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18  POWIAT LESZCZYŃSKI 

W obecnej kadencji samorząd powiatu leszczyńskiego uzyskał z budżetu Unii 
Europejskiej 48,5 mln zł dotacji do swoich inwestycji. To absolutny rekord. Dla 
porównania, w poprzednich dwóch kadencjach (2006-2014), dofi nansowanie 
z budżetu unijnego wyniosło 8,3 mln zł.

Powiat tworzą gminy
Być może perspektywa fi nansowa 

Unii Europejskiej na lata 2014-2020 
po raz ostatni przewiduje tak duże 
wsparcie dla Polski, dlatego tak waż-
ne jest umiejętne wykorzystanie przez 
samorządy tej szansy. Zarząd Powia-
tu Leszczyńskiego, mający w swych 
inicjatywach pełne poparcie Rady Po-
wiatu Leszczyńskiego, już od począt-
ku obecnej kadencji zadbał, aby przy-
gotować projekty inwestycji i gro-
madzić pieniądze, aby w momencie 
ogłoszenia konkursów na unijne do-
fi nansowanie być gotowym na zło-
żenie perfekcyjnie przygotowanych 
wniosków. Część inwestycji, któ-
re uzyskały fi nansowe wsparcie, bę-
dzie realizowanych wspólnie z gmi-
nami i powiatami. 

- Powiat tworzą gminy, więc ścisła 
współpraca samorządów daje więk-
sze możliwości fi nansowe i rzeczowe 
inwestycji, jest też wyżej punktowa-
na przy ocenie składanych wniosków 
o dofi nansowanie - tłumaczy staro-
sta leszczyński Jarosław Wawrzy-
niak. - Całkowita wartość projek-
tów, na które otrzymaliśmy dofi nanso-
wanie w obecnym budżecie Unii Eu-
ropejskiej wynosi 64,4 mln zł, z cze-
go dotacja to aż 48,4 mln zł. Resz-
tę pieniędzy trzeba jednak zabezpie-
czyć w budżecie powiatu, jak również 
w budżetach samorządów współreali-
zujących dany projekt.

Największa w historii 
Przebudowa i budowa 28 km dróg, 

które połączą przyszły węzeł Nie-
tążkowo na drodze ekspresowej S5 
z drogą wojewódzką Wschowa – 
Wolsztyn w gminie Wijewo koszto-
wać będzie szacunkowo 49 mln zł. 
Unijna dotacja w tym przypadku wy-
niesie 75 proc. poniesionych kosz-
tów, czyli maksymalnie 36,7 mln zł. 
Partnerami powiatu leszczyńskiego 
w realizacji tego ogromnego przed-
sięwzięcia są samorządy gmin Wije-
wo, Włoszakowice i Śmigiel oraz po-
wiatu kościańskiego. Zgodnie z umo-
wą inwestycja ma być zakończona do 
września 2018 roku. 

Odmieni Brenno
Przebudowa 2,1 km drogi od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką 

Wschowa – Wolsztyn przez więk-
szą część Brenna (do ul. Ogrodowej) 
w kierunku Zaborówca jest częścio-
wo wpisana w wyżej opisane przed-
sięwzięcie. Inwestycja ma kosztować 
ok. 1,8 mln zł, a przyznane z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 dofi nansowanie wyniesie 
ok. 1,1 mln zł. Zadanie zrealizowa-
ne zostanie w przyszłym roku, gdyż 
najpierw gmina Wijewo musi wybu-
dować kanalizację sanitarną w części 
Brenna, przez którą przebiega droga 
powiatowa.

W trzech gminach
Trzy nowe odcinki dróg rowero-

wych, w sumie aż 14 kilometrów, 
powstaną na terenie gmin Lipno, 
Osieczna i Rydzyna. Ogółem na te 
trzy przedsięwzięcia powiat oraz gmi-
ny szacują wydać 7,7 mln zł. Przy-
znane unijne dofi nansowanie wynie-
sie ok. 70 proc., czyli do 5,3 mln zł.

W gminie Rydzyna powstanie ok. 
3,8 km ścieżki wzdłuż drogi powia-
towej z Dąbcza przez Nową Wieś do 
granicy gminy. W gminie Osiecz-
na przewidziano budowę 4,1 km 
ścieżki od dworca kolejowego do ze-
społu szkół w Kąkolewie, następnie 
wzdłuż drogi powiatowej od granicy 

tej miejscowości do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką Leszno – Śrem 
w Osiecznej (z przerwą w miejsco-
wości Łoniewo). Natomiast w gmi-
nie Lipno ma zostać zbudowanych 
5,9 km ścieżki wzdłuż dróg powia-
towych od skrzyżowania z krajową 
„piątką” w Lipnie przez Mórkowo do 
ul. Dworcowej w Wilkowicach. Bu-
dowa potrwa do 2018 roku. 

Z Garzyna do Górzna
Powiat leszczyński razem z gmi-

ną Krzemieniewo przebuduje 2,3 km 
drogi z Garzyna do Górzna (ok. 1,3 
mln zł). Dodatkową inwestycją jest 
budowa 1,5 km ścieżki rowerowej za 
blisko 500 tys. zł, na co powiat z du-
żym prawdopodobieństwem otrzyma 
dofi nansowanie z Wielkopolskiej Lo-
kalnej Grupy Działania „Kraina la-
sów i jezior” w Lesznie. Obie inwe-
stycje zakończone zostaną do wrze-
śnia tego roku.

Cyfrowo w geodezji
Około 3,3 mln zł kosztować będzie 

dalszy etap informatyzacji powia-
towego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego. Powiat leszczyński 
otrzymał unijne wsparcie w kwocie 
ok. 2,7 mln zł. 

Dla młodzieży i rodzin 
zastępczych

Pieniądze unijne powiat leszczyń-
ski zainwestuje także w projekt „Mój 
zawód – mój wybór”, którego bene-
fi cjentami będzie młodzież ucząca 
się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Rydzynie oraz 
na projekt „Działamy razem z wia-
rą w lepsze jutro”, skierowany do ro-
dzin zastępczych. 

W partnerstwie z Lesznem 
Powiat jest też partnerem projek-

tu realizowanego przez miasto Lesz-
no, w ramach którego zbudowana zo-
stanie droga łącząca węzeł S5 Świę-
ciechowa z wiaduktem drogowym na 
ul. Wilkowickiej w Lesznie. Blisko 

70-procentowe unijne dofi nansowa-
nie wyniesie 12,2 mln zł. Na współ-
fi nansowanie tej inwestycji w powia-
towej kasie zabezpieczono pół milio-
na złotych. 

Z krajowym 
dofi nansowaniem

Za 4,8 mln zł zmodernizowane zo-
staną ul. Dworcowa i Święciechow-
ska w Wilkowicach. Powiat leszczyń-
ski i gmina Lipno uzyskały na to zada-
nie 50-procentowe rządowe dofi nan-
sowanie z Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019. Inwestycja zakoń-
czona zostanie do października 2017.

 (JAC)

Siedem inwestycji z unijnym dofi nansowaniem

Aż dwie inwestycje drogowe zbiegną się w Brennie, gdzie obecnie stan 
dróg pozostawia wiele do życzenia.

4.2017

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

godz.12.00

05
maj

2017

godz.12.00

godz.12.00

godz.12.00

godz.12.00

na terenie powiatu

godz.12.00

godz.
10:00

- 
13:00

godz.
9:00

- 
13:00

godz.
12:00

- 
14:30

godz.
9:00

- 
11:30

godz.
10:00

- 
13:00

godz.
10:00

- 
12:30

24
maj

2017

24
maj

2017

19
maj

2017

16
maj

2017

12
maj

2017


