 zł. (9.200,00 zł. to środki z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 1.000,00 zł. 
 z budżetu Gminy Dobra). Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
89. Przekazaliśmy dofinansowanie na zakup i montaż sys-
temu selektywnego wywoływania dla jednostki OSP Rzech-
ta. Całkowita wartość zadania to 5.200,00 zł. (3.700,00 zł. to 
środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
1.500,00 zł. z budżetu Gminy Dobra). Zadanie zrealizowano  
w 2020 roku.
90. Przekazaliśmy dofinansowanie na zakup sprzętu prze-
ciwpożarowego dla jednostki OSP Piekary. Całkowita wartość 
zadania to 39.820.00 zł. (25.000,00 zł. środki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu i 14.820,00 zł. z budżetu Gminy Dobra). Zadanie zreali-
zowano w 2020 roku.
91. W 2020 roku przekazaliśmy kwotę 15.000,00 zł. 
na wykonanie termomodernizacji strażnic (OSP Stracho-
cice 5.000,00 zł., OSP Rzymsko 5.000,00 zł. OSP Rzechta 
5.000,00zł.).
92. Pomogliśmy 8 jednostkom OSP z terenu naszej gminy 
w przygotowaniu wniosków i dokumentacji dotyczących dofi-
nansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych i urządzeń 
grzewczych. Dofinansowanie pochodzi z programu dotyczące-
go Przedsięwzięć z Zakresu Ochrony Powietrza, Wspierające-
go Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu i wynosi 90% kosztów inwestycji. Pozo-
stałą cześć w wysokości 10% jednostki pokrywały we własnym 

zakresie. Zadanie zrealizowano w 2020 roku. Jednostki, które 
skorzystały ze wsparcia to OSP Potworów (33.500,00 zł ca-
łość inwestycji, dofinansowanie 30.000,00 zł), OSP Mikulice 

(18.500,00 zł całość inwestycji, dofinansowanie 16.600,00 zł), 
OSP Miłkowice (33.400,00 zł całość inwestycji, dofinansowa-
nie 30.000,00 zł), OSP Strachocice (28.000,00 zł całość inwe-
stycji, dofinansowanie 25.200,00 zł), OSP Rzymsko (28.000,00 
zł całość inwestycji, dofinansowanie 25.200,00 zł), OSP Rzech-
ta (28.500,00 zł całość inwestycji, dofinansowanie 26.600,00 
zł), OSP Żeronice (22.000,00 zł całość inwestycji, dofinanso-
wanie 19.800,00 zł), OSP Skęczniew (25.000,00 zł całość inwe-
stycji, dofinansowanie 22.500,00 zł).
93. Posadziliśmy na terenie naszej gminy 108 drzew 
miododajnych za kwotę blisko 20.000,00 zł. Na to zadanie 
otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 90% w/w kwoty.  
10%, czyli 2.000,00 zł. pochodziło z budżetu Gminy Dobra.  
Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
94. Zakupiliśmy komputery do szkół w ramach projektu 
„Zdalna Szkoła” na który to projekt pozyskaliśmy dofinanso-
wanie w 100% z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup laptopów do 
ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach. Dofinansowanie pozyskano 
w dwóch transzach 74.974,00 zł. i 59.976,00 zł., za które to 
środki zakupiono łącznie 72 komputery. Zadanie zrealizowano 
w 2020 roku.
95. Sukcesywnie i w miarę potrzeb rozbudowywaliśmy 
linię wodociągową umożliwiając w ten sposób podłączenie 
do gminnej instalacji wodociągowej dla nowo powstających 
budynków a mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego wymienialiśmy, zmienialiśmy lokalizację  
i montowaliśmy nowe hydranty przeciwpożarowe w 2019 jak 
i 2020 roku. Kwota jaką na realizację powyższych zadań prze-
znaczyliśmy to około 100.000,00 zł.
96. Pozyskaliśmy środki od Wojewody Wielkopolskiego  
w ramach Resortowego program rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” i wybudowaliśmy oraz 
wyposażyliśmy budynek Żłobka Samorządowego w Dobrej. 

Wartość zadania to kwota 744.970,00 zł., dofinansowanie 
594.000,00 zł. (79,73%), wkład własny Gminy Dobra to kwota 
150.970,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2020 roku.
97. Z dniem 1 stycznia 2021 roku swoją działalność roz-
pocznie Żłobek Samorządowy w Dobrej. Pozyskaliśmy środki 
na funkcjonowanie Żłobka z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regio-

OSP Żeronice

OSP Miłkowice
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nalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach 
projektu „Stawiamy na dobry start” dofinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Socjalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Otrzymane dofinansowanie to kwota 873.581,81 zł. (95%)  
a całkowita wartość projektu to 919.559,81 zł. Wkład własny 
Gminy Dobra to kwota 45.978,00 zł. (5%). Dzięki temu dofi-
nansowaniu pozyskaliśmy środki na funkcjonowanie Żłobka 
Samorządowego w Dobrej do 30-09-2022 roku. Żłobek został 
wybudowany dla 18 dzieci do lat 3 umożliwiając w ten sposób 
powrót rodzicom szczególnie mamom do pracy zawodowej 
dając im nieodpłatną opiekę nad dziećmi. Jedyna opłata jaka 
pojawi się w Żłobku przez najbliższe niespełna 2 lata to opłata 
za wyżywienie w kwocie miesięcznej 121 zł.
98. Poprzez Centrum Kultury w Dobrej jako samorząd 
wspieramy działalność Orkiestry Dętej OSP Dobra-Żeroni-
ce opłacając dyrygenta oraz remonty i sukcesywną wymia-
nę instrumentów muzycznych. Wspieramy także działalność 
Zespołów Śpiewaczych „SERENADY” i „ALEBABEK”. Centrum 
Kultury prowadzi także szereg zajęć i warsztatów z dziećmi  
i młodzieżą pozwalając im w rozwijaniu ich zainteresowań i ta-
lentów. Działalność Centrum Kultury to także organizowanie 

wielu imprez takich jak koncerty np. z okazji Dnia Kobiet, Do-
żynki, Dni Dobrej, zabawa karnawałowa seniorów i szereg in-
nych. Na działalność Centrum Kultury w Dobrej przeznaczamy 
z budżetu Gminy Dobra kwotę około 600.000,00 zł. rocznie.
99. Finansujemy także działalność Biblioteki Publicznej  
w Dobrej w której znajduje się prawie 13,5 tys. woluminów 
i są sukcesywnie uzupełniane. W ciągu roku Biblioteka prze-
prowadza ponad 5,5 tys. wypożyczeń książek. Kwota jaką 
przeznaczamy z budżetu Gminy Dobra na działalność Bibliote-
ki to ok. 120.000,00 zł. rocznie.
100. Co roku z budżetu Gminy Dobra przeznaczamy kwotę 
około 230.000,00 zł. na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach ochrony 
przeciwpożarowej.
101. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zadanie inwesty-

cyjne o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – 
Dobra. Instytucja dofinansowująca to Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na zadania związane z „Budową lub 
modernizacją dróg lokalnych” Wartość kosztorysowa zadania 
to 1.730.142,60 zł. z tego 63,63%, to dofinansowanie, czyli 
kwota 1.100.899,00 zł. Zadanie zaczniemy realizować w roku 
2021, w ramach inwestycji powstanie droga osiedlowa wraz 
z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową a zakoń-
czymy w roku 2022.
102. W roku 2020 przekazaliśmy do Spółki Oświetleniowej 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe kwotę 20.500,00 zł. na wyko-
nanie oświetlenia w Miłkowicach. Zadanie zostanie zrealizo-
wane w roku 2021.
103. W roku 2020 przekazaliśmy do Spółki Oświetleniowej 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe kwotę 60.000,00 zł. na wyko-
nanie oświetlenia w miejscowości Rzymsko. Zadanie zostanie 
zrealizowane w roku 2021.
104. Regulujemy także sukcesywnie stany prawne dróg, 
prowadzimy rozgraniczenia i komunalizację, na które to zada-
nia w roku 2020 przeznaczyliśmy około 20.000,00 zł.
105. Dbamy o jakość edukacji nie wycofując ze szkół  
zadania dotyczącego nauki drugiego języka obcego jakim jest 
język niemiecki, na którego realizację przeznaczamy dodatko-
we środki z budżetu Gminy Dobra. Uczestniczymy poprzez an-
gażowanie swoich środków finansowych także w projektach 
dotyczących chociażby powszechnej nauki pływania „Umiem 
Pływać” i w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” – 
SKS. Podkreślić w tym miejscu należy również wysoki poziom 
nauczania w ZS-P w Dobrej jak i w ZS-P w Piekarach, czego 
najbardziej miarodajnym obrazem są wyniki osiągane przez 
uczniów na egzaminach ósmoklasisty plasujące nasze szkoły 
w czołówce szkół działających na terenie naszego powiatu ale 
także i województwa za co składam serdeczne podziękowa-
nia dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników oświaty. Łącznie do 
ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach uczęszcza około 480 uczniów.
106. Jako samorząd zobowiązani jesteśmy także prowadzić 
edukację przedszkolną, która realizowana jest w ZS-P w Do-
brej i ZS-P w Piekarach łącznie dla około 180 dzieci.
107. Na powyższe cele edukacyjne przeznaczamy rocznie 
około 9.300.000,00 zł. z czego subwencja oświatowa, docho-
dy własne szkół np. z wpłat za wyżywienie oraz dotacja do 
przedszkola łącznie wynoszą około 5.950.000,00 zł. a pozo-
stała część środków w kwocie ponad 3.320.000,00 zł. stanowi 
część pochodzącą z budżetu Gminy Dobra.
108. Zakupiliśmy nową ozdobę świąteczną w postaci cho-
inki, która zastąpiła w tym roku żywą choinkę ustawianą na 
Placu Wojska Polskiego oraz odnowiliśmy „bałwana”. Koszt 
tego zadania to ponad 30.000,00 zł. Zadanie zrealizowano  
w 2020 roku.
109. I tak już na koniec klika słów na temat zadłużenia na-
szego samorządu. Gdy obejmowałem urząd Burmistrza zadłu-
żenie gminy wynosiło na koniec 2018 roku 5.537.032,25 zł., 
natomiast po dwóch latach na koniec roku 2020 dług Gminy 
Dobra wynosi 2.904.163,00 zł. Z powyższych danych wynika, 
iż przez 2 lata spłaciliśmy kwotę 2.632.869,25 zł. redukując 
dług prawie o połowę, zwiększając w ten sposób możliwości 
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inwestycyjne naszej Gminy.
Większość z powyższych zadań była realizowana z dofinanso-
waniem różnych urzędów i instytucji, gdyż staramy się efek-
tywnie inwestować nasze budżetowe środki, co kosztowało 
bardzo wiele pracy i zaangażowania ze strony pracowników 
urzędu miejskiego jak i jednostek organizacyjnych gminy. 
Wkład pracy pracowników urzędu miejskiego i jednostek or-
ganizacyjnych gminy w wypełnianie i rozliczanie wniosków 
dotyczących dofinansowań wielokrotnie przyniósł sukces za 
co serdecznie dziękuję. Dziękuję również parlamentarzystom, 
Panu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Panu Wo-
jewodzie Wielkopolskiemu, WFOŚiGW w Poznaniu, NFOŚiGW 
w Warszawie, PFRON-owi, Komendzie Głównej PSP, poszcze-
gólnym ministerstwom, z których płynęły środki w ramach 
różnych programów za przychylność dla naszego samorządu.
Szanowni Państwo mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa 
powyższym sprawozdaniem a pokazałem szerokie spektrum 
(lecz jeszcze nie całe) działań, za które odpowiedzialny jest 

nasz samorząd i ja osobiście. Podczas tych dwóch lat prze-
prowadziłem z Państwem setki indywidualnych rozmów  
w sprawach Was nurtujących, uczestniczyłem bez mała w 200 
zebraniach organizowanych na terenie poszczególnych miej-
scowości. Wielokrotnie spotykałem się z parlamentarzysta-
mi i przedstawicielami najprzeróżniejszych instytucji prosząc  
o wsparcie dla naszego samorządu, przedstawiając problemy 
z jakimi boryka się nasza Gmina. Nie wszystkie problemy, któ-
re podczas rozmów i spotkań do mnie zgłaszaliście udało się 
rozwiązać nad czym ubolewam ale proszę mieć świadomoś, 
że nie wszystko zależy od samorządu gminnego i od mojej 
osoby a wielokrotnie wiele spraw rozbija się o brak środków 
finansowych. Myślę, iż mimo wszystko udało się zrealizować 
wiele bardzo dobrych i potrzebnych projektów lecz mam 
świadomość, że jeszcze wiele spraw do rozwiązania przede 
mną i Radą Miejską, dlatego chcę jak najlepiej wykorzystać 
następne 3 lata mojej działalności nie zwalniając tempa swo-
jej pracy dla Państwa DOBRA realizując wiele następnych in-
westycji, które przyczynią się do naszego wspólnego sukcesu.

Z wyrazami szacunku

  Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler


