
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) zaplanowano 

przeznaczyć na realizację następujących zadań w Powiecie Poznańskim: 

 Inwestycja pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - 

Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska - Kapalica (Iwno), 

gmina Pobiedziska” 

Dofinansowanie 2.567.623,06 zł 

Szacowana całkowita wartość inwestycji: 2.567.623,06 zł 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, 

odwodnienia i urządzeń infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest poprawa stanu 

technicznego drogi i bezpieczeństwa ruchu. 

 

 Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk - Szewce, gmina Buk” 

Dofinansowanie: 4.311.836,88 zł 

Szacowana całkowita wartość inwestycji: 4.311.836,88 zł 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie wzmocnienia jezdni, ułożenie ścieku 

przykrawężnikowego, warstwy wyrównawczej i ścieralnej,  regulację wysokościową 

zjazdów, wykonanie dojść do peronów przystankowych wraz z ich umocnieniem, 

konserwacja rowu, umocnienie poboczy oraz odtworzenie oznakowania pionowego i 



poziomego. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego jezdni i bezpieczeństwa 

ruchu. Realizacja tego zadania zakończy kompleksową rozbudowę drogi, która została 

zapoczątkowana rok wcześniej poprzez wykonanie ścieżki rowerowej. 

 

 Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki - Rybitwy, na 

odcinku Latalice - granica powiatu poznańskiego, gmina 

Pobiedziska” 

Dofinansowanie: 746.607,12 zł 

Szacowana całkowita wartość inwestycji: 746.607,12 zł 

Przebudowa drogi na odcinku około 940 m obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni, 

ułożenie obrzeży betonowych, przebudowę zjazdów, odtworzenie rowów oraz 

uzupełnieni poboczy. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi i 

bezpieczeństwa ruchu. 

 

 Inwestycja pn. „Przebudową fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 

2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w 

Siekierkach Wielkich” 

Dofinansowanie: 750.000,00 zł 

           Szacowana całkowita wartość inwestycji: 1.200.000,00 zł 

Przebudowa drogi na odcinku około 200 m obejmuje rozbudowę drogi wraz z budową 

kanalizacji deszczowej, przebudowę chodnika, zjazdów i poboczy oraz wyznaczenie 

przejścia dla pieszych z azylem. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa 

pieszych, w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. 

 

 Inwestycja pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Tomiczki-

granica powiatu w m. Słupia gm. Stęszew” 

Dofinansowanie: 1.930.000,00 zł 

           Szacowana całkowita wartość inwestycji 1.930.000,00 zł 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej, 

fragmentu chodnika, lokalnego poszerzenia jezdni oraz odwodnienia. Celem inwestycji 

jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wykonanie dla nich 

infrastruktury. 

 

 



 Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy na  

odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina 

Pobiedziska, etap II (od km 2+325 do km 3+625,77)” 

Dofinansowanie: 105.932,94 zł 

           Szacowana całkowita wartość inwestycji 1.510.372,23 zł 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni, ułożenie obrzeży 

betonowych, przebudowę zjazdów, odtworzenie rowów oraz uzupełnienie poboczy. 

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa ruchu. 

 

 Inwestycja pn. „Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. 

Franowo 26, na nową siedzibę PODGIK- wyposażenie” 

Dofinansowanie: 947.398,32 zł 

          Całkowita wartość inwestycji: 947.398,32 zł 

Celem zadania jest wyposażenie zaadaptowanego budynku biurowego, zlokalizowanego 

w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGIK. W związku z powyższym, 

zakupione zostaną krzesła, fotele, zestaw wypoczynkowy, szafy i biurka, meble 

kuchenne, wyposażenie łazienek oraz wyposażenie AGD. 

 

 Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 

Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1” 

Dofinansowanie: 2.000.000,00 zł 

           Szacowana całkowita wartość inwestycji: 2.270.833,60 zł 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu szkoły wraz z ogrodzeniem z 

bramą przesuwną i furtką wejściową, drogami wewnętrznymi, montażem elementów 

małej architektury: ławki, stoliki, kosze zewnętrzne na śmieci, itp., podziałem terenu 

parkingu na parking wewnętrzny i ogólnodostępny, terenami rekreacyjnymi, 

oświetleniem zewnętrznym i monitoringiem oraz miejscem gromadzenia odpadów.  

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz dostosowanie do obowiązujących 

standardów.  

 

 

 

 

 



 Inwestycja pn. „Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w 

Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż” 

Dofinansowanie: 2.800.000,00 zł 

           Szacowana całkowita wartość inwestycji: 2.835.189,22 zł 

Inwestycja polega na modernizacji Ośrodka Wspomagania Rodziny, w zakresie 

przebudowy, rozbudowy i remontu budynku, w celu jego dostosowania do aktualnych 

przepisów prawa, w tym pożarowych, oraz potrzeb Ośrodka i standardów określonych 

dla tego typu obiektów. W ramach inwestycji wykonane zostanie również dodatkowe 

wyjście z budynku bezpośrednio na zewnątrz, schody zewnętrzne, daszek nad wejściem 

oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonany zostanie podziemny 

zbiornik wody do celów p.poż. oraz stanowisko czerpania wody dla pojazdów straży 

pożarnej. 

 

 Inwestycja pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 

12/1 i 12/2 obręb Jasin)” 

Dofinansowanie: 3.840.601,68 zł 

           Szacowana całkowita wartość inwestycji: 6.260.601,68 zł 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie 

placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu. Przedmiotowy obiekt będzie 

budynkiem parterowym, w którym wydzielone zostaną trzy strefy użytkowe dzienna dla 

wszystkich wychowanków (kuchnia, jadalnia, pokój dzienny, sala fitness i siłownia, 

pokój wychowawcy z aneksem kuchennym i łazienką, sanitariaty ogólnodostępne i 

pomieszczenia pomocnicze), strefa pokoi dla chłopców oraz strefa pokoi dla dziewcząt. 

W ramach zagospodarowania terenu,  wokół obiektu, wykonane zostaną takie elementy 

jak trawnik, parking dla samochodów osobowych, oświetlenie  oraz mała architektura, w 

tym stojaki na rowery i ławki.  

Celem inwestycji jest dostosowanie Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

(OWR) do wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 poz. 1111 ze zm.), zgodnie z którą liczba dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie może być wyższa niż 

14. W związku z koniecznością dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów i 

zapewnienia czternastu dzieciom należytej całodobowej opieki, Powiat Poznański 

pozyskał nieruchomości w Swarzędzu z przeznaczeniem na dodatkową placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą.  


