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WSTĘP 

 

Szanowni Państwo, 

 

przedstawiam Raport o Stanie Miasta i Gminy Kórnik. Raport przedkładany jest 

Radzie Miasta i Gminy Kórnik oraz mieszkańcom. Podsumowuje on działalność 

kórnickiego samorządu w 2020 roku.  

Rok 2020 minął w cieniu walki z pandemią COVID-19. Solidarność Naszych 

Mieszkańców okazała się bezcenna. Samorządy musiały nauczyć się jak 

funkcjonować w nowej rzeczywistości. Od marca 2020 roku podejmowałem 

szybkie i niestandardowe decyzje.  

Powołany 10 marca 2020 roku sztab zarządzania kryzysowego na posiedzeniach 

omawiał bieżącą sytuację w naszej Gminie i podejmował decyzje dotyczące 

bieżącego funkcjonowania naszych jednostek.  

Na początkowy czas pandemii nałożył się termin majowych wyborów Prezydenta 

RP. Pomimo nacisków ze strony władz podjąłem trudną decyzję nieprzekazywania 

danych adresowych naszych Mieszkańców Poczcie Polskiej, co w owym czasie 

mogło mnie narazić na trudne do przewidzenia konsekwencje. Jak się później 

okazało decyzja była słuszna. 

Niektóre z bieżących zadań zostały odroczone w czasie, inne musiały uwzględniać 

nowe warunki. Na pierwszym miejscu znalazła się potrzeba wsparcia szpitali 

jednoimiennych. Na ten cel przeznaczono kwotę 100.000,00 zł, rezygnując 

w 2020 roku z wprowadzenia roweru miejskiego. 

Konieczne stało się zabezpieczenie służb gminnych (Kórnickiego Pogotowia 

Ratunkowego, Kórnickiej Policji, Straży Miejskiej i wszystkich jednostek OSP  

z terenu Gminy Kórnik) w maski wielokrotnego użytku oraz okulary ochronne. 

Zakupione zostały także kombinezony ochronne na użytek tych służb.  

Standardem stały się wideokonferencje podczas, których podejmowane były 

tematy współpracy (w obliczu pandemii) ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, 

Starostwem Powiatowym oraz Wojewodą Wielkopolskim. 

Spoczęły na mnie decyzje: o organizacji pracy szkół, przedszkoli i żłobka, 

tymczasowym zamknięciu targowiska, placów zabaw oraz o dezynfekcji 

przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik.  

Zakupiono i przekazano Mieszkańcom Naszej Gminy 24 200 maseczek 

ochronnych. 

W trosce o przedsiębiorców działających w naszej Gminie wprowadzono Pakiet 

Pomocy dla Przedsiębiorców i uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku  

od nieruchomości. Z obu tych instrumentów skorzystało 22 przedsiębiorców.  

Rada Miasta i Gminy Kórnik; na mój wniosek; podjęła uchwałę, która umożliwiła 

rodzicom zwrot opłaty za okres zawieszenia funkcjonowania żłobka w Kamionkach  

z powodu pandemii COVID-19. Uchwała wpisuje się w prowadzoną od lat przez 

Gminę Kórnik politykę prorodzinną. W ramach tej samej polityki podpisane zostało 

Porozumienie o przystąpieniu do Programu „Miasto Przyjazne Seniorom”,  
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na podstawie którego w 2020 roku wydano ponad 1000 sztuk Ogólnopolskiej Karty 

Seniora edycji kórnickiej.  

Do trudnych decyzji należała również decyzja dot. procedowania przetargów  

na realizację zaplanowanych inwestycji. Gdy wiele samorządów, niepewnych 

swoich finansów, wstrzymywało się z realizacją inwestycji, podjąłem, jak się 

później okazało, słuszną decyzję o nie wstrzymywaniu realizacji zaplanowanych 

inwestycji. Od marca do maja 2020 roku udało się przeprowadzić i rozstrzygnąć 

wiele przetargów po niższych, niż przewidywały to kosztorysy inwestorskie, 

cenach.  

W obliczu zagrożenia poprosiłem o solidarności i życzliwości, o pomoc osobom 

samotnym i starszym, o których w tym czasie nie powinniśmy zapominać. 

Takim głosem od serca było podjęcie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

wyzwania Gaszyn Challenge „Pompowanie dla Sandry”. Akcja charytatywna,  

w ramach której nominowani do robienia pompek pomagają dzieciom chorym na 

SMA. W akcji tej na skutek nominacji z Urzędu wzięły udział liczne sołectwa, 

Radni Naszej Gminy i Radni z miast partnerskich Bukowiny Tatrzańskiej, 

Königstein.  

Przez wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, 

wstrzymane zostały imprezy i wydarzenia kulturalne, do których wszyscy się już 

przyzwyczailiśmy. Ostatnim wydarzeniem, jakie udało się zorganizować były dwa 

koncerty przebojów muzyki filmowej, musicalowej oraz operetkowej z okazji „Dnia 

Kobiet”, które odbyły się w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.  

W wyniku trwających obostrzeń została zmieniona formuła Mikołajek. Nie chcąc 

rezygnować ze spotkania najmłodszych z Mikołajem pracownicy Urzędu, przy 

współudziale Kórnickiego Ośrodka Kulturalnego, zorganizowali rozświetlenie 

choinki na Kórnickim rynku oraz „Mikołaja drive”. Dla najmłodszych, którzy 

przyjeżdżali z rodzicami samochodami (ale także dla tych którzy przyszli 

piechotą), przygotowane były paczuszki ze słodyczami i małymi upominkami, które 

wręczał Mikołaj i jego pomocnicy. Listy, które otrzymał Mikołaj od dzieci oraz 

uśmiechy najmłodszych były najlepszą nagrodą dla organizatorów. 

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku, którym mam zaszczyt i przyjemność kierować 

pomimo wielu obostrzeń, które byliśmy zobowiązani wprowadzić przez cały 

ubiegły rok funkcjonował bez większych zakłóceń. Wprowadzone ograniczenia do 

minimum ograniczyły absencje chorobowe pracowników, co pozwoliło, w tych 

trudnych warunkach, w pełni realizować nałożone na nas obowiązki. 

Jestem przekonany, że Raport stanowi kompleksowe i rzetelne podsumowanie 

działań samorządu w 2020 roku. 

Przedkładam Raport o stanie Miasta i Gminy Kórnik za rok 2020 z nadzieją, że 

przynajmniej druga połowa bieżącego roku upłynie już w zupełnie innej 

atmosferze, czego Państwu i sobie życzę. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

Przemysław Pacholski 
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I. UWAGI  OGÓLNE. 
 
Raport o stanie Miasta i Gminy to przygotowywany do 31 maja każdego roku 

dokument obejmujący podsumowanie działalności organu wykonawczego (wójta, 

burmistrza, prezydenta) w roku poprzednim, w szczególności z realizacji: 

1) polityk, 

2) programów, 

3) strategii, 

4) uchwał rady gminy, 

5) budżetu obywatelskiego (jeśli był realizowany). 

Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących 

aktywności organu wykonawczego w danym roku i przedstawienie tych informacji 

członkom organu stanowiącego.  

Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: sprawozdawczą, partycypacyjną 

oraz oceniającą. Raport powinien zawierać trzy kategorie informacji, które muszą 

znaleźć się w każdym dokumencie tego rodzaju: 

1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do 

których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był 

organ wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych), 

2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, 

3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. 

Raport o stanie gminy rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi 

wykonawczemu, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlega raport. 

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik przedstawia Radzie 

Miasta i Gminy Kórnik raport o stanie Miasta i Gminy Kórnik.  
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY. 

Kórnik – gmina miejsko-wiejska, położona w środkowej części Wielkopolski  

w Powiecie Poznańskim, zaledwie 20 kilometrów od Poznania. Zajmuje 

powierzchnię 186 km2 i zamieszkiwana jest przez ponad 29.000 osób 

zameldowanych.  

Korzystne położenie gminy Kórnik oraz jej walory kulturowo-krajobrazowe 

wyznaczają dwa zasadnicze kierunki jej rozwoju – logistykę oraz turystykę. 

Północna jej część, bezpośrednio przylegająca do granic Poznania z racji swego 

położenia w sąsiedztwie autostrady oraz węzła kolejowego, jest niezwykle 

atrakcyjna dla inwestorów. Powstało tu wiele firm należących w większości do 

międzynarodowych koncernów gospodarczych. Największe firmy działają  

w branży magazynowo-logistycznej i przetwórstwa rolno-spożywczego.  

Naszą Gminę na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wybrało wiele 

firm. Wzrosła liczba mieszkańców, którzy spośród podpoznańskich miejscowości 

wybrali na miejsce swojego zamieszkania właśnie gminę Kórnik. Jeszcze 20 lat 

temu gmina Kórnik liczyła ok. 15 tys. mieszkańców, obecnie jest ponad 29 tys. 

osób zameldowanych.   

Dziś gmina Kórnik należy do najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. 

Świadczą o tym z pewnością wysokie miejsca w prestiżowych rankingach 

organizowanych przez różne instytucje.  

Południowo-zachodnia część, wśród lasów, jezior i starorzecza Warty, sprawia, że 

gmina Kórnik jest miejscem chętnie odwiedzanym przez osoby lubiące aktywny 

wypoczynek i sport.  

Wielką atrakcją turystyczną, a zarazem symbolem miasta jest niewątpliwie Zamek 

Kórnicki, siedziba rodu Działyńskich. Wielokrotnie przebudowywany ma obecnie 

charakter XIX-wiecznej rezydencji w stylu neogotyku angielskiego. Wewnątrz 

zamku znajduje się muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami oraz siedziba 

jednej z pięciu największych bibliotek w Polsce – Biblioteki Kórnickiej PAN. Zamek 

tętni życiem przez cały rok, tu bowiem organizowana jest większość wydarzeń 

kulturalnych miasta.  

Zamek otoczony jest pięknym parkiem, który należy do najstarszych w Polsce  

i najbogatszych pod względem liczby gatunków i odmian parków dendrologicznych  

w Europie Środkowej.  

Niewątpliwie inwestycją, która przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności 

turystycznej Kórnika była budowa promenady nad Jeziorem Kórnickim. 

Promenadzie nadano imię noblistki Wisławy Szymborskiej, która urodziła się na 

Prowencie. Na promenadzie znajduje się również ławeczka z postacią pani 

Wisławy i kota. Kot to oczywiście nawiązanie do wiersza "Kot w pustym 

mieszkaniu".  
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Bogatą ofertę aktywnego spędzania czasu zarówno dla mieszkańców, jak  

i turystów oferuje Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”. Większość imprez 

kulturalnych, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim, organizowanych 

jest właśnie w „OAZIE”.  

Istotną rolę w życiu społecznym spełniają organizacje społeczne i kulturalne, 

których w gminie Kórnik działa 91 w tym 6 Kół Gospodyń Wiejskich i 5 parafii 

Rzymsko-Katolickich (załącznik nr 1, 2 i 3).  

O atrakcyjności turystycznej gminy Kórnik mogą świadczyć przyznawane gminie  

od kilku lat wyróżnienia i nagrody specjalne w konkursie „Gmina Atrakcyjna 

Turystycznie”.  

Ważne znaczenie w życiu kulturalnym gminy odgrywa współpraca z gminami 

partnerskimi. W 2005 roku gmina Kórnik podpisała umowę partnerską z niemiecką 

gminą Königstein. Współpraca między gminami polega m.in. na udziale 

przedstawicieli obu gmin w imprezach sportowych, festynach i jubileuszach oraz 

wymianie młodzieży szkolnej, klubów piłkarskich i przedstawicieli stowarzyszeń  

z obu gmin.  

Od 2011 roku gmina Kórnik oficjalnie współpracuje z Bukowiną Tatrzańską, choć 

pierwsze kontakty między gminami zostały nawiązane jeszcze w latach 90-tych,  

a wydarzeniem, które z pewnością wzmocniło te kontakty było nadanie imienia  

hr. Władysława Zamoyskiego Szkole Podstawowej w Brzegach w gminie 

Bukowina Tatrzańska. To właśnie wielkie zasługi i dokonania hr. Władysława 

Zamoyskiego dla Bukowiny Tatrzańskiej i Kórnika stanowiły podwaliny  

do oficjalnej współpracy i wzór dla wspólnego działania między naszymi gminami.  

Natomiast od 2018 roku gmina Kórnik oficjalnie współpracuje z gminą Humań  

na Ukrainie, chociaż nieoficjalne kontakty między naszymi gminami istniały od 

wielu lat.   

 

Gmina notuje dynamiczny wzrost ludności.  

 

Stan ludności w latach wg zameldowania 

  
2010 2017 2018 2019 2020 

wieś 13127 18233 19471 20728 21722 

miasto 7002 7381 7425 7474 7506 

razem  20129 25614 26896 28202 29228 
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Przyrost liczby osób zameldowanych w danym roku 

 

 
2017 2018 2019 2020 

zameldowanych na pobyt 
stały w danym roku 1525 1641 1787 1457 

Zameldowanych na pobyt 
czasowy 228 260 206 177 

zameldowanie 
obcokrajowców meldunek 
czasowy  19 957 1442 791 
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LICZBA URODZEŃ 

 
2017 2018 2019 2020 

liczba urodzeń  401 371 434 408 

 

 
 

 

Liczba zgonów 

 
2017 2018 2019 2020 

liczba zgonów 148 178 173 211 

 

 
 

W roku 2020 zanotowano znaczący wzrost zgonów naszych mieszkańców.  

W porównaniu do roku 2019 liczba zgonów wzrosła o 38 osób to jest o prawie 

22%.  
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Liczba zawartych małżeństw 

 
2017 2018 2019 2020 

Liczba zawartych małżeństw mieszkańców 
naszej gminy 107 84 88 90 

Liczba udzielonych ślubów przez USC w 
Kórniku 168 139 146 147 

 

 

 

Miasto i Gmina Kórnik składa się z 30 jednostek osadniczych, z których 

wyodrębniono 29 sołectw ( załącznik nr 4). 

W 2020 roku funkcjonowało 16 jednostek organizacyjnych i dwie instytucje kultury 

(załącznik nr 5). 

 

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w głównych pozycjach kształtowały się  

w ostatnich czterech latach następująco (w tys. zł): 

 

Rok 
Dochody 
ogółem  

Dochody 
bieżące 

w tym: 

Dochody 
majątkowe 

w tym: 

udział w 
podatkach 
PIT i CIT 

podatek od 
nieruchomości 

subwencje ze 
sprzedaży 
majątku i dotacje 

2017 154 307 151 711 36 588 44 587 50 697 2 596 262 

2018 176 607 169 297 42 724 49 015 56 680 7 310 1 199 

2019 211 104 202 804 50 388 52 651 74 524 8 300 110 

2020 235 478 219 289 52 976 49 624 90 783 16 189 57 
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Podstawowe wydatki przedstawia tabela (w tys. zł): 

 

Rok 
Wydatki 
ogółem 

w tym: 

Wydatki majątkowe 
na obsługę długu 

2017 152 160 836 32 502 

2018 185 748 692 48 915 

2019 190 666 1013 28 453 

2020 220 673 656 28 773 

 

Sytuacja finansowa Gminy na kolejne lata przedstawia się stabilnie i umożliwia 

realizację zaplanowanych zadań, także posiłkując się środkami zewnętrznymi.  

 

Prognoza budżetu Miasta i Gminy Kórnik w kolejnych latach (w tys. zł) zgodnie  

z Uchwałą z dnia 28.04.2021 r.: 

Rok 
Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

w tym: Spłata 
zadłużenia 

Prognozo-
wana 

nadwyżka 

Kwota 
długu na 
31.12.20r 

Maksymalny 
dopuszczalny 

wskaźnik 
spłaty  

z art. 243 ufp 
- za ostatnie 

Planowana 
łączna 

kwota spłaty 
zobowiązań 

/dochody 
bieżące 

majątkowe /deficyt 3 lata 

2020 235 478 220 673 28 773 8 280 14 806 32 780 26,67% 6,44% 

2021 231 099 260 574 47 751 7 680 -29 475 39 829 24,03% 5,63% 

2022 237 325 236 660 20 617 8 100 665 33 863 17,93% 5,51% 

2023 251 021 245 521 24 294 5 500 5 500 28 363 13,02% 3,60% 

2024 260 796 254 296 27 539 6 500 6 500 21 863 12,42% 4,04% 

2025 267 316 264 416 31 990 2 900 2 900 18 963 15,76% 1,85% 

2026 273 999 271 099 32 862 2 900 2 900 16 063 16,93% 1,75% 

2027 280 850 277 749 33 556 3 100 3 100 12 963 15,49% 1,75% 

2028 287 870 286 020 35 722 1 850 1 850 11 113 15,40% 1,08% 

2029 295 166 293 066 36 510 2 100 2 100 9 013 16,75% 1,13% 

2030 302 545 298 532 35 562 4 013 4 013 5 000 17,38% 1,89% 

2031 310 109 307 609 38 065 2 500 2 500 2 500 17,52% 1,07% 

2032 317 861 315 361 39 079 2 500 2 500 0 17,42% 1,08% 

 

Wartość Majątku trwałego w ostatnich czterech latach wynosiła odpowiednio: 

2017 – 289.574 173,15 zł 

2018 – 317.815 957,94 zł 

2019 – 326.966 055,16 zł 

2020 – 345.232 671,00 zł. 
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W spółkach, w których Miasto i Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem 

wartość udziałów przedstawiała się następująco:  

 

Lp. Spółka 
Kapitał zakładowy 

spółki 

Udział Gminy 

(%) (zł) 

1 
Kórnickie Przedsiębiorstwo  Autobusowe 
"KOMBUS" Sp. z o.o. 

5 700 500,00 100 5 700 500,00 

2 
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne 
WODKOM Kórnik Sp. z o.o. 

3 044 000,00 100 3 044 000,00 

3 SATER KÓRNIK Sp. z.o.o. 210 000,00 100 210 000,00 

4 AQUANET S.A. 1 121 290 222,00 2,25 25 189 462,00 

5 
"Zakład Gospodarki Odpadami" Sp. z o.o. 
w Jarocinie 

31 381 000,00 6,89 2 161 000,00 

  Ogółem x x 36 304 962,00 
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III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA  
I GMINY KÓRNIK W 2020 R. 

 

1. Zaangażowanie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w inicjatywach na 

szczeblu lokalnym, powiatowym i regionalnym.  

 

Rok jak już wspomniano na wstępie był nietypowy. Ilość spotkań szczególnie 

tych osobistych musiała zostać ograniczona. Większość aktywności 

szczególnie tych zewnętrznych przeniosła się do internetu z wykorzystaniem 

różnych platform do porozumiewania się. Najważniejsze tematy, których 

dotyczyły spotkania, narady, koncentrowały się na następujących sprawach: 

1) Funkcjonowania komunikacji w obszarze aglomeracji poznańskiej, w tym 

dotyczących „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii 

Poznań”, prowadzono prace związane z powstaniem Związku Powiatowo-

Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, którego zadaniem będzie 

organizacja transportu regionalnego z udziałem obecnego PKS-u.  

W spotkaniach uczestniczyli między innymi z przedstawiciele Metropolii 

Poznań, Zarządu Transportu Miejskiego i gmin ościennych. 

2) Rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na spotkaniach 

organizowanych przez Aquanet S.A., na których omawiano stan 

zaawansowania prac nad budową kanalizacji w gminie, gospodarka wodno-

kanalizacyjna była też tematem spotkań z Burmistrzem Śremu, odbyto 

spotkania z wykonawcami dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej  

w Szczodrzykowie. 

3) Odbyły się liczne spotkania w formie wideo konferencji w sprawie walki  

z koronawirusem, z Wojewodą Wielkopolskim, Starostą Poznańskim, 

Metropolią Poznań. 

4) Spotkania z sołtysami koncentrowały się na omówieniu rozliczeń 

finansowych sołectw wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, 

wykonywaniem prac społecznych przez osoby skazane, przedstawiono 

działania inwestycyjne oraz nowe zasady gospodarowania odpadami. 

5) Zarządzeniem z 10 marca 2020 roku Burmistrz powołał Zespół 

ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem COVID-2 

na terenie Miasta i Gminy, na spotkaniach  na bieżąco monitorowano 

rozwój sytuacji i podejmowano działania mające na celu zminimalizowanie 

skutków epidemii dla Naszych mieszkańców. Do najważniejszych działań 

zaliczyć należy: 

 czasowe zamknięcie targowiska i uruchomienie Targowisko Kórnik 
działające na portalu Facebook,  

 czasowe zawieszenie opłat w strefie parkowania, 

 zawieszenie kursów szkolnych na czas zamknięcia placówek 
oświatowych, 
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 ograniczenie dostępu petentów do urzędu i częściowo pracę zdalną dla 
pracowników urzędu, 

 zorganizowanie konsultacji stomatologicznych, 

 przygotowanie programu pomocy dla przedsiębiorców z naszej gminy, 

 przygotowanie informacji o restauracjach o świadczących usługi 
sprzedaży na wynos i z dowozem do domów, 

 decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania Rower Miejski i przekazaniu 

całej kwoty przeznaczonej na to zadanie w wysokości 100.000,00 zł na 

pomoc Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia  

w Poznaniu na zakup aparatu USG, 

 zakup na potrzeby Straży Miejskiej, Straży Pożarnych, Pogotowia 

Ratunkowego niezbędnego sprzętu ograniczającego możliwość 

zarażenia koronowirusem, takich jak kombinezony i maseczki, rękawice 

i środki dezynfekujące, 

 przystąpiono do akcji „Maseczki dla Polski”, 

 podjęcie działań dezynfekujących w przestrzeni publicznej,  

w szczególności przystanków autobusowych,  

 podjęcie decyzji o zakupie 20.000 szt., maseczek bawełnianych, 

wielokrotnego użytku,  i dostarczenie do mieszkańców przez Druhów 

Ochotniczych Straży Pożarnych z Naszej Gminy, 

 podjęto decyzję o oddelegowaniu pracowników do prowadzenia 

konsultacji z osobami przebywającymi na kwarantannie i w tym zakresie 

pomoc Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,  

 odwołano szereg imprez plenerowych, w tym tradycyjne Kórnickie 

Spotkania z Białą Damą. 

6) Podpisano porozumienie z Komendantem Miejskim Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu dzięki któremu OSP Kamionki zostało włączone do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne 5 lat. 

7) Powołany został działający przy Burmistrzu zespół do spraw ścieżek 

rowerowych w którego skład weszli radni, społecznicy, sołtysi, pracownicy 

urzędu i jednostek organizacyjnych. Budowy ścieżki rowerowej ze Śremu 

do Kórnika wzdłuż drogi  434 dotyczyło spotkanie z Burmistrzem Śremu. 

8) Kontynuowano rozmowy z przedsiębiorcami już funkcjonującymi w gminie, 

jak i takimi, którzy szukają miejsc dla swojego rozwoju i w naszej gminie 

mają zamiar budować swoje zakłady. 

9) Odbyły się walne zgromadzenia spółek ze 100% udziałem gminy: 

 Sater Kórnik,  

 WODKOM Kórnik,  

 KOMBUS.  

Uczestniczono w posiedzeniach podmiotów w których gmina ma udziały lub 

których jest członkiem między innymi: 

 Aquanet S.A.,  

 ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie,  

 Porozumienia Jarocińskiego,  

 Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w Skałowie, 
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 Stowarzyszenia Metropolia Poznań,  

 Gminnej Spółki Wodnej Kórnik,  

 Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów 

i Województw „Droga S11”. 

10) Udział w noworocznych spotkaniach organizowanych przez organizacje 

i przedsiębiorców działających w gminie jak i przez Wojewodę 

Wielkopolskiego i Starostę Poznańskiego. W Kórniku zorganizowano 

spotkanie noworoczne dla samorządowców wielu szczebli, liderów 

stowarzyszeń, przedstawicieli firm i instytucji. 

11) Podpisano z Fundacją Zakłady Kórnickie list intencyjny w sprawie 

współpracy przy powoływaniu na terenie gminy Kórnik instytucji kultury 

pod nazwą „Muzeum Matematyki”. Fundacja zamierza stworzyć w naszym 

mieście najnowocześniejsze na świecie, jedyne w Polsce, interaktywne 

muzeum królowej nauk, które będzie miejscem popularyzacji nauki  

i podnoszenia kompetencji nauczycieli. 

12) Udział w wydarzeniach o charakterze lokalnym takich jak:  

 w obchodach setnej rocznicy powrotu Zbąszynia w granice Polski,  

 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej, 

 81 rocznicy rozstrzelania obywateli Kórnika, Bnina i okolic,  

 Święta Niepodległości,  

 102 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,  

 turniejach strzeleckich organizowanych przez Kórnicko-Bnińskie 

Bractwo Kurkowe,  

 uroczystości nadania imienia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 

Szkole Podstawowej w Kamionkach,  

 w koncertach w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” z okazji 

Dnia Kobiet, 

 w spotkaniu ze sportowcami połączone  z wręczeniem nagród  

i stypendiów sportowych, 

 „III Mistrzostwa Kamionek w Boule”. 

13)Udział w spotkaniach w których Miasto i Gmina Kórnik otrzymało 

wyróżnienia ogólnopolskie: 

 za zajęcie 6. miejsca w kategorii gmin miejsko-wiejskich w Rankingu 

Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, 

 za zajęcie 8 miejsca w Rankingu Samorządów organizowanym przez 

redakcję gazety Rzeczpospolita, 

 za zajęcie 1 miejsca w konkursie „Miasto z Klimatem” organizowanym 

przez Ministra Środowiska za realizację kompleksu edukacyjnego  

w Kamionkach oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej 

w Radzewie.  
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14)Tradycyjnie uczestniczyliśmy w Bukowinie Tatrzańskiej w 48. „Góralskim 

Karnawale”, w Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR 

SALON. 

15)Odbyły się spotkania z jubilatami obchodzącymi rocznice urodzin i pożycia 
małżeńskiego.  

 
 

1. Urząd Miasta i Gminy Kórnik 

 

W Urzędzie zatrudnionych jest 124 pracowników w tym w Straży Miejskiej  

i obsłudze monitoringu 13 i na stanowiskach obsługi 6. W urzędzie funkcjonowało 

17 wydziałów i 5 samodzielnych stanowisk. 

W roku 2020 do Urzędu wpłynęło 34 589 pism, natomiast pism wychodzących  

z Urzędu było 158.709. 

 

 

2. Przeprowadzone przetargi 

 

W 2020 roku przeprowadzono 49 postępowań przetargowych w trybach ustawy  

o zamówieniach publicznych. Łączna kwota umów zawartych w ich wyniku 

wyniosła 27.278 968,90 zł (Załącznik nr 6). 

 

 

3. Wykaz prowadzonych postępowań na Platformie zakupowej 

 

W 2020 roku Urząd Miasta i Gminy i jednostki organizacyjne przeprowadziły 177 

postępowań, zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi, na usługi, 

dostawy i roboty budowlane (Załącznik nr 7). 

 

 

4. Sprawozdanie z pozyskiwania środków pozabudżetowych za rok 2020 – 

środki UE i inne zagraniczne: 

 

1) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej  

w Radzewie. 

 

W sierpniu 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu  

pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły 

Podstawowej w Radzewie”, w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOF Poznania), Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek po 

pozytywnej ocenie strategicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie 



17 

 

Metropolia Poznań został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej  

i merytorycznej, które również zakończyły się wynikiem pozytywnym.  

W styczniu 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 

uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i przyznał 

dofinansowanie w wysokości 2.393.445,68 zł projektowi Miasta i Gminy 

Kórnik. Umowa o dofinansowanie została podpisana 5 kwietnia 2018 roku. 

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2018 roku. 

Dofinansowana inwestycja obejmowała swoim zakresem wykonanie robót 

budowlanych i instalacyjnych, w celu doprowadzenia budynku do zgodności  

z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony cieplnej budynków: 

docieplone zostały wszystkie ściany zewnętrzne  stropodach płaski i dach 

skośny i  podłoga, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, 

instalacja c.o. wraz z grzejnikami, zmodernizowana została kotłownia, 

wymieniono piec oraz instalację c.w.u., zamontowano instalację OZE – 

2 pompy ciepła powietrze-woda, wymieniono instalację elektryczną 

z oprawami itp. Rzeczowa realizacja inwestycji zakończyła się w sierpniu 

2019 roku. 

W związku ze zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji Projektu 

aktualizacji wymagał wniosek o dofinansowanie, a na jego podstawie 

Umowa o dofinansowanie. Aktualizacji dokonano na przełomie 2019 i 2020 

roku, a Aneks został podpisany 11 marca 2020 roku. Aneksem zmieniony 

został harmonogram realizacji projektu oraz koszty inwestycji ogółem. 

W 2019 roku złożono cztery wnioski o płatność częściową za wydatki  

w wysokości 2.427.059,98 zł, poniesione w okresie od listopada 2018 roku 

do lipca 2019 roku. W 2019 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 

1.848.915,38 zł. 

W marcu 2020 roku złożono korektę końcowego wniosku o płatność. 

Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 25 lipca 

do 21 października 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 

1.776.686,25 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 640.623,87 zł,  

a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 544.530,29 zł, środki do budżetu gminy wpłynęły 2 czerwca 

2020 r. 

W okresie 24 kwietnia – 8 maja 2020 roku pracownicy Departamentu 

Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego przeprowadzili kontrolę realizacji projektu, 

która ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 odbyła się  

w systemie „zza biurka”. Protokół pokontrolny i informację o pozytywnej 

weryfikacji wniosku o płatność końcową otrzymano 11 maja. Tym samym 

realizacja projektu została zakończona. 

W listopadzie 2020 roku przekazano do Departamentu Wdrażania 

Programu Regionalnego UMWW informację o osiągnięciu docelowych 
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wartości wskaźników rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie 

wraz z audytem ex post. 

 

2) Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej 

Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego. 

 

W grudniu 2016 roku złożony został partnerski (Powiat Poznański i Miasto  

i Gmina Kórnik) wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa 

Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz  

z zakupem środków transportu publicznego”, w ramach Poddziałania 3.3.3. 

Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach 

ZIT dla MOF  Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014+. Wniosek po pozytywnej ocenie strategicznej 

przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań został 

przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej, które również 

zakończyły się wynikiem pozytywnym. W maju 2017 roku Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków 

o dofinansowanie i przyznał dofinansowanie w wysokości 3.785.161,85 zł 

projektowi Miasta i Gminy Kórnik. Umowa o dofinansowanie podpisana 

została 7 lipca 2017 roku. 

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku od działań 

promocyjnych. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się natomiast  

w 2018 roku. W ramach projektu partnerskiego Miasta i Gminy Kórnik  

i Powiatu Poznańskiego w latach 2018-2019: wybudowano ścieżki 

rowerowe o łącznej długości ok. 2,12 km (wzdłuż drogi gminnej nr 329017P  

na odcinku od ul. Kolejowej w Szczodrzykowie do istniejącego chodnika 

przy DW nr 434 w Dziećmierowie, w ciągu ul. Dworcowej w Szczodrzykowie 

od torów kolejowych do ul. Ogrodowej, w ciągu drogi powiatowej nr 2476P 

na odcinku DW nr 434 – Runowo) oraz wybudowano parking Park&Ride na  

21 miejsc postojowych i parking Bike&Ride z wiatą rowerową dla  

20 rowerów. W grudniu 2018 zakupiono również dwa niskoemisyjne 

autobusy. Uroczyste otwarcie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 

odbyło się 4 października 2019 roku.  

W związku ze zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji Projektu 

aktualizacji wymagał wniosek o dofinansowanie, a na jego podstawie 

Umowa o dofinansowanie. Aktualizacji dokonano kilkukrotnie w 2018 i 2019 

roku. 14 maja 2019 roku podpisany został pierwszy Aneks do umowy  

o dofinansowanie. Drugi Aneks podpisany został 18 listopada 2019 roku,  

a ostatni, trzeci Aneks podpisany został 29 maja 2020 roku. Aneksami 

zmieniony został okres realizacji projektu, koszty ogółem i kwalifikowane 

oraz wysokość dofinansowania, która ostatecznie wyniosła 3.782.048,19 zł. 
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Pierwszy wniosek o płatność o charakterze sprawozdawczym złożono  

w 2017 roku, kolejny o płatność częściową w 2018 roku na kwotę 9.840,00 

zł z dofinansowaniem w wysokości 8.263,01 zł. W 2019 roku złożono dwa 

wnioski o płatność częściową za wydatki w wysokości 4.131.340,26 zł 

poniesione w okresie od października 2017 roku do maja 2019 roku. 

Do końca 2019 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 25.507,42 zł, 

a w I kwartale 2020 roku refundację poniesionych w 2019 roku wydatków 

w wysokości 2.600.460,29 zł. W styczniu 2020 roku złożono końcowy 

wniosek o płatność. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych 

w okresie od 29 maja do 30 września 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły 

w tym okresie 1.841.716,82 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 

1.350.373,51 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 1.147.817,47 zł. Po pozytywnej weryfikacji wniosku 

przelewu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

dokonano 13 lipca 2020 roku. Część dotacji, w wysokości 767.730,68 zł, 

została przekazana Powiatowi Poznańskiemu – partnerowi Projektu – 

w 2020 roku, jako refundacja kosztów poniesionych na budowę ścieżki 

rowerowej w Runowie. Tym samym realizacja projektu została zakończona. 

 

3) Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans 

edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik. 

 

W marcu 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu 

pt.: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans 

edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik”,  

w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna, Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Umowa o dofinansowanie 

projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego; pomiędzy Gminą Kórnik  

a Zarządem Województwa Wielkopolskiego; podpisana została 

3 października 2017 roku. Kwota dofinansowania zgodnie z umową 

wynosiła 609.276,15 zł. 

W ramach realizacji projektu, która rozpoczęła się w marcu 2019 roku 

i trwała (po zmianach) do grudnia 2020 roku: 

a) utworzone zostały 62 nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla  

3-4 latków w rozbudowanym i zmodernizowanym przedszkolu 

w Szczodrzykowie – dofinansowane zostało bieżące funkcjonowanie 

Przedszkola przez 12 miesięcy od września 2019 roku, 

b) rozszerzona została oferta Przedszkola o zajęcia dodatkowe dla dzieci: 

logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej, 

c) nauczyciele podwyższyli swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów 

podyplomowych i kursów, 

d) nowe sale przedszkolne zostały wyposażone w meble, zabawki, pomoce 

dydaktyczne oraz wybudowany został nowy plac zabaw. 
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W związku z wprowadzonym w marcu 2020 roku stanem epidemii  

COVID-19, na podstawie tzw. specustawy funduszowej, okres realizacji 

projektu został wydłużony – zakończenie przesunięto z sierpnia na grudzień 

2020 roku. W związku z powyższym od sierpnia do października 

aktualizowano kilkukrotnie wniosek o dofinansowanie dostosowując zapisy 

do panującej sytuacji i wprowadzonych zasad i obostrzeń sanitarnych.  

Na podstawie zaktualizowanego wniosku 17 grudnia 2020 roku podpisany 

został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie. Aneksem zmieniono m.in. 

okres realizacji projektu, harmonogram oraz zestawienie rzeczowo-

finansowe. 

W 2019 roku złożono trzy kwartalne wnioski o płatność, w których 

rozliczono wydatki poniesione od 1 marca do 30 września 2019 roku. 

W 2020 roku złożono cztery wnioski o płatność częściową: 

a) 16 stycznia złożono czwarty wniosek o płatność, za okres  

od 1 października do 31 grudnia 2019 roku. Wnioskowana kwota  

z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiła 186.554,76 zł – 

zaliczka. Rozliczone wydatki kwalifikowane wyniosły w tym okresie 

140.801,61 zł. 

b) 16 kwietnia złożono piąty wniosek o płatność, za okres od 1 stycznia  

do 31 marca 2020 roku. Wnioskowana kwota z Europejskiego Funduszu 

Społecznego wynosiła 48.721,39 zł – zaliczka. Rozliczone wydatki 

kwalifikowane wyniosły w tym okresie 147.208,64 zł.  

c) 14 lipca złożono szósty wniosek o płatność, za okres od 1 kwietnia  

do 30 czerwca 2020 roku, który ze względu na panującą sytuację miał 

charakter wyłącznie sprawozdawczy. 

d) 20 października złożono siódmy wniosek o płatność, za okres od 1 lipca 

do 30 września 2020 roku. Wnioskowana kwota z Europejskiego 

Funduszu Społecznego wynosiła 127.898,40 zł – zaliczka. Rozliczone 

wydatki kwalifikowane wyniosły w tym okresie 58.069,53 zł. Środki 

zostaną przekazane Gminie 2021 roku. 

W roku 2021 zostały złożone kolejne wnioski o płatność za okres od 

października do końca grudnia 2020 roku. 

 

4) Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję - programy wsparcia rozwijania 

kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów 

Gimnazjum w Kamionkach. 

 

W lipcu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu 

pt.: „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję - programy wsparcia rozwijania 

kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów 

Gimnazjum w Kamionkach”, w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie 

ogólne - projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014+. Umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego 
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Funduszu Społecznego; pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego; podpisana została 16 sierpnia 2018 roku. 

Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 196.066,35 zł. W 2019 

roku dwukrotnie aktualizowano wniosek o dofinansowanie m.in. w zakresie 

zmian terminów realizacji poszczególnych zadań oraz dostosowania 

wniosku z 2016 roku do realiów roku szkolnego 2018/2019. 

W ramach realizacji projektu, która rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku 

i trwała do końca września 2020 roku (po zmianach): 

a) w 2019 roku doposażone zostały pracownie do nauczania matematyki, 

biologii, chemii i geografii, 

b) przeprowadzonych zostało 576 godzin zajęć dodatkowych: z matematyki  

i kreatywności, z biologii i chemii, z geografii, nauki języka angielskiego, 

niemieckiego i włoskiego, w których uczestniczyło 99 uczniów – 

finansowane było wynagrodzenie nauczycieli prowadzących oraz 

zakupione zostały pomoce dydaktyczne do zajęć, 

c) sześć nauczycielek podwyższyło swoje kwalifikacje poprzez ukończenie 

kursów doskonalących. 

W związku z wprowadzonym w marcu 2020 roku stanem epidemii  

COVID-19, na podstawie tzw. specustawy funduszowej, okres realizacji 

projektu został wydłużony – zakończenie przesunięto z czerwca na 

wrzesień 2020 roku. W tym okresie aktualizowano kilkukrotnie wniosek  

o dofinansowanie dostosowując zapisy do panującej sytuacji 

i wprowadzonych zasad i obostrzeń sanitarnych. 

W 2018 roku na podstawie zaliczkowych wniosków o płatność otrzymano  

144.866,35 zł. W 2019 roku złożono cztery kwartalne wnioski o płatność,  

w których rozliczono wydatki poniesione od 1 grudnia 2018 roku  

do 31 października 2019 roku, w sumie otrzymano 32.200,00 zł zaliczki.  

W 2020 roku złożono cztery kwartalne wnioski o płatność: 

a) Siódmy wniosek o płatność złożono 14 lutego 2020 r. za okres od 

1 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. Wniosek miał charakter 

sprawozdawczy. 

b) Ósmy wniosek o płatność złożono 27 maja 2020 r. za okres od 1 lutego 

do 30 kwietnia 2020 roku. Wnioskowana kwota zaliczki z Europejskiego 

Funduszu Społecznego wynosiła 5.000,00 zł. 

c) Dziewiąty i dziesiąty wniosek o płatność złożono 14 sierpnia 2020 roku  

i 10 listopada 2020 roku – wnioski były rozliczeniem środków 

otrzymanych w formie zaliczek (141 321,25 zł) i wydatkowanych 

w okresie od 1 maja do 28 września 2020 roku. 

W roku 2020 zakończona została rzeczowa realizacja projektu. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 19.000,00 zł. W lutym 2021 

roku ostatecznie przyjęto rozliczenie projektu w zakresie części 

merytorycznej (wskaźniki) i finansowej. 
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5) Liga eSzkoła 

 

W lutym 2018 roku złożony został partnerski wniosek o dofinansowanie 

projektu pt.: „Liga eSzkoła”, w ramach Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014+. Umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego 

Funduszu Społecznego; pomiędzy Fundacją eSzkoła a Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego; podpisana została 12 marca 2019 roku. Był 

to projekt partnerski Fundacji eSzkoła oraz gmin: Kórnik, Czerwonak, 

Pobiedziska i Kleszczewo o łącznej wartości 1.656.813,67 zł 

i dofinansowaniu 1.573.972,91 zł. W 2019 roku wniosek był aktualizowany 

m.in. w zakresie zmian terminów realizacji poszczególnych zadań oraz 

dostosowania wniosku do realiów roku szkolnego 2018/2019. Aneks do 

umowy podpisano 24 września 2019 roku. 

W ramach projektu, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2019 roku,  

a zajęcia we wrześniu i trwały w 2021 roku w szkołach naszej Gminy: 

a) doposażono sześć gminnych szkół podstawowych w komputery, tablety  

i zestawy edukacyjne LEGO, 

b) w sześciu szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia dodatkowe 

dla klas I-III i IV-VIII z zakresu programowania z wykorzystaniem 

programowalnych klocków LEGO EDUCATION (w roku 2020 ze względu 

na zamknięcie szkół zajęcia prowadzone były w okresie luty-marzec, 

wrzesień-październik), 

c) w 2020 roku prowadzone były zajęcia z doradztwa zawodowego, 

d) nauczyciele podwyższyli swoje kwalifikacje poprzez ukończenie szkolenia  

z zakresu kompetencji cyfrowych. 

W związku z wprowadzonym w marcu 2020 roku stanem epidemii  

COVID-19, na podstawie tzw. specustawy funduszowej, okres realizacji 

projektu został wydłużony – zakończenie przesunięto ze stycznia na kwiecień 

2021 roku. W IV kwartale 2020 roku aktualizowano wniosek  

o dofinansowanie dostosowując zapisy do panującej sytuacji 

i wprowadzonych zasad i obostrzeń sanitarnych. 

W 2019 roku złożono cztery kwartalne wnioski o płatność, w których 

rozliczono wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 

roku. W 2020 roku złożono również cztery kwartalne wnioski o płatność: 

a) W pierwszym wniosku za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 

roku rozliczono wydatki kwalifikowane w wysokości 36.473,96 zł  

i wystąpiono o zaliczkę w wysokości 38.050,00 zł. 

b) W drugim wniosku za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku 

rozliczono wydatki kwalifikowane w wysokości 48.374,72 zł. 13 stycznia 

2020 roku zorganizowano konkurs międzyszkolny dla najlepszych drużyn 

ze szkół biorących udział w projekcie. W ramach konkursu zakupiono 
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nagrody, dyplomy, zapłacono za organizację konkursu oraz opłacono 

komisję sędziowską. 

c) W trzecim wniosku za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku 

rozliczono wydatki kwalifikowane w wysokości 2.587,83 zł, co wynikało  

z zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach, projekt nie był 

kontynuowany w okresie obejmującym wniosek o płatność.  

d) W czwartym wniosku o płatność za okres od 1 lipca do 30 września 

wystąpiono o zaliczkę w wysokości 50.000,00 zł i rozliczono wydatki  

w wysokości 2.919,33 zł. W okresie objętym wnioskiem o płatność zostały 

zrealizowane zajęcia tylko w trzech szkołach (z  sześciu). 

Realizacja projektu kontynuowana jest w 2021 roku. 

 

6) Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej - budowę gimnazjum w Kamionkach 

 

W lipcu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu 

pt.: „Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez 

rozwój infrastruktury edukacyjnej - budowę gimnazjum w Kamionkach”, 

w ramach Poddziałania 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji 

ogólnokształcącej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014+. Umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014-2020; pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego; podpisana została dopiero 28 czerwca 

2018 roku. Nowe skrzydło Szkoły Podstawowej w Kamionkach 

wybudowane zostało ze środków własnych Gminy Kórnik w latach 

2016-2017.  

Na podstawie podpisanej umowy; tytułem refundacji poniesionych 

wydatków; dofinansowanie inwestycji miało wynieść 3.999.728,50 zł. 

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przed podpisaniem Umowy  

o dofinansowanie, złożono we wrześniu 2018 roku tylko jeden - końcowy 

wniosek o płatność. W roku 2019 wniosek ten był kilkukrotnie uzupełniany 

i korygowany. We wniosku rozliczono koszty budowlane i instalacyjne oraz 

koszty dotyczące wyposażenia pracowni przedmiotowych w meble, sprzęt 

komputerowy i tablice multimedialne. W I kwartale 2019 roku wyposażono 

dodatkowo pracownię językową w sprzęt komputerowy wraz 

z oprogramowaniem oraz dedykowane biurka. Zatwierdzenie poniesionych 

wydatków wymagało aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz 

przygotowania Aneksu do umowy o dofinansowanie, który został podpisany 

ostatecznie 10  lutego 2020 roku. 

W związku z powyższym w lutym 2020 roku złożono kolejną korektę 

końcowego wniosku o płatność. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków 

poniesionych od 6 czerwca 2016 roku do 7 marca 2019 roku. Wydatki 
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ogółem wyniosły w tym okresie 11.764.082,13 zł, koszty kwalifikowane 

stanowiły kwotę 6.341.470,95 zł, a wnioskowane dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego 3.974.199,81 zł.  

W okresie 4 - 25 maja 2020 roku odbyła się kontrola realizacji projektu, 

która ze względu na pandemię COVID-19 odbyła się w systemie „zza 

biurka”. Kontrolę prowadzili pracownicy Departamentu Wdrażania 

Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. Protokół pokontrolny i informację o pozytywnej weryfikacji 

wniosku o płatność końcową otrzymano 26 maja 2020 roku. Zatwierdzona 

kwota do wypłaty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

wyniosła ostatecznie 3.974.199,81 zł i przekazana została Gminie 

17 czerwca 2020 roku. Tym samym realizacja projektu została zakończona. 

 

7) Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez 

rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo. 

 

W kwietniu 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu 

pt.: „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik 

poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”, w ramach 

Poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Złożony 

 Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a 10 sierpnia 

2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie 

wyboru wniosku o dofinansowanie i decyzję o przyznaniu dofinansowania 

w wysokości 999.993,92 zł.  Dnia 26 października 2017 roku podpisano 

Umowę o dofinansowanie projektu. 

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lipcu 2018 roku. W latach 2018-2019 

rozbudowano i przebudowano istniejące przedszkole w Szczodrzykowie 

tworząc trzy nowe oddziały przedszkolne dla 75 dzieci. Projekt obejmował 

budowę nowego skrzydła przedszkolnego mieszczącego: trzy sale zajęć  

z zapleczami sanitarnymi i magazynowymi, część rozbudowanego bloku 

kuchennego, zaplecze szatniowe dla personelu kuchni, gabinet 

logopedy/psychologa, salę zajęć dodatkowych, komunikację z szatniami dla 

dzieci. W istniejącym budynku przebudowana została część pomieszczeń.  

W ramach projektu zakupione zostało również wyposażenie. Uroczyste 

otwarcie Przedszkola odbyło się 30 sierpnia 2019 roku. 

W związku ze zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji Projektu 

aktualizacji wymagał wniosek o dofinansowanie, a na jego podstawie 

Umowa o dofinansowanie. Aktualizacji dokonano po raz pierwszy w 2019 

roku – 30 października 2019 roku podpisany został Aneks do umowy  

o dofinansowanie. Drugi Aneks, po aktualizacji wniosku, podpisany został  

3 lipca 2020 roku. Aneksami zmieniony został okres realizacji projektu, 
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koszty ogółem i kwalifikowane oraz wysokość dofinansowania, która 

ostatecznie wyniosła 999.759,37 zł. 

W 2018 roku złożono jeden zatwierdzony wniosek o płatność i otrzymano 

dofinansowanie w wysokości 48.977,00 zł. W 2019 roku złożono dwa 

częściowe wnioski o płatność, na podstawie których otrzymano 

617.766,98 zł. Końcowy wniosek o płatność złożony został styczniu 2020 

roku. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie 

od 24 kwietnia do 30 września 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym 

okresie 2.272.933,28 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 631.428,49 zł,  

a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu  Rozwoju 

Regionalnego 333.015,39 zł.  

W okresie od 17 lipca do 24 sierpnia 2020 roku pracownicy Departamentu 

Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego przeprowadzili kontrolę realizacji projektu, 

która ze względu na pandemię COVID-19 odbyła się w systemie „zza 

biurka”. Protokół pokontrolny i informację o pozytywnej weryfikacji wniosku 

o płatność końcową otrzymano 24 sierpnia 2020 r. Po pozytywnej 

weryfikacji wniosku i przeprowadzonej kontroli przelewu środków 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonano 15 września 

2020 roku. Tym samym realizacja projektu została zakończona. 

8) Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości 

kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik. 

 

W marcu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu 

pt.: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości 

kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik”,  

w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna, Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Umowa o dofinansowanie 

projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego; pomiędzy Gminą Kórnik  

a Zarządem Województwa Wielkopolskiego; podpisana została  

12 października 2018 roku. Kwota dofinansowania zgodnie z umową 

wyniosła 771.830,85 zł. 

W ramach realizacji projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2017 roku  

i zakończył w lutym 2019 roku:   

a) Utworzonych zostało 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

dla 3-4-latków w nowym przedszkolu we wsi Kamionki. Do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych i opieki nad objętymi projektem dziećmi zatrudnieni 

zostali: nauczyciele, pomoce nauczycieli i logopeda. W ramach 

dofinansowania bieżącej działalności zatrudniony został także personel 

kuchenny. 
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b) Zakupione zostały pomoce do prowadzenia zajęć przedszkolnych, 

ćwiczeń muzyczno-rytmicznych, zabawki, sprzęt i oprogramowanie TIK, 

sprzęt komputerowo-biurowy. 

c) Rozszerzona została oferta przedszkola o zajęcia dodatkowe dla dzieci  

3 i 4-letnich realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów: 

zajęcia z logorytmiki, rytmiki z elementami gimnastyki korekcyjnej, 

zajęcia z arteterapii. Na potrzeby ich prowadzenia zakupione zostały 

pomoce dydaktyczne do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych, ćwiczeń 

logopedycznych, sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. 

Zajęcia realizowane były od listopada 2018 roku do lutego 2019 roku. 

d) Sześciu nauczycieli podwyższyło swoje umiejętności w zakresie 

wykonywanej pracy, poprzez ukończenie kursu z zakresu 

sensodydaktyki oraz kursu przygotowującego do pracy z dzieckiem 

autystycznym. 

W 2018 roku złożono sześć wniosków o płatność, na podstawie których 

otrzymano w 2018 roku „zaliczkę” w wysokości 240.000,00 zł, a w 2019 

roku refundację poniesionych kosztów w wysokości 380.174,98 zł. Sześć 

wniosków częściowych dotyczyło rozliczenia poniesionych wydatków  

w okresie od 1 września 2017 roku do 30 listopada 2018 roku. W marcu 

2019 roku złożony został jeden wniosek o płatność końcową. Wniosek 

dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 1 grudnia 2018 

roku do 28 lutego 2019 roku. Wystąpiono o refundację z Europejskiego 

Funduszu Społecznego poniesionych kosztów w wysokości 148.038,36 zł. 

Weryfikacja wniosku została wstrzymana do czasu pełnego rozliczenia 

projektu zintegrowanego dotyczącego budowy przedszkola oraz 

przeprowadzenia kontroli projektu. Zatwierdzenie wniosku końcowego 

dot. projektu zintegrowanego nastąpiło w październiku 2019 roku. 

Natomiast od 10 do 13 grudnia 2019 roku prowadzona była przez 

pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego kontrola na miejscu realizacji projektu. Kontrola „zza biurka” 

trwała jeszcze w I kwartale 2020 roku. Protokół pokontrolny przekazany 

został Gminie w maju 2020 roku. Weryfikacja końcowego wniosku 

o płatność zakończyła się 21 października 2020 roku. Środki w wysokości 

133.604,57 zł zostały przekazane Gminie w listopadzie 2020 roku. 

 

9) Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Szczodrzykowo. 

 

W kwietniu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa 

centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Szczodrzykowo”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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Złożony wniosek został w 2018 roku pozytywnie oceniony przez Radę 

Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski i przekazany do dalszej oceny 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Korektę 

wniosku do UMWW złożono w styczniu 2019 roku. Umowa 

o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi została podpisana 19 lutego 2019 roku. Koszty 

kwalifikowane zgodnie z umową wynosiły 448.478,00 zł, a wnioskowana 

kwota dofinansowania to 285.366,00 zł. W związku z koniecznością 

aktualizacji kosztów inwestycji w III kwartale 2020 roku złożono poprawiony 

wniosek o dofinansowanie, który stanowił podstawę aneksowania umowy 

o dofinansowanie. Aneks nr 1 do umowy podpisany został 29 września 

2020 roku. 

W ramach projektu w latach 2019-2020 w Szczodrzykowie wybudowana 

została świetlica wiejska mieszcząca salę spotkań i biesiad, zaplecze 

kuchenne, pomieszczenie sali komputerowej dla dzieci, zaplecze sanitarne 

oraz pomieszczenie techniczne. Prace budowalne zakończyły się 

w czerwcu 2020 roku. 

20 listopada 2020 roku złożono wniosek o płatność końcową dla projektu. 

Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 

19 lutego 2019 roku do 20 listopada 2020 roku. Wydatki ogółem wyniosły 

781.404,67 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły w tym okresie 701.026,26 zł, 

a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 285.366,00 zł. Wniosek został 

skorygowany w grudniu 2020 roku oraz w I kwartale 2021 roku. 

 

10) Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +.  

 

W kwietniu 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zakupu 

45 laptopów dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Gminie 

w ramach projektu Zdalna Szkoła, w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach tego samego Programu; 

projektu Zdalna Szkoła+; w maju złożono wniosek na zakup kolejnych 

39 laptopów. Cena zakupu była bardzo korzystna i w celu wykorzystania 

puli środków dokonano zakupu dodatkowych 9 laptopów. 

Pierwszą umowę o dofinansowanie podpisano 27 kwietnia 2020 roku, 

a 28 kwietnia już zakupione laptopy trafiły do wszystkich gminnych szkół 

podstawowych. Ich koszt wyniósł 1220.109,50 zł, a dofinansowanie 

w wysokości 99.999,90 zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Drugą umowę podpisano w czerwcu 2020 roku 

i 22 czerwca laptopy o wartości 112.707,36 zł (100% finansowania ze 

środków EFRR) trafiły do szkół. Zakupione laptopy poprawiły realizację 

nauczania z wykorzystaniem narzędzi do nauki zdalnej, przekazane zostały 

zarówno uczniom, jak i nauczycielom. 
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11) Projekty ,,Kuj żelazo póki gorące", ,,Lepszy świat i ja w nim" 

Projekty realizowane były odpowiednio przez Szkołę Podstawową  

w Robakowie i Szkołę Podstawową w Szczodrzykowie w ramach Programu 

Englisch Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności. Zadaniem projektów była nauka języka angielskiego  

i poznanie „małej ojczyzny”. Szkoły na realizację projektu otrzymały w roku 

2020 po 4.000,00 zł. 

 

12) Program Erasmus 

W ramach Programu realizowanego przez Szkołę Podstawową  

w Kamionkach w roku 2020 odbyło się kilka zajęć on line. Program 

realizowany jest we współpracy ze szkołami z Portugali, Czech i Litwy, 

a jego realizacja przewidziana jest na lata 2020 – 2022. W roku 2020 na 

jego realizację Gmina otrzymała 88.468,80 zł. Szkoła Podstawowa 

wykorzystała kwotę 4.449,00 zł. 

 

13) Projekt „Sedno kariery”. 

Projekt „Sedno kariery” realizowany ze środków Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany był przez KCRiS 

Oaza. Pozyskane środki w kwocie 13.050,77 zł przeznaczone były na 

zatrudnienie pracownika w KCRiS Oaza. 

 

 

5. Sprawozdanie z pozyskiwania krajowych środków pozabudżetowych  

w 2020 roku: 

 

1) Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-

2035. 

 

W grudniu 2018 roku przesłano do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie opracowania 

„Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-

2035” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport 

niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. W czerwcu 

2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu poinformował Urząd, że w wyniku przeprowadzonej oceny 

wniosek znalazł się na liście rankingowej i został skierowany do negocjacji 

warunków dofinansowania. Wnioskowana wysokość dotacji wynosiła 

50.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana 2 grudnia 2019 

roku. W marcu 2020 roku wyłoniono wykonawcę Strategii. Zbieranie 

materiałów i opracowanie dokumentu trwało do listopada 2020 roku.  

W grudniu dokument poddany został konsultacjom społecznym. W związku  

z wprowadzonym w Polsce w marcu 2020 roku stanem epidemii COVID-19 
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umowa z wykonawcą oraz umowa o dofinansowanie były kilkukrotnie 

aneksowane w zakresie terminu wykonania zadania. Rada Miasta i Gminy 

Kórnik przyjęła Strategię Uchwałą Nr XXX/408/2021 z 31 marca 2021 roku.  

 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczodrzykowo oraz części 

Runowa w gminie Kórnik. 

 

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu w sierpniu 2019 roku złożono wniosek o udzielenie pożyczki  

w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza 

granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych” na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w Szczodrzykowie. Informację o przyznaniu pożyczki otrzymaliśmy  

w styczniu 2020 roku, a umowa została podpisana 21 grudnia 2020 roku. 

Całkowite koszty netto zostały w niej ustalone na 7.011.224,83 zł i w 100% 

pokryte zostaną z pożyczki. Po zrealizowaniu inwestycji będzie można 

ubiegać się o umorzenie pożyczki do wysokości 30%. Realizacja inwestycji 

przewidziana jest na lata 2021-2022. 

 

3)  Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

 

W listopadzie 2019 roku złożono w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego wniosek o udzielenie w roku 2020 dotacji  

z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Wniosek dotyczył dróg w Kromolicach, Konarskim  

i Dachowie. Po rozpatrzeniu i akceptacji wniosku 23 września 2020 roku 

podpisana została umowa o dofinansowanie budowy drogi w Dachowie. 

Inwestycja realizowana była w okresie od czerwca do listopada 2020 roku. 

Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 0,814 km  

i szerokości 5,5 m. Całkowity koszt inwestycji to 640.686,41 zł,  

a dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego 100.000,00 zł. 

 

4) „Maluch+ 2020”. 

 

W listopadzie 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim  

w Poznaniu złożono wniosek o dofinansowanie funkcjonowania miejsc 

opieki utworzonych przez Gminę przy udziale środków z programu „Maluch” 

w żłobku w Kamionkach, w ramach programu rządowego „Maluch+ 2020”. 

W marcu 2020 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na 

finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+ 2020”. Wniosek gminy Kórnik, w którym ubiegano się  

o dofinansowanie funkcjonowania w 2020 roku żłobka w Kamionkach 

znalazł się na liście ofert zakwalifikowanych do dofinansowania. W związku  
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z niewystarczającą ilością środków zaplanowanych w Programie,  

w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania, wszystkim wnioskodawcom 

obniżono przyznane kwoty dotacji. Gmina Kórnik otrzymała 58.320,00 zł na 

funkcjonowanie placówki od stycznia do grudnia 2020 roku. Kwota ta 

przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń personelu 

żłobkowego. Umowę o dofinansowanie podpisano 25 listopada 2020 roku. 

 

5) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę 

promenady nad Jeziorem Kórnickim - etap III. 

 

Na podstawie złożonych w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego; w I kwartale 2020 roku; 

dokumentów dot. dofinansowania inwestycji „Zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim - 

etap III” Sejmik Województwa Wielkopolskiego 13 lipca 2020 roku podjął 

uchwałę o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 2.000.000,00 zł. Umowa 

o dofinansowanie podpisana została 28 lipca 2020 roku. Dotacja celowa  

z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona została na pokrycie 

wydatków ponoszonych do 31 grudnia 2020 roku. Od lipca do grudnia 

złożono w UMWW cztery wnioski o płatność: w sierpniu 2020 r. na kwotę 

1.187.056,05, w październiku 2020 r. na kwotę 202.089,00 zł, w grudniu 

2020 r. na kwotę 561.505,20 oraz na kwotę 49.349,75 zł. Sprawozdanie  

z częściowej realizacji zadania wraz z rozliczeniem dotacji przekazano  

w styczniu 2021 roku. 

 

6) Lokalny Animator Sportu. 

 

W 2020 roku od maja do końca listopada trenerzy-animatorzy prowadzący 

zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na boiskach – Orlikach  

w Kórniku i Kamionkach otrzymywali wynagrodzenie w części 

dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wnioski 

złożone zostały i umowy podpisane przez Gminę i animatorów z Instytutem 

Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym z Warszawy. Wyjątkowo ze 

względu na panującą pandemię koronawirusa zajęcia na Orlikach 

prowadzone były od maja, a nie jak zazwyczaj od marca. Wartość 

pozyskanych środków z Instytutu Sportu wyniosła 16.800,00 zł.  

 

7) „Deszczówka" - budowa podziemnego systemu magazynowania wody 

opadowej wraz z instalacją jej zagospodarowania przy Szkole Podstawowej  

w Szczodrzykowie. 

 

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn. „Deszczówka” 

dotyczący zagospodarowania wód opadowych na terenie Szkoły 
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Podstawowej w Szczodrzykowie złożono 14 sierpnia 2020 roku w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wniosek gminy Kórnik, 

w którym ubiegano się o dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 

50.000,00 zł znalazł się na liście ofert zakwalifikowanych do 

dofinansowania. Umowa o udzielenie pomocy finansowej podpisana została 

16 października 2020 roku. Zadanie realizowane było w październiku 

i listopadzie 2020 roku, a jego efektem było powstanie systemu do 

zbierania wody opadowej, jej magazynowania i racjonalnego wykorzystania 

do podlewania terenów zielonych wokół Szkoły Podstawowej 

w Szczodrzykowie. Całkowite koszty realizacji inwestycji wyniosły 

ostatecznie 58.917,00 zł, koszty kwalifikowane natomiast 53.013,00 zł. 

Ponieważ kwota dotacji celowej nie mogła przekroczyć 70% kosztów 

kwalifikowanych zadania dofinansowanie uległo zmniejszeniu z 50.000,00zł 

do kwoty 37.109,00 zł. 

 

8) Przebudowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w miejscowości Kamionki,  

w gminie Kórnik. 

 

Do Wojewody Wielkopolskiego przekazano w sierpniu 2020 roku wniosek  

o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy drogi 

gminnej ul. Jaśminowej w Kamionkach. Planowane koszty całkowite 

realizacji zadania to 752.902,78 zł, a wnioskowane dofinansowanie 

372.761,39 zł (50% kosztów kwalifikowanych). W listopadzie 2020 roku 

otrzymano informację, że zadanie znalazło się na liście zadań gminnych 

przeznaczonych do dofinansowania. Lista została przekazana do 

zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów. 

 

9) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. 

 

Wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –  

w wysokości 3.868.277,00 – złożono w Wielkopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Poznaniu 6 sierpnia 2020 roku. Otrzymane 31 sierpnia 

2020 roku środki przeznaczone zostały na trwającą rozbudowę Szkoły 

Podstawowej w Radzewie oraz rozpoczynającą się budowę placówki 

wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku. W 2020 

roku wydatkowano 2.066.141,60 zł w sposób następujący:  

 na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Radzewie; o wartości 

4.859.929,00 zł; przeznaczono kwotę 1.604.923,06 zł, 

 na budowę placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci 

i młodzieży w Kórniku przeznaczono 461.218,54 zł.  

Pozostała kwota zostanie przeznaczona w 2021 roku na drugą z inwestycji. 
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10) Aktywna tablica. 

 

W październiku 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zakupu 

dwóch tablic multimedialnych z projektorami dla Szkoły Podstawowej  

w Kamionkach, w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Umowę  

o dofinansowanie podpisano 24 listopada 2020 roku. Nowe tablice 

zakupiono w grudniu 2020 roku za łączną kwotę 17.500,00 zł, a przekazane 

dofinansowanie wyniosło 14.000,00 zł. 

 

11) Środki pozyskane z tytułu zwolnień z ZUS i Funduszu Pracy związane  

z epidemią COVID-19 przez jednostki organizacyjne:  

Jednostka organizacyjna Kwota w zł 

Środowiskowy Dom Samopomocy 4 885,47 

Ośrodek Pomocy Społecznej 68 042,54 

Szkoła Podstawowa w Radzewie 61 483,59 

Szkoła Podstawowa w Robakowie  87 596,17 

Punkt Przedszkolny w Radzewie 5 867,02 

Przedszkole Misia Uszatka w Kórniku 67 138,70 

Przedszkole Cztery Pory Roku w Kórniku 60 437,30 

Przedszkole w Szczodrzykowie 66 088,63 

Przedszkole w Kamionkach 76 609,43 

Żłobek w Kamionkach 34 114,51 

Razem 532 263,36 

 

W 2021 roku Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku 

otrzymało decyzję o zwolnieniu ze składek na ZUS za 2020 rok w kwocie 

159.283,57 zł. 

Łącznie z tytułu zwolnień ze składek ZUS i na Fundusz Pracy jednostki 

organizacyjne pozyskały 691.546,93 zł. 
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IV. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII. 

W okresie sprawozdawczym w Gminie Kórnik realizowane były następujące 

programy i strategie: 

1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kórnik.  

3. Program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus”. 

4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018-2023.  

5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2020,  

z perspektywą na lata 2021-2024.  

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej.  

7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Kórnik na lata 2014-2032. 

8. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Kórnik na lata 2016-2020. 

9. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kórnik 

na lata 2018-2020. 

10. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020. 

11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2020. 

12. Roczny program współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, na 2020 rok.  

13. Plan Odnowy Miejscowości: Mościenica, Prusinowo, Czmoń, Robakowo, 

Borówiec, Gądki, Dachowa, Radzewo, Szczytniki, Skrzynki i Żerniki. 

14. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2020. 
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Ad. 1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025. 

 

W 2020 roku Miasto i Gmina Kórnik realizowała Strategię Rozwoju Miasta i Gminy 

Kórnik zatwierdzoną Uchwałą nr XXXIII/434/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik  

z dnia 26 kwietnia 2017 roku.  

Strategia określa wizję Miasta i Gminy jako miejsce przyjazne: 

1) mieszkańcom dzięki zróżnicowanemu rozwojowi i wysokiej jakości usługom,  

2) turystom dzięki urozmaiconym atrakcjom,  

3) inwestorom dzięki przygotowanym terenom inwestycyjnym,  

4) przyszłym pokoleniom dzięki rozsądnemu gospodarowaniu zasobami  

i dbałością o wspólne dziedzictwo.  

 

Misją Gminy realizowaną w ramach Strategii jest stwarzanie jak 

najkorzystniejszych warunków do życia jej mieszkańcom, chroniąc dziedzictwo 

kulturowe i naturalne dla kolejnych pokoleń.  

Cele strategiczne rozwoju Gminy określono jako:  

1) rozbudowa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska,  

2) rozwój infrastruktury i usług społecznych,  

3) ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego.  

 

W 2020 roku cele strategiczne osiągnięto realizując następujące zadania:  

1) układ dróg i komunikacja publiczna zostały zmodernizowane poprzez 

wykonanie następujących zadań: 

a) rozpoczęto i kontynuowano prace projektowe nad zadaniami dotyczącymi: 

  budowy chodników: do os. Radosnego w Czmoniu, przy ul. Głównej  

w Biernatkach, w miejscowości Konarskie, przy ul. Dworzyskowej  

w Radzewie, 

  budowy dróg: 332017P w Kromolicach, ul. Goździkowej w Czmońcu,  

ul. Cichej w Szczytnikach, ul. Grzybobranie w Borówcu, ul. Kwiatowej, 

Akacjowej i Brzozowej w Gądkach, ul. Lotniczej w Kamionkach, 

ul. Spacerowej w Kamionkach, ul. Stokrotkowej w Kamionkach, 

ul. Szerokiej w Robakowie, ul. Zwierzynieckiej w Kórniku, ul. Kwiatowej,  

ul. Wiśniowej, ul. Leśnej, ul. Jeziornej, ul. Nowej, ul. Łąkowej i ul. Palmowej 

w Skrzynkach, ul. Sowiej, ul. Międzylesie, ul. Szarotkowej i ul. Bratkowej  

w Szczytnikach,  Huby Konarskie; 

  przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik – 

Dziećmierowo; 

b) wykonano projekty budowy: ul. Brylantowej w Kamionkach, ul. Maślakowej 

w Borówcu, ul. Wiosennej w Borówcu, ul. Krokusowej, ul. Narcyzowej,  

ul. Różanej w Robakowie, ul. Jaśminowej w Kamionkach (na realizację 

inwestycji uzyskano dofinansowanie), na Osiedlu Nadwarciańskim 

w miejscowości Trzykolne Młyny, ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej 

w Skrzynkach, ul. Polnej w Dziećmierowie, ul. Dębowej w Borówcu, ścieżki 
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rowerowej na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko na drodze  

S-11 do miejscowości Żerniki; 

c) wybudowano chodniki na: ul. Piotrowskiej w Szczytnikach (I etap), 

ul. Wiatracznej i ul. Kantego w Kórniku; 

d) wybudowano drogi: ul. Klonową w Dachowie, ul. Wierzbową w Kamionkach, 

 ul. Na Skarpie i ul. Wrzosową w Borówcu, drogę gminną - dz. nr 235/9  

w Borówcu, ul. Leśną w Gądkach, ul. Wilczą w Kamionkach; 

e) przebudowano: ul. Steckiego w Kórniku (od OSP Kórnik do  

ul. 20 Października), drogę dojazdową do wsi Dębiec; 

f) wybudowano zjazd z ul. Wierzbowej w Mościenicy; 

g) wybudowano miejsca parkingowe: w Szczodrzykowie i przy ul. Kościelnej  

w Kórniku - Bninie; 

h) wykonano projekt oświetlenia drogowego dotyczącego budowy ul. Wiosennej  

w Borówcu, projekt budowy pętli autobusowej przy skrzyżowaniu  

ul. Platanowej i ul. Klonowej w Kamionkach, rozpoczęto projekt budowy 

zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki z drogami 

dojazdowymi i ścieżkami rowerowymi; 

i) wybudowano oświetlenie:; przy ul. Pod Borem i Pod Lasem, ul. Grzybobranie  

w Borówcu, przy ul. Piaskowej w Kamionkach Przy Lesie; zrealizowano 

projekt Rozświetlone Kamionki (obejmujący ulice Olchową, Promienną, 

Spacerową, Sportową), na ul. Pisarskiej w Koninku, na ul. Żniwnej 

w Radzewie, przy ul. Stawowej, Nad Strumykiem, ul. Szczodrej, przy  

ul. Szyszkowej, ul. Szlachetnej, ul. Szczęśliwej, ul. Szczerej i ul. Szczelinka 

w Szczytnikach, przy ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej)  

i os. Parkowe (całe) w Szczytnikach/Koninku,  

j) opracowano projekty budowy oświetlenia: ul. Letniej i ul. Kwitnącej  

w Błażejewku; ul. Leśnej w Czołowie; ul. Jęczmiennej i ulicach przyległych  

w Kamionkach Przy Lesie, ul. Leśnej w Kamionkach, ul. Polnej i ul. Świgonia 

w Dziećmierowie, ul. Poranek w Koninku, ul. Miętowej w Czmońcu, 

ul. Poznańskiej w Kórniku, ul. Nad Potokiem w Borówcu, ul. Wesołej  

i ul. Szczodrej w Szczytnikach, ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie,  

na os. Przylesie w Błażejewie, przy ul. Lipowej i ul. Bnińskiej w Czmoniu,  

ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie, na os. Wczasowym  

i os. Lipowym w Mościenicy, ul. Czereśniowej i Na Górce w Borówcu, 

k) w ramach rozwoju komunikacji publicznej: Spółka Kombus zakupiła  

8 autobusów oraz jeden bus do transportu dzieci niepełnosprawnych; 

wykonano projekty, wybudowano i oddano do użytku nowe przystanki 

autobusowe: w ciągu ulicy Ogrodowej w miejscowości Szczodrzykowo – 

strona prawa w kierunku miejscowości Dachowa, w ciągu ulicy Aleja Flensa 

w rejonie ulicy Gawrycha w Kórniku, w ciągu ulicy Aleja Flensa w rejonie 

ulicy Celichowskiego w Kórniku, w ciągu ulicy Poznańskiej w rejonie 

skrzyżowania z ulicą Poprzeczną w Kórniku, w ciągu ulicy Błażejewskiej  
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w rejonie skrzyżowania z ulicą Wierzbową w miejscowości Kórnik, w ciągu 

ulicy Parkowej w miejscowości Kórnik; 

 

2) prowadzono modernizację i rozbudowę systemu wodociągowo – 

kanalizacyjnego: 

a) zlecono opracowanie lub częściowo wykonano projekty: budowa kanalizacji 

sanitarnej w Błażejewku, budowy kanalizacji w miejscowościach Robakowo, 

Gądki, Dachowa i Żerniki (koncepcja); 

b) zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę 

kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i części Runowa, budowy sieci 

wodociągowej Szczodrzykowo – Pierzchno; 

c) opracowano analizę hydrauliczną możliwości tranzytu ścieków dotyczącą 

budowy kanalizacji w Czmoniu; 

d) rozpoczęto budowę sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa 

(zakończenie planowane na III kwartał 2021 roku)- etap 2; 

e) wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku; 

f) wybudowano przyłącze wody przy placu zabaw w Skrzynkach wraz  

z odcinkiem sieci wodociągowej; 

g) wybudowano sieć wodociągową z Gądek do Szczodrzykowa – etap 3; 

 

3) w zakresie ochrony środowiska, szczegółowo omówiono realizowane zadania  

w pkt Ad. 5 – Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 

2017-2020 oraz Ad. 6 – Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 

Kórnik; 

 

4) w zakresie rozwoju bazy lokalowej dla jednostek oświatowych i ich organizacji 

realizowano następujące zadania: 

a) rozbudowano Szkołę Podstawową w Radzewie; 

b) rozbudowano instalację CO na małej sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej w Kamionkach; 

c) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku wybudowano plac zabaw; 

d) rozpoczęto budowę sensorycznego placu zabaw "Jedynka" przy Szkole 

Podstawowej nr 1w Kórniku (zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu 

lutym 2021 r.); 

e) w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie: zamontowano monitoring, 

zrealizowano projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych na 

terenie Szkoły; 

f) rozpoczęto prace projektowe dotyczące rozbudowy i termomodernizacji 

Szkoły Podstawowej w Robakowie; 

g) wybudowano instalację fotowoltaiczną na budynku Przedszkola Nr 1  

w Kórniku oraz Szkole Podstawowej w Kamionkach; 

h) wspierano budowę prywatnych placówek żłobkowo-przedszkolnych; 
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i) doposażono wszystkie placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

multimedialny, wyposażono pracownie przedmiotowe w szkołach 

podstawowych; 

j) zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli wszystkich szkół 

podstawowych w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej; 

k) w związku z panującą w 2020 roku epidemią COVID-19 i prowadzoną  

w znaczącej części roku szkolnego 2019/2020 i 2020/2021 nauką zdalną we 

wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy ograniczono lub 

całkowicie zawieszono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, również  

te prowadzone w ramach projektów grantowych i dofinansowanych ze 

środków UE. Zajęcia dodatkowe prowadzone były natomiast 

w przedszkolach; 

 

5) w zakresie rozwoju gminnej bazy lokalowej kultury i organizacji bogatej oferty 

kulturalnej realizowano następujące zadania: 

a) zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Szczodrzykowie; 

b) zmodernizowano świetlicę w Borówcu; 

c) wybudowano ogrodzenie przy świetlicy w Prusinowie; 

d) rozpoczęto budowę budynku gospodarczego przy świetlicy we wsi 

Konarskie; 

e) w Kórnickim Ośrodku Kultury przystosowano nowe pomieszczenie na 

potrzeby Kórnickiej Orkiestry Dętej, zakupiono szafy na stroje i instrumenty, 

wyremontowano kuchnię; 

f) w związku z panującą epidemią od marca do końca roku nie organizowano 

masowych, plenerowych imprez kulturalnych, nie odbyły się Kórnickie 

Spotkania  

z Biała Damą, ani Festiwal Letni „Muzyka z Kórnika”, zorganizowano 

natomiast po raz pierwszy Mikołaj drive i Wirtualny Jarmark 

Bożonarodzeniowy; 

 

6) w zakresie rozwoju sportu i rekreacji realizowano następujące zadania: 

a) budowano trzeci etap promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora 

Kórnickiego wraz z kładką; 

b) oświetlono plac zabaw w Czmońcu; 

c) wykonano projekt budowy: oświetlenia wiaty piknikowej i przyłącza 

elektrycznego w Kamionkach Północnych, placu zabaw w Biernatkach 

i Radzewie, wiaty rowerowej w Kamionkach i Kórniku - Bninie, siłowni 

plenerowej w Mościenicy, zagospodarowania działki nr 17 w Błażejewie, 

ustawienia kontenera w Dziećmierowie; 

d) wbudowano garaże blaszane w miejscowościach: Radzewo, Czmoniec  

i Biernatki; 

e) wybudowano siłownię plenerową w Dębcu; 

f) wybudowano wiaty piknikowe w Kamionkach Północnych i Robakowie; 
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g) wybudowano plac zabaw w Żernikach i Dziećmierowie, doposażono plac 

zabaw przy ul. Sportowej w Kamionkach; 

h) wybudowano przyłącze wodne na placu zabaw "Kamyczek" w Kamionkach; 

i) rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy lodowiska w Kórniku; 

j) wykonano piłkochwyty na boisku piłkarskim w Szczodrzykowie; 

k) opracowano dokumentację projektową przebudowy nawierzchni boiska  

w Borówcu oraz w Konarskim; 

l) wykonano przyłącza energetyczne: do działki boiska sportowego  

w Żernikach, przy boisku w Czołowie; 

m)  w związku z wprowadzonym w marcu 2020 roku stanem epidemii  

i związanymi z nim zakazami i obostrzeniami, działalność stowarzyszeń  

i klubów sportowych została znacząco ograniczona, Gmina nie zrezygnowała 

jednak ze wsparcia finansowego i organizacyjnego nielicznych wydarzeń 

sportowych i oraz dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych 

przez lokalne stowarzyszenia i kluby sportowe; 

 

7) z zakresu zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa realizowano 

następujące zadania: 

a) rozpoczęto budowę placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci  

i młodzieży w Kórniku (na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych); 

b) wystąpiono do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie 

modernizacji budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie – uzyskano 

pozwolenie na budowę; 

c) zlecono wykonanie projektu rozbudowy OSP w Kórniku; 

d) rozbudowano system monitoringu montując kamery: na stacji PKP  

w Kórniku, PSZOK w Czołowie, na plaży na Błoniach (Kórnik), przy świetlicy 

w Czmoniu, przy wiacie w Mościenicy, na rondzie w Kamionkach i na boisku 

w Robakowie; 

e) pomimo wprowadzonego w marcu 2020 roku stanu epidemii i związanego 

z nim szeregu zakazów i obostrzeń, które znacząco uniemożliwiły lub 

ograniczyły działalność organizacji pozarządowych, szczególnie wspierano 

działalność stowarzyszeń działających na rzecz seniorów, osób ubogich 

i zniepełnosprawnościami; 

 

8) w 2020 roku realizowano również działania i zadania zapisane w programach 

dotyczących zarządzania gminą, zagospodarowania przestrzennego, poprawy 

jakości obsługi mieszkańców i efektywności działań Urzędu Miasta i Gminy 

i jednostek podległych czy rewitalizacji. Między innymi: umocnieniu 

społeczeństwa obywatelskiego służył Fundusz Sołecki; w istotnych społecznie 

tematach związanych z opracowywaniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego organizowane były konsultacje społeczne. 

Dla przyszłego usprawnienia pracy Urzędu Miasta i Gminy i zwiększenia 
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komfortu obsługi interesantów w 2020 roku wprowadzono program do obsługi 

elektronicznego obiegu dokumentów oraz rozpoczęto prace projektowe 

związane z przebudową windy w budynku Urzędu na Placu Niepodległości 1 

i przebudowy na potrzeby Urzędu budynku przy Placu Niepodległości 4  

w Kórniku. 

 

Ad. 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kórnik.  

 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną 

gminy jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kórnik uchwalone zostało w 1998 r. Zmiany do dokumentu wprowadzane 

były w kolejnych latach. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik przyjęto uchwałą nr XL/529/2017 

Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 października 2017 roku w sprawie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik ze 

zmianą obejmującą działki o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki. Jest to 

31 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

W celu wprowadzenia ujednolicenia kierunków zagospodarowania przestrzennego 

dla zachodniej części gminy Kórnik zainicjowano przystąpienia w oparciu  

o następujące uchwały:  

 uchwała nr XXII/278/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia  

29 czerwca 2016 r. obejmująca obszar obrębów Czołowo, Konarskie, 

Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko; 

 uchwała nr XXVII/326/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia  

26 października 2016 r. obejmująca północny zachód gminy, tj. obszar 

obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części obrębów Żerniki, 

Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na 

zachód od trasy S11; 

 uchwała nr XIX/244/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 marca 2016 

r. obejmująca grunty wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434,  

a ulicami Owocową, Leśną i Długą.  

Podstawowymi narzędziami, w oparciu, o które realizowana jest polityka 

przestrzenna gminy Kórnik są miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego – sukcesywnie sporządzane i uchwalane akty prawa 

miejscowego, określające przeznaczenie terenu i warunki jego zagospodarowania. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ustalają dla poszczególnych 

terenów konkretną kategorię przeznaczenia terenu i sposoby jego 

zagospodarowania, wpływając tym samym, na sposób kształtowania przestrzeni.  

W granicach administracyjnych Miasta i Gminy Kórnik obowiązują 263 miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 8. Pokrycie gminy 

zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiągnęło 60% 
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powierzchni gminy Kórniki wzrosło o ponad 8% w stosunku do roku poprzedniego. 

Łączna powierzchnia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wynosi 11270 ha.  Spośród wszystkich funkcji wyznaczonych  

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

powierzchnia terenów o funkcji rolniczej, leśnej oraz zieleni i wód, czyli terenów 

wyłączonych z możliwości zabudowy wynosi ok. 8339 ha (ok. 74 % powierzchni 

uchwalonych planów miejscowych Miasta i Gminy Kórnik).  

 

Obecnie trwają 64 procedury planistyczne mające na celu przyjęcie zapisów  

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian – załącznik 

nr 9.  

Spośród aktualnie toczących się procedur planistycznych zmierzających do 

uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warto 

wymienić następujące procedury planistyczne: 

 nr XXXII/394/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu 

Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej,  

ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej – etap II, gmina Kórnik; 

 nr XXXVI/487/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

centrum miasta Kórnik, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, 

Dworcowej, 20 Października i Średzkiej; 

 nr L/692/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie geodezyjnym Błażejewko, dla terenu i okolic dawnego ośrodka 

szkoleniowo – wypoczynkowego, gmina Kórnik; 

 nr XVII/191/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu Błażejewko, w rejonie ulic Leśnej, Zaniemyskiej i jeziora 

Bnińskiego oraz dla działek o numerach ewidencyjnych 450/2, 450/12  

i 450/13, gmina Kórnik; 

 nr XXIII/294/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Radzewo, gmina Kórnik; 

 nr XXIII/295/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu geod. Skrzynki, gmina Kórnik. 

Równocześnie, dla obszarów gminy nieobjętych planami miejscowymi, ustalenie 

sposobu zagospodarowania terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy). Burmistrz Miasta i Gminy 

Kórnik w roku 2020 wydał 182 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 18 decyzji 
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odmawiających ustalenia warunków zabudowy. W roku 2020 przeprowadzono 

postępowania i wydano 94 decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (załączniki nr 10 i nr 11).  

 

Do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w roku 2020 wpłynęło 1348 aktów notarialnych, 

które zostały przeanalizowane pod kątem zasadności wszczęcia postępowania 

administracyjnego, którego celem jest ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą zapisów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Analiza aktów wykazała, 

że większość transakcji dotyczy nieruchomości nie objętych zapisami planu 

miejscowego, lub dla których zapisy obowiązującego prawa miejscowego,  

w momencie zbycia nieruchomości obowiązują już ponad 5 lat. Również w tym 

celu zweryfikowano i przeanalizowano 12 obowiązujących aktów prawa 

miejscowego, pod kątem zasadności wszczęcia postępowania. Część 

nieruchomości, dla których funkcje przewidziano w nowym planie, miało tożsamą 

funkcję w uprzednio obowiązującym dokumencie planistycznym. W wielu 

przypadkach podstawą zagospodarowania nieruchomości, przed wejściem  

w życie planu miejscowego, była decyzja o warunkach zabudowy.    

W 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik prowadził 7 postępowań zakończonych 

wydaniem decyzji administracyjnej ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości lub decyzji w sprawie odstąpienia od naliczenia opłaty 

planistycznej. Łączna kwota z tytułu opłaty planistycznej w wydanych decyzjach 

wynosi 1.165.561,40 zł. Z tego tytułu do budżetu Miasta i Gminy Kórnik wpłynęło 

113.738,00 zł. Część z przeprowadzonych spraw na skutek złożonych odwołań, 

jest obecnie rozpatrywana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, część 

spraw po utrzymaniu decyzji przez organ II instancji, rozpatrywana jest przez Sąd 

Administracyjny (załącznik nr 12). 

 

Ad.3. Program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus”. 

 

Program „ Kórnicka Rodzina Trzy Plus” funkcjonuje w Mieście i Gminie Kórnik od 

2014 roku. Został wprowadzony Uchwałą Nr XLV/516/2014 Rady Miejskiej  

w Kórniku z dnia 26 marca 2014 roku  w sprawie wprowadzenia Programu 

„Kórnicka Rodzina Trzy Plus”.  

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 51/2014 z dnia 3 czerwca 2014 

roku został wprowadzony regulamin wydawania i korzystania z dokumentu 

potwierdzającego uprawnienia do korzystania z Programu „Kórnicka Rodzina Trzy 

Plus”. 

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Kórnicka Karta 

Rodziny Trzy Plus, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny 

wielodzietnej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.  

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub 

małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta Rodziny Trzy 
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Plus wydawana jest na okres 12 miesięcy. Karta przysługuje niezależnie  

od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci: 

 w wieku do ukończenia 18 roku życia,  

 w wieku do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się  

w szkole lub szkole wyższej,  

 bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem  

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Przedłużenia kart „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” na kolejny rok 

Liczba złożonych wniosków Liczba przedłużonych kart 

 
310 

 
550 kart 

 

Wykaz zniżek dla osób posiadających kartę programu „Kórnicka Rodzina Trzy 

Plus” stanowi załącznik nr 25. 

 

Ad. 4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018-

2023. 

 

W roku 2020 Miasto i Gmina Kórnik realizowała Lokalny Program Rewitalizacji dla 

Miasta i Gminy Kórnik przyjęty Uchwałą nr LI/700/2018 Rady Miasta i Gminy 

Kórnik z dnia 17 października 2018 roku. Niniejszy Program realizowany był  

w ramach Strategii Rozwoju Gminy Kórnik 2017-2025 w części dotyczącej celu 

strategicznego 3.2.1. dot. rewitalizacji miasta i terenów wiejskich oraz w ramach 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Kórnik.  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kórnik jest dokumentem 

operacyjnym, w którym zaplanowany został kompleksowy proces rewitalizacji 

Gminy. Jego nadrzędnym celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego 

zidentyfikowanych obszarów problemowych: obszaru miejskiego części Kórnika 

(ulice: 20 Października, A. Asnyka, A. Mickiewicza, Al. Flensa, A. Fredry,  

B. Leśmiana, Błonie, Bóżnicza, E. Phola, Harcerska, J. Kantego,  

J. Kochanowskiego, J. Słowackiego, Kolegiacka, Krótka, ks. T. Jabłońskiego, 

Kuśnierska, Leśna, M. Reja, Młyńska, Modrzewiowa, os. S. Białoboka, Parkowa, 

pl. Browarowy, pl. Niepodległości, pl. Powstańców Wielkopolskich, Pocztowa, 

Poprzeczna, Poznańska, prof. Z. Steckiego, Prowent, S. Staszica, S. Woźniaka, 

S. Wyspiańskiego, S. Weymana, Stodolna, Szarych Szeregów, Szkolna, Średzka, 

Św. Floriana, Wodna Wojska Polskiego, Zamkowa, Z. Celichowskiego) oraz 

Żernik i Dziećmierowa. Będzie to możliwe dzięki przeprowadzeniu zaplanowanej, 

kompleksowej i skoncentrowanej terytorialnie interwencji, prowadzonej przez 
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interesariuszy procesu rewitalizacji. Interwencja ta koncentruje się na realizacji 

działań społecznych, które uzupełnione są zadaniami infrastrukturalnymi.  

Aby przeprowadzić proces rewitalizacji w dokumencie sformułowano cele 

strategiczne:  

1) zaangażowana społeczność lokalna identyfikująca się z miejscem 

zamieszkania, 

2) atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń sprzyjająca integracji społecznej.  

 

W ramach celów strategicznych określono cele operacyjne i kierunki działań: 

1) włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją, 

2) rozwój potencjału dzieci i młodzieży, 

3) wysokie poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców, 

4) bezpieczne i funkcjonalne przestrzenie odpowiadające potrzebom 

mieszkańców, 

5) atrakcyjne tereny rekreacyjne czynnikiem integrującym społeczność 

lokalną.  

 

W 2020 roku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowano 

następujące zadania:  

1) przy placu Powstańców Wielkopolskich w Kórniku rozpoczęto budowę 

placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży (w budynku 

po realizacji mieścić się będzie Dom Integracji Międzypokoleniowej – Dom 

Seniora i świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży), termin 

wykonania inwestycji zaplanowano na październik 2021 roku, 

2) rozpoczęto budowę kolejnego odcinka promenady spacerowej wzdłuż brzegu 

Jeziora Kórnickiego – etap III część 3, planowany termin zakończenia 

inwestycji to wrzesień 2021 roku, 

3) przebudowano ulicę prof. Steckiego w Kórniku, 

4) zbudowano plac zabaw w Dziećmierowie, a także zakupiono i posadowiono 

kontener pełniący rolę magazynu, 

5) wykonano projekt dla budowy drogi oraz oświetlenia na ulicy Polnej 

w Dziećmierowie, 

6) w ramach budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Żernikach opracowano 

dokumentację projektową, 

7) w ramach modernizacji boiska sportowego w Żernikach wykonano przyłącze 

energetyczne do działki, doposażono również plac zabaw, 

8) Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej prowadziło działania wspierające 

rodziny, których problemy zdrowotne i społeczne zaburzają lub utrudniają ich 

prawidłowe funkcjonowanie, 

9) Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 

Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” prowadziło zajęcia służące rehabilitacji 

oraz przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, 
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10) prowadzono warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy  

w Dziećmierowie, 

11) wspierano aktywizację osób starszych przez dofinansowanie działań 

lokalnych stowarzyszeń i organizacji, między innymi: chóru „Magnolie”, 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Oświaty Kórnickiej, Związku 

Kombatantów R.P. i B.W.P., Stowarzyszenia „Wspaniała Siódemka” itp., 

12) ponadto w miejskim obszarze problemowym modernizowano drogi i chodniki, 

budowano oświetlenie uliczne, zamontowano nowe kamery monitoringu. 

Wszystkie działania „miękkie” – społeczne, kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne – 

prowadzone były przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe w 2020 roku  

w ograniczonym zakresie ze względu na wprowadzony w marcu stan epidemii 

COVID-19 i związane z nim zasady i obostrzenia sanitarne. 

 

Ad. 5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 

– 2020, z perspektywą na lata 2021 – 2024. 

 

W 2020 r. Miasto i Gmina Kórnik realizowała Program Ochrony Środowiska 

przyjęty Uchwałą nr L/685/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 września 

2018 r. w następujących obszarach: 

1) poprawa jakości powietrza poprzez: 

a) dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  

w kwocie 142.946,00 zł - dotacja na wymianę ogrzewania, 

dofinansowanie systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, 

b) budowę i remont dróg gminnych, chodników oraz utrzymanie dróg 

gruntowych,  

c) wraz z Powiatem Poznańskim realizowano program pn. Likwidacja 

materiałów zawierających azbest z terenu powiatu, 

d) termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie - projekt, 

e) budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej 

Gądki wraz z zakupem środków transportu publicznego – projekt  

w trakcie realizacji, 

f) budowa ścieżki rowerowej na odcinku od pętli autobusowej przy węźle 

Koninko na drodze S-11 do miejscowości Żerniki – opracowano projekt 

budowlany, 

2) zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego odczuwalnego dla 

mieszkańców Gminy, poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych, 

oraz planowanie lokalizacji zakładów przemysłowych i usługowych 

generujących duży ruch samochodowy (hałas komunikacyjny) poza terenami 

mieszkaniowymi;  

3) gospodarowanie wodami, poprawa, jakości wód powierzchniowych i ochrona 

zasobów i jakości wód podziemnych poprzez: prowadzenie monitoringu wód 

powierzchniowych i podziemnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowe Gospodarstwo 
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Wodne Wody Polskie, bieżącą konserwację systemu melioracyjnego przez 

spółki wodne na zlecenie Gminy Kórnik, właścicieli gruntów, Starostę, 

urządzeń wodnych przy jeziorze Kórnickim i Skrzynki Duże; 

4) gospodarka wodno-ściekowa:  

a) rozwój oraz modernizacja systemów wodociągowych, zapewnienie 

mieszkańcom Gminy wody pitnej o odpowiedniej jakości poprzez 

planowaną budowę magistrali wodociągowej z Mosiny do Kórnika, 

budowę sieci wodociągowej Gądki – Szczodrzykowo oraz opracowaną 

dokumentację projektową sieci wodociągowej Pierzchno – 

Szczodrzykowo, 

b) rozwój oraz modernizacja systemów kanalizacyjnych przez realizację 

zadań: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej  

w Kórniku, wykonano projekt kanalizacji ul. Poznańskiej w Dachowie 

oraz projekt sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczodrzykowo i części 

Runowa, opracowano projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach: Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki, opracowano 

analizę hydrauliczną na potrzeby budowy kanalizacji w miejscowości 

Czmoń, prowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych  

i przydomowych oczyszczalni ścieków, wydawanie decyzji w zakresie 

obowiązku podłączenia się do kanalizacji, kontrola prawidłowego 

pozbywania się nieczystości ciekłych przez mieszkańców oraz 

dofinansowanie w kwocie 25.500,00 zł budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków: 

5) ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją rolniczą poprzez 

monitoring jakości gleby, zawartości makroelementów oraz weryfikowanie 

przydatności rolniczej gleb we współpracy z Gminą Kórnik zachowywanie 

śródpolnych i przydrożnych zadrzewień, zakrzewień i edukację w zakresie 

stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej oraz wspieranie i promowanie 

rolnictwa ekologicznego w zakresie ograniczania nawożenia i odpowiedniego 

zbilansowania dawek nawozowych w celu zmniejszenia dopływu 

zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych prowadzoną przez 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale Gminy;  

6) realizacja celów wyznaczonych w ustawach, Krajowym Planie Gospodarki 

Odpadami oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Wielkopolskiego poprzez:  

a) działania polegające na selektywnej zbiórce odpadów umożliwiających ich 

recykling i przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - zadania 

realizowane przez Porozumienie Międzygminne (załącznik nr 26),  
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b) prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla 

zapewnienia skutecznego egzekwowania prawa, prowadzenie edukacji 

ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami, monitoring 

obszaru Gminy pod kątem występowania dzikich składowisk oraz bieżąca 

likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikich 

wysypisk);  

c) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta  

i Gminy Kórnik; 

7) ochrona i promocja walorów przyrodniczych poprzez:  

a) dofinansowanie nagród w konkursach promujących walory przyrodnicze 

Gminy organizowanych przez szkoły i inne placówki, organizację 

wycieczek, rajdów rowerowych promujących walory przyrodnicze  

i krajobrazowe Gminy,  

b) dokonywanie regularnych nasadzeń zieleni na terenach gminnych, 

ochrona i pielęgnacja pomników przyrody, wydawanie pozwoleń na 

wycinkę drzew i krzewów oraz ich kontrola,  

c) wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zapisów dot. ochrony przyrody, 

d) z uwagi na obostrzenia wynikające z COVID-19  VI festyn ekologiczny nie 

odbył się,  

e) Kórnickie Dni Nauki to cykliczne wydarzenie popularyzujące naukę oraz 

placówki naukowe znajdujące się na terenie naszej Gminy. W ramach tej 

imprezy, w 2020 roku z uwagi na COVID-19 nagrano film z udziałem 

przedstawicieli Miasta i Gminy Kórnik, Instytutu Dendrologii PAN, Fundacji 

Zakłady Kórnickie, Centrum Badań Kosmicznych Obserwatorium 

Astrogeodynamiczne PAN Borówiec Polskiej Akademii Nauk Biblioteka 

Kórnicka, Zakładu Doświadczalnego PAN „Szkółki Kórnickie”, Stacji 

Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego Instytutu Zootechniki, PIB 

Nadleśnictwa Babki, KCRIS OAZA, Izby Pamiątek Regionalnych  

w Kórniku, firmy Kórnickie TOPFARMS-JAGROL, HIPROMINE oraz osoby 

prywatne,  

8) ograniczeniu ryzyka wystąpienia poważnych zagrożeń ekologicznych oraz 

minimalizacja ich skutków, służyło informowanie społeczeństwa o możliwości 

ich wystąpienia i sposobach zachowań w przypadkach wystąpienia 

zagrożenia, wspieranie działań jednostek reagowania kryzysowego 

(Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejska, Policja), dzięki pozyskanej 

dotacji do jednostek OSP Kórnik i OSP Kamionki trafił nowoczesny sprzęt 

ratowniczy składający się z pompy zatapialnej EVAK 50 EUB 5.20NS1-230V 

STORZ 2; przedłużacza 20 m IP65; węża tłocznego 20 m W-52 o łącznej 

wartości 7.900,00 zł brutto. Wartość jednostkowa zestawu wynosi 3.950,00 zł 

brutto. Gmina dofinansowuje zajęcia z zakresu edukacji promującej 

ekologiczny transport, oszczędzanie wody, prądu, selektywną zbiórkę 
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odpadów wśród mieszkańców, w szczególności wśród młodzieży szkolnej na 

zajęciach lekcyjnych oraz organizując konkursy i nagradzając najlepsze 

prace. 

 

Ad.6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kórnik. 

 

W 2020 roku Gmina Kórnik realizowała zadania wynikające z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/502/2017 Rady Miasta i Gminy 

Kórnik w dniu 27 września 2017 roku. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta  

i Gminy Kórnik (w skrócie PGN) określa rozwiązania przyjęte przez Gminę  

w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarach związanych 

z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce 

komunalnej, a także w zarządzaniu miastem. Celem opracowania PGN-u było 

określenie wizji rozwoju Miasta i Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej 

 

 
 
 
 

 

 
ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH W ZAKRESIE 

OCHRONY ŚDRODOWISKA (ilość umów) 

    
  

 
        

 
  PRZYZNANO 30 000,00 zł   

 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW   WYKORZYSTANO 25 500,00 zł   

 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE WYCOFANE 
WNIOSKI  

ZOSTAŁO 4 500,00 zł   

 

ODEBRANE DO ODBIORU         

 

13 0 10         

 

          

 

ZMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA         

 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE WYCOFANE 
WNIOSKI 

        

 

ODEBRANE DO ODBIORU         

 

30 0 22         

 

    PRZYZNANO 220 000,00 zł   

 

MIKROINSTALACJA   WYKORZYSTANO 142 946,00 zł   

 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE WYCOFANE 
WNIOSKI 

  ZOSTAŁO 77 054,00 zł   

 

ODEBRANE DO ODBIORU         

 

4 0 10         

 

          

 

POMPA CIEPŁA         

 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE  WYCOFANE 
WNIOSKI 

        

 

ODEBRANE  DO ODBIORU         

 

5 0 1         

 
              

 

SUMA WNIOSKÓW 95 
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pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Cel 

strategiczny dla Gminy Kórnik został określony w PGN jako transformacja Gminy 

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza.  

W 2020 roku cel ten był realizowany poprzez takie działania jak:  

 wybudowanie rozproszonych mikro elektrowni fotowoltaicznych na 

budynkach gminnych – Szkoły Podstawowej w Kamionkach oraz 

Przedszkola Nr 1 w Kórniku. Cel ten był również realizowany przez 

mieszkańców gminy Kórnik. W ramach udzielonych przez Miasto i Gminę 

Kórnik dotacji zrealizowano 4 inwestycje polegające na montażu 

mikroinstalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy gminy Kórnik skorzystali 

również z dofinansowania programu „Czyste powietrze”, realizowanego 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

oraz programu „Mój Prąd” realizowanego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  

 termomodernizację budynków z terenu gminy Kórnik, w ramach 

udzielonych przez Miasto i Gminę Kórnik dotacji zrealizowano  30 inwestycji 

dot. wymiany źródła ciepła i 5 inwestycji polegających na montażu pompy 

ciepła;  

 budowę i modernizację dróg oraz chodników na terenie gminy Kórnik.  

W 2020 roku zrealizowano 3 inwestycje polegające na budowie chodników 

(rozpoczęto realizację 5 kolejnych odcinków) oraz wybudowano 13 dróg/ulic 

na terenie gminy Kórnik, a 21 kolejnych  odcinków dróg jest w trakcie 

realizacji. Lepsza jakość nawierzchni zmniejsza czas przejazdu oraz 

przestojów, a tym samym przyczyniła się do redukcji szkodliwych gazów 

i pyłów; 

 rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa 

ich jakości. W ramach tego celu kontynuowano budowę ciągu pieszo-

rowerowego - promenady nad Jeziorem Kórnickim oraz zaprojektowano  

i przygotowano do realizacji budowę ścieżki rowerowej na odcinku od pętli 

autobusowej przy węźle Koninko na drodze S-11 do miejscowości Żerniki.  

 

Ad.7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Kórnik na lata 2014-2032. 

 

W ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Kórnik w 2020 r. realizowano następujące zadania: 

1)  prowadzenie odpowiednich prac przygotowawczych i dokumentacyjnych 

koniecznych w celu realizacji zadań polegających np. na dofinansowaniu 

demontażu, unieszkodliwianiu oraz transporcie wyrobów azbestowych  

(tj. prowadzony był program dofinansowania likwidacji wyrobów 
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zawierających azbest (dofinansowanie 100% kosztów demontażu/odbioru, 

transportu i utylizacji odpadu), 

2)  prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej dotyczącej tematyki 

azbestu (opublikowano na stronie https://www2.kornik.pl/odpady informacje 

dla mieszkańców dotyczące usuwania azbestu), 

3)  aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

 

Zestawienie wyrobów unieszkodliwionych i zinwentaryzowanych zawierających  
azbest za 2020 r. 

L. p.  
w kg w m2 

Ilość 

nieruchomości 

1. Odebrano  58 370 3 433,53 35 

2. Zinwentaryzowane 3 456 052 941 874 2508 

 

 

Ad. 8. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Kórnik na lata 2016 – 2020. 

 

W 2020 r. Gmina Kórnik realizowała program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Kórnik przyjęty Uchwałą nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Kórniku 

z dnia 24 czerwca 2015 r.  

Celem programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym jest tworzenie 

warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Kórnik 

poprzez modernizację i budowę nowych budynków mieszkalnych, przede 

wszystkim socjalnych.  

Zasób mieszkaniowy utrzymywany jest na poziomie umożliwiającym tworzenie 

warunków zaspakajających potrzeby mieszkaniowe w Gminie Kórnik. Warunki 

przyznawania lokali mieszkalnych reguluje uchwała nr XV/172/2011 Rady 

Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011 roku dotycząca zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

Stan techniczny budynków poddawany jest okresowej kontroli, która ma za 

zadanie określić przeprowadzenie najpotrzebniejszych remontów w zasobie 

mieszkaniowym Gminy. 

 

Czynniki wpływające na stan techniczny budynków to: 

1) wiek budynków, 

2) rodzaj zabudowy, 

3) sposoby utrzymania budynków i ich użytkowanie, 

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonywanie 

remontów i napraw. 

Priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów w pierwszej kolejności będzie 

usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców 
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i ich mienia oraz konstrukcji technicznej budynków. Potrzeby remontowe na każdy 

rok kalendarzowy określane są w oparciu o przeglądy stanu technicznego 

budynków. 

Sprzedaż lokali odbywa się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie uchwały XLIII/472/2005 

Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lipca 2005 r. ze zmianami w roku 2008 i 2011 

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości 

gruntowych, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz 

bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych. 

Zasady polityki czynszowej określa uchwała Nr XXVIII/324/2004 Rady Miejskiej  

w Kórniku z dnia 30 czerwca 2004 r. ustala ona czynsz za lokale mieszkalne  

i socjalne. Czynsz obejmuje:  

1) podatek od nieruchomości, 

2) koszty administrowania, 

3) koszty konserwacji, koszty technicznego utrzymania budynku,  

4) koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego 

użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości (wewnątrz i na 

zewnątrz budynku), energię cieplną i elektryczną. 

Najemca oprócz czynszu najmu jest zobowiązany do uiszczania opłat związanych  

z eksploatacją lokalu, niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę energii, 

gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych w wypadkach, gdy 

najemca nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług. 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala Burmistrz Miasta i Gminy 

Kórnik w drodze zarządzenia. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może 

przekroczyć 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym 

zasobie mieszkaniowym. 

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kórnik powierzone jest spółce 

gminnej Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne „WODKOM Kórnik” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Kórniku, ul. Poznańska 71c. Sposób i zasady administrowania 

określone zostały w porozumieniu zawartym w dniu 31 grudnia 2018 r. i obejmuje: 

1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej 

nieruchomości, 

2) obsługę użytkowników zasobu, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, 

4) właściwą eksploatację nieruchomości, 

5) utrzymywanie nieruchomości w niepogorszonym stanie, 

6) obsługę techniczną, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa mienia bądź środowiska w przypadku 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, 

8) sporządzania sprawozdawczości w zakresie prawidłowości 

gospodarowania i zarządzania zasobem komunalnym, 

9) sporządzania okresowych informacji dotyczących gospodarowania 

powierzonym mieniem. 
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Porozumienie określa także sposoby rozliczania kosztów związanych 

zagospodarowania i zarządzania zasobem komunalnym, z realizacją 

powierzonych spółce zadań oraz wynagrodzenia dla administratora. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Kórnik w 2020 roku obejmował 166 lokali 

mieszkalnych (w tym 47 lokali z najmem  socjalnym) o łącznej powierzchni  

7.027,27 m2w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy. Wykaz 

nieruchomości znajduje się w pkt VI. Mienie Komunalne. 

W rejestrze osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego  

z mieszkaniowego zasobu Gminy znajduje się: 47 wniosków osób ubiegających 

się o najem socjalny lokalu w tym 4 wnioski z orzeczeniem sądu o uprawnieniu do 

zawarcia umowy  najmu socjalnego lokalu, 32 wnioski osób ubiegających się  

o najem lokalu mieszkalnego (komunalnego). 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej w 2020 roku wydano  

3 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego. Umowy podpisały 2 osoby. 

 

Ad. 9. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy 

Kórnik na lata 2018 – 2020. 

 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kórnik 

określa główne kierunki działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym 

na lata 2018 – 2020. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia  

o sposobie jej zagospodarowania zapadają indywidualnie.  

Z gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kórnik zostały sprzedane 

działki, które nie mogły zostać zagospodarowane jako odrębne nieruchomości: 

 nieruchomość o powierzchni 0,0116 ha, położona w obrębie geodezyjnym 

Szczytniki, sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela 

nieruchomości przyległej, w celu poprawy warunków zagospodarowania,  

 nieruchomość o powierzchni 0,0068 ha, położona w obrębie geodezyjnym 

Szczytniki, sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela 

nieruchomości przyległej, w celu poprawy warunków zagospodarowania,  

 nieruchomość o powierzchni 0,0252 ha, położona w obrębie geodezyjnym 

Szczytniki, sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela 

nieruchomości przyległej, w celu poprawy warunków zagospodarowania. 

W sprawie nieruchomości o powierzchni 0,1900 ha położonej w Czmoniu  Sąd 

Rejonowy w Środzie Wlkp. wydał postanowienie o zasiedzeniu. 

 

W 2020 roku oddane zostały w trwały zarząd 2 działki: 

 Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - działki nr 16 i 477/2 w Kórniku  

o łącznej powierzchni 0,1741 ha. 

Do gminnego zasobu nieruchomości zostało zakupionych w 2020 roku 9 działek  

o łącznej powierzchni 0,3172 ha pod drogi oraz poszerzenia dróg w Błażejewku, 

Kamionkach, Robakowie, Czmońcu, Kórniku, Dachowie, Skrzynkach, Konarskim 
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i Borówcu. W przypadku nieruchomości w Biernatkach o powierzchni 0,0955 ha, 

skorzystano z prawa pierwokupu. Jest to teren sąsiadujący z gruntem 

przeznaczonym do wykorzystania przez Sołectwo Biernatki przy Al. Flensa. 

Nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, na podstawie decyzji 

podziałowych, to 25 działek o łącznej powierzchni 1,3724 ha. W 2020 roku 

nieodpłatnie zostało nabyte prawo własności nieruchomości drogowe 

j o powierzchni 0,4103 ha, w Czołowie a także prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości drogowej o powierzchni 0,1319 ha, w Pierzchnie. 

Zawarto 15 umów dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 9,3997 ha, na 

cele m. in. rolne, rekreacyjne. Na 31.12.2020 r. wydzierżawionych było łącznie 

56,1562 ha gruntów na podstawie 77 umów dzierżawy. 

W roku 2020 zawarto 73 umowy dotyczących najmu świetlic wiejskich. Kwota 

czynszu z tego tytułu wyniosła 16.640,00 zł. 

Grunty o powierzchni 27,6407 ha pozostają w użytkowaniu Sołectw Gminy Kórnik  

na podstawie zapisów statutów. 

Nieruchomości pozostające w gminnym zasobie nieruchomości Miasta i Gminy 

Kórnik są wykorzystywane w celu wykonywania zadań własnych, a także na cele 

rozwojowe gminy i inwestycje gminne. 

 
Ad. 10 i 11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2016- 2020. 

 

Zadania, które zostały zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Kórnik, zrealizowane przez 

Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień i  Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (GKRPA) w 2020 roku. 

1. Zwiększono dostępność terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od 

alkoholu, dotkniętych problemem przemocy poprzez: 

1) działanie Biura do Spraw Uzależnień i Przemocy, mieszczącego się  

w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku. Rozpowszechniono 

wśród mieszkańców gminy informacje na temat świadczonych usług  

i porad. W ramach prowadzonego biura zatrudniony był psycholog, 

2) liczba osób przyjętych bezpośrednio – 75, 

3) liczba udzielonych porad – 97, 

4) liczba udzielonych porad osobom doznającym przemocy – 23, 

5) liczba udzielonych porad osobom stosującym przemoc – 18. 

2. Kontynuowano, na zasadach takich jak dotychczas, współpracę ze 

stacjonarnymi placówkami leczenia uzależnień od alkoholu oraz z instytucjami 

ambulatoryjnymi działającymi na rzecz osób z tym problemem. Współpraca 

dotyczyła osób z całej gminy Kórnik. Współpraca dotyczyła podjęcia leczenia 

i terapii oraz monitorowania działań przez osoby, które wcześniej zostały objęte 

pomocą tych placówek, kierowanie osób do biegłych psychiatrów i psychologów 
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w celu orzeczenia o uzależnieniu  celem dalszego postępowania między innymi 

przez Sąd czy Prokuraturę, 

3. Sfinansowano realizację programów terapeutycznych, które zostały wdrożone   

w punkcie pomocy osobom uzależnionym. 

4. Sfinansowano programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz działania, 

które dotyczyły sytuacji kryzysowych. 

5. Kontynuowano działalność Punktu Konsultacyjnego, sfinansowano obsługę 

Punktu, zatrudniony jest pracownik  socjalny.  

6. Udzielono pomocy prawnej i psychospołecznej rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe, kierując do konsultacji prawniczej w ramach bezpłatnej 

pomocy prawnej. 

7. Kontynuowano, wcześniej podjętą, działalność 4 świetlic opiekuńczo- 

wychowawczych dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, oraz 

z tych w których inne problemy  ujawniono. Na wniosek sołtysów uruchomiono 

działalność świetlic w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w Prusinowie  

w celu zapewnienia bezpiecznych wakacji dzieciom rodziców pracujących. 

Poza organizacją czasu wolnego, przez okres 10 miesięcy uczestnikom 

zapewniono wyżywienie. 

8. Prowadzono działalność ustawową w ramach prowadzonych w gminie zadań 

związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, między innymi  

w zakresie realizacji procedury niebieskiej karty. 

9. Zorganizowano i sfinansowano wyjazdy 150 dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie na zimowisko z programem 

profilaktycznym – kierowanych przez pedagogów i psychologów szkolnych oraz 

obóz dla 45 dzieci i młodzieży należących do Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej (Strażak bez nałogów). Zorganizowano 2 turnusy dla matek  

z dziećmi – rodziny doznające przemocy skierowane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

10. Zrealizowano działania profilaktyczne poprzez działalność informacyjną  

i edukacyjną: 

1) sfinansowano zajęcia w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy 

Kórnik, które przyczyniły się do promowania zdrowego stylu życia, 

kształtowania postaw dzieci i młodzieży wobec alkoholu i narkotyków. 

Zajęcia dostosowano do wieku, uwzględniając specyfikę problemów, 

wcześniej analizowanych w poszczególnych placówkach oraz rekomendacje 

programowe PARPA (Archipelag Skarbów, Spinacz), w programach również 

brali udział nauczyciele i rodzice, programy były realizowane online, 

2) w ramach profilaktyki selektywnej, wśród dzieci i młodzieży z grup  

podwyższonego ryzyka – zagrożonych problemem alkoholowym i przemocą 

– finansowano działania w ramach prowadzonych  świetlic. Zrealizowano 

założenia poprzez realizację programów, które utrwalają postawy 

abstynenckie w środowisku dzieci i młodzieży oraz zwiększają świadomość 

w przedmiocie szkód wynikających z picia alkoholu, 
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3) członkowie GKRPA i Strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili kontrole  

w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, przypominając  

o przepisach prawa i obowiązkach sprzedawców i przedsiębiorców (o czym 

informowano wcześniej w ramach  zorganizowanego szkolenia  na temat 

przestrzegania zasad zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad   

korzystania z tych zezwoleń),   

4) współpraca GKRPA ze Strażą Miejską i Komisariatem Policji w zakresie 

uświadamiania kierowców (między innymi podczas kontroli drogowych)  

o skutkach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, narkotyków –

zakupiono w tym celu sprzęt do ogólnego korzystania,  

 11. GKRPA, na zasadach przewidzianych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

przeciwdziałania alkoholizmowi, kontynuowała współpracę i wsparcie 

merytoryczne na rzecz funkcjonującego klubu AA „Oaza”. Członkowie klubu 

nieodpłatnie korzystają z lokalu będącego własnością gminy, a także prasy 

fachowej dla klubu.  

12. Przeprowadzono interwencję w przypadkach naruszenia art. 131 i art. 15 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Sprawdzono informacje o możliwym łamaniu przepisów dotyczących reklamy  

i promocji napojów alkoholowych oraz podejrzeniu o sprzedaż alkoholu 

osobom nieletnim, nietrzeźwym, bądź pod zastaw. 

13. Sfinansowano działanie GKRPA oraz Punktu Konsultacyjnego, w tym również 

ustawowo przypisanych szkoleń dla członków Komisji, pracowników Straży 

Miejskiej, lokalnej jednostki Policji, dyrektorów szkół, przedszkoli - w zakresie 

przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy oraz 

współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej w zakresie tworzenia 

warunków przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. 

                 

Ad. 12. Program współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok. 

 

Współpraca Miasta  i Gminy Kórnik z sektorem pozarządowym w roku 2020, 

oprócz przepisów ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie 

opierała się na uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy w Kórniku dokumentach: 

 Rocznym Programie współpracy gminy Kórnik z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020, przyjętym Uchwałą nr XV/171/2019 Rady Miasta  

i Gminy Kórnik z dnia 27 listopada 2019 r. 

 Uchwale Nr X/99/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 czerwca 2011 

roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania 

rozwoju sportu w Gminie Kórnik. 
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Organizacje pozarządowe tzw. III sektor, są ważnym partnerem władz 

samorządowych stymulującym rozwój naszej gminy. Silne organizacje 

pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku 

pracy, dialogu społecznego, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców. 

Powierzenie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa 

efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju III sektora 

leży w interesie każdego samorządu. 

 

Realizacja Programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności 

lokalnej społeczności i wielu jej liderów. Podstawową formą współpracy było 

wspieranie tej działalności, w formie finansowej i niefinansowej. Współpraca ta 

odbywała się przede wszystkim na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Strategicznym 

celem ww. uchwały jest prowadzenie – w ramach efektywnego zarządzania 

środkami publicznymi – aktywnej polityki w zakresie różnorodnych form pomocy  

i wspierania podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego na terenie 

Miasta i Gminy Kórnik i na rzecz jej mieszkańców. 

 

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą nr XV/171/2019 Rady Miasta i Gminy 

Kórnik z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2020 Burmistrz Miasta  

i Gminy Kórnik w roku 2020 ogłosił jeden konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe. 
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OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ 

PUBLICZNYCH GMINY KÓRNIK W ROKU 2020 NA ZADANIA SZCZEGÓŁOWO 

DOTYCZĄCE: 

a) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:      

Nazwa   zadania 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji przez 

stowarzyszenia  
w roku 2020 

- realizacja zadań  polegających na rozwiązywaniu  problemów 
społecznych dotyczących w szczególności: ubóstwa, przemocy  
w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności, 
- zorganizowania wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży  
z rodzin skierowanych przez OPS, pedagogów szkolnych i organizacje 
realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, 
- realizacja zadań  zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących 
środowiska seniorów i wsparcie działań samopomocowych, 
zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich, 
- zorganizowania dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE. 

 

 

 

28 210,40 zł 

(2 000,00 zł – mały 
grant) 

 

 

b) Działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych: 

     Nazwa  zadania 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji przez 

stowarzyszenia  

w roku 2020 

- działalność rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym zakresie edukacji   

społecznej), sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, 

uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz 

likwidująca bariery w komunikowaniu, 

- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, 

- organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kórnik. 

 

 

30 000,00 zł 

 

c) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności   lokalnych: 

 Nazwa  zadania 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji przez 

stowarzyszenia  

w roku 2020 

- organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych 

- wspieranie działań aktywizujących społecznie mieszkańców 

społeczności lokalnych 

 

3 924,00 zł 
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d) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: 

Nazwa  zadania 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji przez 

stowarzyszenia  

w roku 2020 

- działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży – 

kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i 

regionalnych, 

- realizacja   działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i 

oświatowej dla dzieci i młodzieży, 

- wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów 

tematycznych i przedmiotowych dla dzieci  i młodzieży oraz poprzez 

promowanie  dzieci i młodzieży uzdolnionej 

 

 

 

2 000,00 zł 

  

 

 

 

e) Wypoczynek  dzieci  i  młodzieży: 

Nazwa  zadania 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji przez 

stowarzyszenia  

w roku 2020 

- zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych  

i wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe,  wycieczki 

autokarowe i inne)  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik, 

- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Kórnik, 

- wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży z terenu Gminy Kórnik 

 

 

32 470,55 zł 

(5 986,50 zł – mały 

grant) 

 

 
 

f) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

Nazwa  zadania  

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji przez 

stowarzyszenia  

w roku 2020 

- organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, 

muzycznych i filmowych; organizacja konkursów z zakresu kultury, 

- organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i 

tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja 

konferencji, dyskusji i prelekcji, 

- kultywowanie lokalnej tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój  świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

- podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych 

turystycznie na terenie gminy 

 

 

36 499,25 zł 
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g) Wspieranie i upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu: 

Nazwa  zadania 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji przez 

stowarzyszenia  

w roku 2020 

- organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo  

w różnych dyscyplinach  sportowych, 

-przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w 

miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych 

imprezach sportowych, 

-zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów 

Sportowych, 

- współorganizowanie  różnych imprez sportowych, 

- popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez 

tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy. 

 

 

 

613 605,00 zł 

(2 600,00 zł – mały 

grant) 

 

 

 

 
 

h) Ratownictwa i ochrony ludności: 

Nazwa  zadania 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji przez 

stowarzyszenia  

w roku 2020 

- nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- szkolenie w zakresie ratownictwa. 

 

0,00 zł 

 

Do wyłonienia ofert w Otwartym Konkursie Ofert powołano dwie komisje 
konkursowe: 
1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. 

powołano Komisję Konkursową do spraw wyłonienia ofert dot. realizacji zadań 

pożytku publicznego w zakresie: kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania, ratownictwa i ochrony ludności; działalności na rzecz młodzieży, 

w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w składzie: 

1) Magdalena Matelska-Bogajczyk – Przewodnicząca Komisji, 

2) Agnieszka Mieloch – członek, 

3) Sławomir Animucki – członek, 

4) Mikołaj Dobrzyński –sekretarz. 

Do prac komisji konkursowej zaproszono Przewodniczącego Rady Miasta  

i Gminy Kórnik Adama Lewandowskiego. 

2. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. 

powołano Komisję Konkursową do spraw wyłonienia ofert dot. realizacji zadań 

pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu, w składzie: 
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1) Wojciech Kiełbasiewicz  – Przewodniczący Komisji, 

2) Magdalena Matelska–Bogajczyk -  członek, 

3) Mikołaj Dobrzyński – sekretarz. 

Do prac komisji konkursowej zaproszono radnego Romana Genstwę.  

 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych 

stymulującym rozwój naszej gminy. Budowa partnerskich relacji pomiędzy I a III 

sektorem stanowi istotny element lokalnej polityki Samorządu Gminy Kórnik.  

Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz wskazanych w sprawozdaniu 

informacji można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe 

potrafią skutecznie odpowiadać na wiele potrzeb lokalnej społeczności.  Za sukces 

należy uznać fakt, iż opracowany i uchwalony roczny program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, postrzegany jest coraz częściej jako skuteczne narzędzie 

realizacji inicjatyw sektora obywatelskiego. Program obowiązywał  w okresie  

od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i został efektywnie zrealizowany, 

o czym świadczą informacje pozyskane na podstawie sprawozdań z wykonania 

zadań publicznych oraz innych działań, które są jednocześnie miernikami tej 

efektywności: 

1) Liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne 

na rzecz lokalnej społeczności: 47 organizacji; 

2) Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych: 332 osoby; 

3) Liczba osób, które były adresatami różnych zadań publicznych: 3 849 osób; 

4) Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta i Gminy 

Kórnik na realizację zadań publicznych: 857.600,00 zł (kwota wydatkowana 

przez stowarzyszenia: 746.709,20 zł); 

5) Łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe w zrealizowane zadania publiczne na rzecz mieszkańców:  

665.520,60 zł; 

6) Łączna wysokość środków pozafinansowych zaangażowanych przez 

organizacje pozarządowe w zrealizowane zadania publiczne na rzecz 

mieszkańców: 138.586,44 zł; 

7) Liczba zadań publicznych niezrealizowanych ze względu na COVID-19:   

a) liczba umów rozwiązanych za porozumieniem stron - 18 umów, 

b) liczba umów nie podpisanych (na które zostały przyznane środki 

finansowe w otartym konkursie ofert) - 13 umów. 

8) Systemowe rozwiązania ważne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Kórnik 

(udział w konsultacjach i szkoleniach, wspólne promowanie w mediach, 

portalach internetowych i społecznościowych działalności w zakresie 

wykonywanych zadań, kontrola realizowanych zadań): 

a) liczba organizacji, które wzięły udział w konsultacjach projektu rocznego 

programu współpracy miasta i gminy Kórnik z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020: 3 pisemnie, 6 osobiście, 

b) liczba promowanych zadań w zakresie działalności organizacji 

pozarządowych: 49 zadania, 

c) liczba skontrolowanych zadań publicznych w trakcie ich realizacji:  

3 zadania. 

 

Wykazy organizacji które ubiegały się o dotacje w ramach konkursów i w trybach 

pozakonkursowych,  informacja o uzyskanych i wykorzystanych kwotach dotacji  

i całkowitych kosztach zadań stanowią załączniki 13 - 21. 

 

Ad.13. Plan Odnowy Miejscowości: Mościenica, Prusinowo, Czmoń, 

Robakowo, Borówiec, Gądki, Dachowa, Radzewo, Szczytniki, Skrzynki, 

Żerniki. 

 

Obowiązujących w roku 2020 było: 9 Planów Odnowy Miejscowości i 4 Sołeckie 

Strategie Rozwoju wsi. Plany odnowy miejscowości/Sołeckie Strategie Rozwoju 

Wsi są dokumentami określającymi drogę do wyznaczonego celu, jakim jest 

poprawa warunków życia w danym sołectwie. Służą ich rozwojowi poprzez 

uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. 

Dokumenty te były premiowane w przypadku aplikowania przez Gminę lub lokalne 

stowarzyszenia o środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Sołeckie Strategie są natomiast dokumentami, które 

premiowane są przy aplikowaniu o środki z konkursów ogłaszanych w ramach 

programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. W konkursach tych można 

aplikować o środki na inwestycje oraz zadania o charakterze kulturalnym, 

sportowym i integracyjnym.  

Założeniem tych programów jest zaangażowanie mieszkańców do pracy na rzecz 

swoich miejscowości w celu realnej poprawy jakości życia na obszarach wiejskich 

poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promowanie obszarów wiejskich. Plan odnowy miejscowości / Sołecka Strategia 

Rozwoju wsi to plan zamierzeń i marzeń mieszkańców wsi, proponujących 

kierunki rozwoju danej wsi i traktować go należy jako dokument pomocniczy przy 

podejmowaniu decyzji przez Rady Sołeckie i samorząd gminny.  

W ramach realizacji zadań zapisanych w Planach Odnowy Miejscowości/ 

Strategiach Sołeckich na przełomie ostatnich kilku lat sołectwa realizowały przede 

wszystkim działania o charakterze kulturalnym, integracyjnym i sportowym: festyny 

z różnych okazji (Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet itp.), 

imprezy dla dzieci np. Mikołajki, imprezy integracyjne dla mieszkańców 

(zakończenie lata, dożynki wiejskie, majówki, festyn rodzinny itp.), imprezy 

sportowe i rekreacyjne, a także imprezy charytatywne.  
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W ramach realizacji zadań inwestycyjnych sołectwa inicjowały i współfinansowały 

(fundusz sołecki) drobne zadania dotyczące przede wszystkim budowy  

i doposażenia placów zabaw oraz siłowni.  

W roku 2020 z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i związanymi z tym 

obostrzeniami większość działań o charakterze integracyjnym i sportowym się nie 

odbyła.  Zrealizowano natomiast szereg działań inwestycyjnych takich jak budowa: 

placu zabaw w Żernikach i Błażejewie, siłowni pod chmurką w Żernikach, wiaty 

piknikowej w Robakowie, garażu w Gądkach i ogrodzenia przy świetlicy  

w Prusinowie. 

 

Ad. 14. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2020. 

 

W 2020 roku Gmina Kórnik realizowała Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przyjęty Uchwałą  

nr XXIII/298/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 sierpnia 2020 roku.  

Głównym celem Programu była opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na obszarze Gminy. Programem objęte 

zostały zwierzęta bezdomne, w szczególności psy i koty, przebywające  

w granicach administracyjnych Gminy.  

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt  

w Gminie w 2020 roku polegała w szczególności na:  

1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  

2) sprawowaniu opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie,  

3) odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy,  

4) przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających  

w Schronisku, 

5) poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych,  

6) usypianiu ślepych miotów, 

7) wyznaczeniu gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

9) działaniach edukacyjnych realizowanych poprzez:  

a) wyrażanie sprzeciwu i potępianie nieetycznych i niezgodnych z prawem 

postępowań w stosunku do zwierząt, 

b) krytykę zjawiska porzucania zwierząt, 

c) promowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, 

d) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych;  

10) odławianiu zwierząt (psy), które umieszczano w Schronisku dla Zwierząt  

w Skałowie. Gmina jest członkiem Związku Międzygminnego „Schroniska 

dla zwierząt" z siedzibą w Kostrzynie, w ramach składki w roku 2020 do 

Schroniska przekazano 16 psów i 24 koty; 
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11) na podstawie umów zawartych w 2020 roku czynności takie, jak: 

podejmowanie interwencji w sprawie bezdomnych zwierząt, zapewnienie 

zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej oraz umieszczenie ich  

w Schronisku są wykonywane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 

lekarza weterynarii, przyjmowano zgłoszenia interwencji, które odbywały się 

całodobowo, 7 dni w tygodniu. 

Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi odbywa się 

przy współpracy: 

1) Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,  

2) Straży Miejskiej, 

3) Policji,  

4) upoważnionego Przedstawiciela Organizacji Społecznej,  

5) sołectw, 

6) lekarzy weterynarii, 

7) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 

W budżecie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2020 przeznaczono na realizację 

założeń Programu środki w wysokości  326.659,41 zł, w tym kwota 173.940,00 zł 

przekazana do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie jako udział finansowy 

wynikający z Porozumienia Gmin, zależny od liczby mieszkańców Gminy.  
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA i GMINY KÓRNIK z 2020 r. 

Lp Nr uchwały Data 
podjęcia  

W sprawie/Wykonanie uchwały 

 
ROK 2020 

1 XXVII/374/2020 2020-12-30 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Pomoc finansowa została udzielona na 2021r. z przeznaczeniem na 
pokrycie części kosztów wykonywanych zadań przez izbę wytrzeźwień 

2 XXVII/373/2020 2020-12-30 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2021 
rok 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości  

224.555.842,26 zł. 

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości  
254.065.861,11 zł. 

3 XXVII/372/2020 2020-12-30 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

i Gminy Kórnik na lata 2021-2032 

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Kórnik nalata 

2021-2032 obejmującą: 

dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 

sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu 

oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wieloletnie przedsięwzięcia 

finansowe. 

Powyższa uchwała uchyla uchwałę nr XVII/202/2019 Rady Miasta i Gminy 

Kórnik z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2030 wraz ze 

zmianami. 

4 XXVII/371/2020 2020-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości 

Podjęcie przedmiotowej uchwały konieczne było ze względu na Uchwałę  

Nr 29/1290/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

z dnia 25 listopada 2020 r. Deklaracje są dostępne dla mieszkańców 

bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie 

internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Deklaracja składana jest przez 

mieszkańców gminy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

5 XXVII/370/2020 2020-12-30 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Rada Miasta i Gminy Kórnik, po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza Miasta  
i Gminy Kórnik, złożonej przez przedstawiciela Stowarzyszenia Aktywności 
Obywatelskiej „My Kórniczanie”, dotyczącej nieodbierania telefonów od 
mieszkańca i utrudniania kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik, 
postanowiła o nieuwzględnieniu skargi. 

6 XXVII/369/2020 2020-12-30 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec  
i Prusinowo – etap I 
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  Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I, gmina Kórnik. Plan 
ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 802 z dnia 26.01.2021 r. 
Podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa, zabudowa 
usługowa, grunty rolne. 

7 XXVII/368/2020 2020-12-30 nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Pieczarkowa w miejscowości Borówiec. 

8 XXVII/367/2020 2020-12-30 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego  
i zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej  
w Radzewie 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Uchwała Rady Miasta i Gminy Kórnik jest pierwszym 
elementem postępowania, kolejne etapy to przygotowanie, zgromadzenie 
niezbędnej dokumentacji i negocjowanie warunków umowy, w trakcie 
przygotowania jest umowa użyczenia. 

9 XXVII/366/2020 2020-12-30 wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 
na rzecz Województwa Wielkopolskiego 
nieruchomości położonej w obrębie Czołowo 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Uchwała Rady Miasta i Gminy Kórnik jest pierwszym 
elementem postępowania, kolejne etapy to przygotowanie, zgromadzenie 
niezbędnej dokumentacji i negocjowanie warunków umowy, prowadzona 
jest procedura mająca na celu przekazanie nieruchomości. 

10 XXVII/365/2020 2020-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi 
Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała w trakcie realizacji. Pomoc finansowa realizowana jest w latach 
2019 – 2021. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie powiatowych 
przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Kórnik. Jest potrzeba 
utrzymania dotychczasowych połączeń PKS. 

11 XXVII/364/2020 2020-12-30 przyjęcia statutu związku powiatowo- gminnego 
„Wielkopolski Transport Regionalny” 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana. Przyjęto statut związku którego celem jest 
zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin i powiatów województwa 
wielkopolskiego w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz 
skorelowanych usług publicznych. Statut określa między innymi zadania 
związku. 

12 XXVII/363/2020 2020-12-30 utworzenia związku powiatowo-gminnego 
"Wielkopolski Transport Regionalny” 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana. Podpisano porozumienie o utworzeniu 
związku, którego zadaniem będzie organizacja publicznego transportu 
zbiorowego między powiatami i gminami województwa wielkopolskiego. 

13 XXVII/362/2020 2020-12-30 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała realizowana jest na bieżąco. Organizowane są szkolenia online, 
zakupiono broszury i ulotki o problematyce przeciwdziałania narkomanii 
,które zostały wyłożone w miejscach dostępnych dla mieszkańców.  
Ze względu na sytuację jaka obecnie panuje nie można kontynuować 
warsztatów dla młodzieży w szkołach. 
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14 XXVII/361/2020 2020-12-30 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała realizowana na bieżąco. Kontynuowana jest praca w świetlicach 
opiekuńczo –wychowawczych. Realizowany jest projekt dla osób mających  
w rodzinie problem alkoholowy i przemocowy. Działa na bieżąco biuro  
ds. uzależnień Regularnie odbywają się posiedzenia GKRPA. Nie 
zorganizowano zimowiska dla dzieci i młodzieży ze względu na pandemię. 

15 XXVII/360/2020 2020-12-30 wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy 
Kórnik na 2020 rok niewygasających z upływem roku 
budżetowego 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy 
Kórnik na 2020 rok niewygasających z upływem roku budżetowego na 
kwotę 6.628.736,33 zł. 

16 XXVII/359/2020 2020-12-30 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 
2020 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 

233.477.900,47 zł. 

Zwiększono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 
246.843.221,47 zł. 

17 XXVI/358/2020 2020-11-25 powierzenia spółce ZGO Sp. z o.o. z siedzibą  
w Jarocinie–Wielkopolskie Centrum Recyklingu zadań 
własnych Miasta i Gminy Kórnik w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Kórnik umów 
wykonawczych niezbędnych do realizacji ww. zadań 

Wykonanie uchwały: 
Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoliło na podpisanie umów  
z Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta i Gminy Kórnik oraz na obsługę i transport odpadów komunalnych  
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

18 XXVI/357/2020 2020-11-25 rozpatrzenia petycji o utrzymanie w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębów Biernatki, Dębiec  

i Prusinowo – etap I zabudowy mieszkaniowej 

Wykonanie uchwały: 
Rada postanowiła nie uwzględnić petycji gdyż projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Biernatki, Dębiec  

i Prusinowo – etap I jest jeszcze procedowany i nie został przedłożony 

przez Burmistrza Radzie Miasta i Gminy do uchwalenia. Stąd też przedmiot 

petycji, tj. utrzymanie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębów Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I, działka 

nr 267/2, zabudowy mieszkaniowej, powinien być rozstrzygnięty w toku 

trwającej procedury planistycznej. 
19 XXVI/356/2020 2020-11-25 rozpatrzenia petycji o przywrócenie w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębów Biernatki, Dębiec  

i Prusinowo – etap I zapisu umożliwiającego 

zabudowę usługową. 
Wykonanie uchwały: 
Rada postanowiła nie uwzględnić petycji Pana xx oraz grupy mieszkańców 
bowiem, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębów Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I jest jeszcze procedowany  
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i nie został przedłożony przez Burmistrza Radzie Miasta i Gminy do 
uchwalenia. Stąd też przedmiot petycji, tj. przywrócenie w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 
Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I zapisu umożliwiającego zabudowę 
usługową na działce nr 267/2, położonej w Biernatkach przy Alei Flensa,  
z wyłączeniem usług takich jak myjnia samochodowa, powinien być 
rozstrzygnięty w toku trwającej procedury planistycznej. 

20 XXVI/355/2020 2020-11-25 udzielenia odpowiedzi Radzie Rodziców Przedszkola 
Kolorowe Pole w Dachowie 

Wykonanie uchwały: 
Rada po zapoznaniu się, z opinią wypracowaną na posiedzeniach Komisji 
SWiP, z pismem oraz całością załączonej do niego korespondencji 
stwierdziła, iż ze względu na status prawny tego przedszkola, tj. placówki 
publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną, organy Miasta i Gminy Kórnik 
nie mają kompetencji aby ingerować w kwestie zastrzeżeń co do jakości 
wyżywienia dla dzieci w tym przedszkolu. W trakcie tego spotkania ustalono 
w sposób wiążący, że zmiana dotychczasowej firmy cateringowej, do której 
jakości dostarczanego wyżywienia zastrzeżenia miała Rada Rodziców 
nastąpi w grudniu 2020 r. 

21 XXVI/354/2020 2020-11-25 przedłużania terminu rozpatrzenia skargi na 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 

Wykonanie uchwały: 
Skarga została złożona przez przedstawiciela Stowarzyszenia Aktywności 

Obywatelskiej „My Kórniczanie”, dotyczącej nieodbierania telefonów od 

mieszkańca i utrudniania kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik. 

Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi, była:  

1) konieczność zapoznania się członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

z załączonymi do skargi nagraniami, co stwarzało do tej pory problemy 

techniczne,  

2) potrzeba uzyskania od Burmistrza wyjaśnień w zakresie zarzutów 

podniesionych w skardze.  

Skarga została rozpatrzona  30.12.2020 r. Rada Miasta i Gminy Kórnik 
postanowiła nie uwzględniać skargi. 

22 XXVI/353/2020 2020-11-25 Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej 

Wykonanie uchwały: 
Zapisy uchwały nr XXVI/353/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku obowiązują  

od 1 stycznia 2021 roku. W budżecie na rok 2021 zaplanowano środki w 

wysokości 380 000 zł na zadania związane z dofinansowaniem kosztów 

inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W 2020 roku udzielono dotacji celowej na podstawie uchwały z dnia 17 

października 2018 roku nr LI/701/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik  

w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W zakresie ww. 

uchwały w 2020 roku udzielono poniższych dotacji: 

- 30 inwestycji związanych z wymianą pieca, 

- 5 inwestycji dotyczących montażu pomp ciepła, 

- 4 inwestycje dotyczące montażu mikroinstalacji. 

Na powyższe dotacje zabezpieczono środki w budżecie na 2020 rok  

w wysokości 220 000 zł, natomiast wydatkowano 142 946zł. 

Na przydomowe oczyszczalnie ścieków w budżecie zabezpieczono 30 000 
zł. Wydatkowano 25 500 zł na 13 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

23 XXVI/352/2020 2020-11-25 regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała w realizacji od 1 stycznia 2021 roku, pozytywnie zaopiniowana 
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przez PPIS, poprzez przedmiotową uchwałę mieszkańcy gminy Kórnik 
zobligowani są do odstawiania na PSZOK igieł i strzykawek pozostałych po 
przyjmowaniu produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzeniu 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w regulaminie określono 
wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym  
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, w związku z istniejącym na 
terenie gminy zwolnieniem z tytułu posiadania kompostownika określono 
wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

24 XXVI/351/2020 2020-11-25 nadanie nazwy ulicy w miejscowości Radzewo 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana - nadano nazwę Stolarska w miejscowości Radzewo. 

25 XXVI/350/2020 2020-11-25 nadania nazw ulicom w miejscowości Koninko 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwy Krucza, Pawia, Ptasia w miejscowości Koninko 

26 XXVI/349/2020 2020-11-25 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez 
żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Zmiana uchwały dotyczy ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie  
w żłobku publicznym. Opłata za wyżywienia została zwiekszona z 7,00 zł. 
na 8,00 zł. po to, aby spełnić wymagania norm żywieniowych w placówce 
opieki do lat 3. Uchwała została wykonana i wprowadzona w życie. 

27 XXV/348/2020 2020-11-25 stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów  
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami  
w działalności sportowej 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała w realizacji od 2021 r. w zakresie przyznania stypendium 

sportowego oraz wyróżnień i nagród dla trenerów i innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

Uchwała błędnie opublikowanan w Dzienniku Urzędowym – brak jednego 
załącznika. Uchwała została ponownie podjęta w dniu 28 kwietnia 2021 r. 

28 XXVI/347/2020 2020-11-25 rocznego programu współpracy Miasta i Gminy 
Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała realizowana w 2021 r. w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb 
mieszkańców oraz kształtowania demokratycznego ładu społecznego  
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą  
a organizacjami pozarządowymi, podnoszenia efektywności oraz jakości 
prowadzonych działań. 

29 XXVI/346/2020 2020-11-25 Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029-
korekta 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono ”Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Aquanet S.A. na lata 2020-2029-korekta”. Z planem można się zapoznać 
pod adresem http://api.esesja.pl/zalaczniki/106873/346_1010243.pdf 

30 XXVI/345/2020 2020-11-25 określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych 

Wykonanie uchwały: 
W załącznikach Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3 do uchwały zaproponowano zmiany 
stawek podatku od środków transportowych polegające na ich obniżeniu do 
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stawek minimalnych, ogłoszonych w drodze obwieszczenia w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Obniżone zostały 
także stawki podatku dla samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego lub 
balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 12 ton oraz 
przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton do 12 
ton. Obniżenie stawek miało wpływ na zwiększenie liczby pojazdów 
zgłaszanych do opodatkowania 

31 XXVI/344/2020 2020-11-25 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 
2020 rok 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 
23.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów prowadzących 
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. 

32 XXV/343/2020 2020-10-28 zaliczenia drogi ulicy Ładnej w miejscowości Kórnik 
do kategorii dróg gminnych 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Droga ul. Ładna,  
o utwardzonej nawierzchni uzupełnia sieć dróg służących miejscowym 
potrzebom 

33 XXV/342/2020 2020-10-28 zaliczenia drogi ul. Drukarskiej w miejscowości 
Koninko do kategorii dróg gminnych 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba nadania 
przedmiotowej drodze kategorii drogi gminnej wynika z faktu,  
iż ul. Drukarska w Koninku przebiega przez skrzyżowanie z linią kolejową nr 
272 Kluczbork - Poznań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 
2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami 
i ich usytuowanie, koniecznym było nadanie ulicy Drukarskiej statusu drogi 
publicznej. 

34 XXV/341/2020 2020-10-28 nadania imienia Szkole Podstawowej w Kamionkach 
Wykonanie uchwały: 
Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Kamionkach towarzyszyło szereg 
wcześniejszych działań prowadzonych przez dyrektora szkoły  
i społeczności szkolnej w celu wytypowanie nazwy. Inspiracją do nadania 
imienia szkole, była idea niesienia pomocy innym bez pytania o religię, 
pochodzenie i status społeczny. Ponadto przyjęcie imienia Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata przez placówkę, pogłębić ma jeszcze bardziej 
działania wychowawcze szkoły, oparte na takich wartościach jak: 
uczciwość, poświęcenie, zaangażowanie społeczne i otwartość na potrzeby 
drugiego człowieka. Konsekwencją starań dyrektora szkoły, jest przyjęta 
uchwała Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Kamionkach Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. 
Uchwała została wykonana. 

35 XXV/340/2020 2020-10-28 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Rada po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, złożonej 
przez pełnomocnika MG GROUP INVEST Sp. z o.o. Sp. k., dotyczącej 
bezczynności i nieprzekazania odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu, postanowiła o uznaniu skargi w części za 
zasadną . Termin do przekazania odwołania, wskazany w art. 133 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, został naruszony gdyż upłynął z dniem 14 
września 2020 r., a odwołanie zostało przekazane do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w dniu 29 września 2020 r.  
W zaistniałym stanie faktycznym, tj. przekazania odwołania po terminie, 
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Komisja rozpatrując skargę uznała, że Burmistrz nie pozostaje w stanie 
zarzucanej bezczynności, a z okoliczności przekazania odwołania po 
terminie wynika, że nie zostało to spowodowane zawinionym działaniem lub 
zaniechaniem ze strony pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. 

36 XXV/339/2020 2020-10-28 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Rada po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, złożonej 
przez pełnomocnika MG GROUP INVEST Sp. z o.o. Sp. k., dotyczącej 
bezczynności i nieprzekazania odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu, postanowiła o uznaniu skargi w części za 
zasadną.  

37 XXV/338/2020 2020-10-28 nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Przyjazna w miejscowości Robakowo. 

38 XXV/337/2020 2020-10-28 nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Siewna w miejscowości Radzewo. 

39 XXV/336/2020 2020-10-28 nadania nazwy ulicy w miejscowości Czołowo 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwy Imbirowa, Szafranowa, Kardamonowa, 
Anyżowa w miejscowości Czołowo. 

40 XXV/335/2020 2020-10-28 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowych na realizację zadań wykonywanych przez 
podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, 
zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych 
opiekunów prowadzących działalność na własny 
rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 
2021 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała określa wysokość dotacji na rok 2021 na realizacje zadań 
wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, 
zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów 
prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik. Kwotę dofinansowania dziecka zamieszkałego na terenie Miasta  
i Gminy Kórnik objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym lub 
dziennego opiekuna, ustalono na poziomie 2,00 zł za godzinę opieki. 
Umowy z ww. podmiotami podpisywane są na początku każdego roku 
budżetowego. Uchwała została wykonana. 

41 XXV/334/2020 2020-10-28 wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
niektórych zadań publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała w trakcie wykonywania. Podpisano porozumienie w sprawie 
przejecia zadań w zakresie budowy trzech przystanków autobusowych  
w ciągu drogi powiatowej- ul.Ponańskiej w Kamionkach. Termin realizacji 
zadania do 31.12.2021r.   

42 XXV/333/2020 2020-10-28 udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - 
dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)". Uchwała 
podlega wykonaniu w okresie od 2021 do 2023roku. Łączna wartość 
pomocy 917.364,72 zł. 

43 XXV/332/2020 2020-10-28 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Poznańskiem 
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Wykonanie uchwały: 
Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 
pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki-Szczodrzykowo- 
etap II w wysokości 2.700.000,00 zł. Dotacja została przesunięta na 
realizację przedmiotowego zadania w 2021 roku. 

44 XXV/331/2020 2020-10-28 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Poznańskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P 
Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo w wysokości 
40.000,00 zł. Dotacja została przesunięta na realizację przedmiotowego 
zadania w 2021 roku. 

45 XXV/330/2020 2020-10-28 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie umowy najmu 
nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana - zawarcie umowy najmu nr WB1-GN.6845.73.2020 z dnia 
30.12.2020 r. pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Wojewódzką Stacją 
Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - wynajem pomieszczeń biurowych  
i warsztatowo-garażowych na lokalizację punktu stacjonowania załogi 
pogotowia ratunkowego w Kórniku. 

46 XXV/329/2020 2020-10-28 uchylenia uchwał w sprawie opłaty targowej 
Wykonanie uchwały: 
Uchylono opłatę targową na terenie Miasta i Gminy Kórnik z dniem 1 
stycznia 2021 roku. 

47 XXV/328/2020 2020-10-28 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawa obliczania podatku rolnego 

Wykonanie uchwały: 
Obniżono z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt średnią cenę 
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający 
rok podatkowy 2021, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. (M.P. poz. 982), 
przyjmowanej jako podstawę oblicznia podatku rolnego na obszarze Miasta 
i Gminy Kórnikna 2021 rok. 

48 XXV/327/2020 2020-10-28 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wykonanie uchwały: 
Stwierdzono częściową nieważność aktu przez RIO w Poznaniu. Uchwała 
jest zmieniona przez Uchwałę Rady Miasta i Gminy Kórnik nr 
XXVII/371/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 
roku, poz. 247). 

49 XXV/326/2020 2020-10-28 ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek  
o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
niezamieszkałych 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała w realizacji od 1 stycznia 2021 roku, uchwała konieczna była  
w związku z dostosowaniem stawek opłat za pojemnik i worek na terenie 

gminy Kórnik zgodnie z ustaleniami ustawy o utrzymaniu czystości 
 i porządku w gminach, uchwała pozwoliła na nowy sposób rozliczania  
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości 
niezamieszkałych jako opłatę za każdy pojemnik i worek, po wejściu  
w życie przedmiotowej uchwały właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych zostali wezwani do złożenia nowych deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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50 XXV/325/2020 2020-10-28 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała w realizacji od 1 stycznia 2021 roku, podjęcie uchwały konieczne 
było ze względu na niebilansowanie się systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, po wejściu w życie uchwały zgodnie z zapisami 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozesłano do 
właścicieli nieruchomości około 10 tysięcy zawiadomień o zmianie stawki, 
uchwała podtrzymała zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika  
w wysokości 5% oraz zwolnienie dla członków rodzin wielodzietnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
w wysokości 25%. 

51 XXV/324/2020 2020-10-28 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 
2020 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 

224.190.501,26 zł. 

Zmniejszono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 
237.555.822,26 zł. 

52 XXV/323/2020 2020-10-28 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

i Gminy Kórnik na lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 
Dodatkowo zaplanowano dochody majątkowe z tytułu: 

- pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie 

budowy ul. Klonowej w Dachowie w kwocie 100.000,00 zł. 

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2020r. w kwocie 

21.645.321,00 zł. oraz w roku 2021 w kwocie 4.088.850,00 zł. 

Zmieniono limity i kwoty przedsięwzięć. 
53 XXIV/322/2020 2020-09-30 skargi na dyrektora Przedszkola w Kamionkach 

Wykonanie uchwały: 
Rada, po rozpatrzeniu skargi na Dyrektora Przedszkola w Kamionkach, 

złożonej przez ojca dziecka uczęszczającego do tego przedszkola 

dotyczącej złego potraktowania w rozmowie telefonicznej przez dyrektora 

jego narzeczonej (matki dziecka). Rozmowa telefoniczna związana była  

z przyjęciem dziecka na dyżur letni oraz związanym z tym dopełnieniem 

formalności w postaci wysłania przez rodziców niezbędnych dokumentów. 

Zdaniem skarżącego rodzica podczas rozmowy telefonicznej ze strony 

dyrektor przedszkola doszło do obrażenia matki dziecka.  

W związku z tym, że przedmiotem skargi na kierownika gminnej jednostki 
organizacyjnej, jakim jest dyrektor przedszkola, może być w szczególności 
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie 
praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 
biurokratyczne załatwianie spraw. Rada postanowiła o nieuwzględnieniu 
skargi gdyż nie dopatrzyła się w działaniach dyrektora przedszkola 
powyższych naruszeń. 

54 XXIV/321/2020 2020-09-30 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Robakowo w rejonie ulic: Szkolnej, 
Polnej i Szerokiej 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo w 
rejonie ulic: Szkolnej, Polnej i Szerokiej, gmina Kórnik. Aktualny etap: 
przystąpienie. 
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55 XXIV/320/2020 2020-09-30 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kamionkach, w rejonie ulic: 
Mieczewska, Spacerowa i Leśny Zakątek – do granicy 
z lasem 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

w Kamionkach, w rejonie ulic: Mieczewska, Spacerowa i Leśny Zakątek – 

do granicy z lasem, gmina Kórnik. Plan ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 7601 z dnia 07.10.2020 r. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa 

mieszkaniowa. 

56 XXIV/319/2020 2020-09-30 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 
109 położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 

o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno, 

gmina Kórnik. Plan ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7600 z dnia 

07.10.2020 r. Podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa. 

57 XXIV/318/2020 2020-09-30 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Robakowie  
w rejonie ul. Polnej 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w Robakowie w rejonie ul. Polnej, gmina Kórnik. Plan 

ogłoszono Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7599 z dnia 07.10.2020 r. 

Podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa. 

58 XXIV/317/2020 2020-09-30 nadania nazwy ulicy w miejscowości Żerniki 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Fabryczna w miejscowości Żerniki. 

59 XXIV/316/2020 2020-09-30 nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Leśna Ostoja w miejscowości Czmoń. 

60 XXIV/315/2020 2020-09-30 nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewo 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Serdeczna w miejscowości Błażejewo. 

61 XXIV/314/2020 2020-09-30 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 
nieruchomości rolnej położonej w Radzewie gmina 
Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana – zawarto umowę dzierżawy nr WB1-GN.6845.79.2020 dot. 
wydzierżawienia dz. nr 10 o pow. 1,0300 ha w Radzewie. 

62 XXIV/313/2020 2020-09-30 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  
w obrębie Borówiec gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana – zakup dz. 320/1 w obrębie Borówiec o powierzchni 0,1353 ha, 

zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00019993/5, za kwotę 67.650,00 

zł. Akt notarialny Rep. A Nr 4857 z dnia 16.12.2020r. Działka przeznaczona 

jest pod teren drogi dojazdowej i stanowi poszerzenie ulic Buczynowej  

i Spółdzielczej. 
63 XXIV/312/2020 2020-09-30 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania Miasta  

i miasta i Gminy Kórnik z Gminą Śrem w zakresie 
gminnych przewozów pasażerskich 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana. Autobusy linii nr 6 zatrzymujące się na 
przystanku w Czmoniu zatrzymują się dodatkowo na przystanku  
w miejscowości Czmoniec. 
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64 XXIV/311/2020 2020-09-30 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego niektórych zadań publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała w trakcie wykonywania. Wydłużono termin (do 31.12.2021r.) 
budowy pięciu przystanków w ciągach dróg powiatowych. 

65 XXIV/310/2020 2020-09-30 przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu 
poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

Wykonanie uchwały: 
Otrzymane od Starosty Poznańskiego dwa fabrycznie nowe zestawy 
składające się z: pompy zatapialnej EVAK 50 EUB 5.20NS1-230V STORZ 
2; przedłużacza 20 m IP65; węża tłocznego 20 m W-52 o łącznej wartości 
7.900,00 zł zostały przekazane zgodnie z protokołem odbioru w dniu  
1 października 2020 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku  
i Kamionkach, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. 

66 XXIV/309/2020 2020-09-30 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik 
Wykonanie uchwały: 
Uchwalenie nowej aglomeracji Kórnik (wyznaczenie obszaru i granic)  
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, z którym można się 
zapoznać na stronie http://api.esesja.pl/zalaczniki/100673/309_932024.pdf 

67 XXIV/308/2020 
2020-09-30 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Wykonanie uchwały: 
Postanowiono zaciągnąć w latach 2021-2022 pożyczkę długoterminową  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji  
w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo do wysokości  
7.615.700,00 zł. 

68 XXIV/307/2020 2020-09-30 określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

Wykonanie uchwały: 
Określono na terenie Miasta i Gminy Kórnik stawki podatku od 
nieruchomości na 2021 rok 

69 XXIV/306/2020 2020-09-30 uchylająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta  
i Gminy Kórnik oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała uchyla uchwałę Nr XXII/271/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.  

w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Kórnik oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu.  

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2020r. zrezygnowano  
z finansowania wydatków z tego źródła. 

70 XXIV/305/2020 2020-09-30 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 
2020 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 

223.932.873,23 zł. 

Zmniejszono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 
241.387.044,23 zł. 

71 XXIV/304/2020 2020-09-30 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

i Gminy Kórnik  na lata 2020-2030 
Wykonanie uchwały: 
W okresie prognozowanym 2020-2030 zaplanowano dochody wyższe od 

roku poprzedniego, średnio o 1-4%. 

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2020r. w kwocie 

25.734.171,00 zł. 
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Dodatkowo zaplanowano przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 

dofinansowanie przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w Szczodrzykowie  

i w części miejscowości Runowo” do wysokości 7.615.700,00 zł. Pożyczkę 

planuje się otrzymać w ratach: w 2021r. – 4.200.724,30 zł, w 2022r. – 

3.414.975,70 zł, natomiast spłata nastąpi w latach 2023-2030. Zmieniono 

limity i kwoty przedsięwzięć. 

72 XXIII/303/2020 2020-08-26 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi: Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, 
Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – 
etap I 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Kromolice, 

Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik 

– etap I, gmina Kórnik. Aktualny etap: wyłożenie do publicznego wglądu. 

73 XXIII/302/2020 2020-08-26 przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Przedszkola w Kamionkach 

Wykonanie uchwały: 
Przyczyna przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi,  

1) okres wakacyjny w którym w miesiącu lipcu br. nie odbywały się 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz sesje Rady Miasta  

i Gminy Kórnik na których skarga mogłaby zostać rozpatrzona bez zbędnej 

zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, 

2) konieczność przeprowadzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta i Gminy Kórnik wnikliwego postępowania wyjaśniającego  

w zakresie zarzutów zawartych w skardze, w tym uzyskania pisemnych 

wyjaśnień odnośnie tych zarzutów od Dyrektora Przedszkola  

w Kamionkach, a po zakończeniu postępowania wyjaśniającego 

przygotowania przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji uchwały Komisji, 

stanowiącej propozycję rozstrzygnięcia w zakresie rozpatrzenia skargi. 

Skarga została rozpatrzona 30.09.2020 r. uchwałą XXIV/322/2020. Rada 

Miasta i Gminy Kórnik ze względu na obowiązujące przepisy nie jest władna 

do rozpatrzenia skargi. 

74 XXIII/301/2020 2020-08-26 rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Wykonanie uchwały: 
Po rozpatrzeniu petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego wniesionej w dniu 1 czerwca 2020 r. Rada 

postanowiła 

1) uznać za bezprzedmiotową petycję dotyczącą zmiany przepisów prawa 

miejscowego poprzez dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) 

rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w zakresie ich 

edukacji, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym 

ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się 

w szkole lub przebywać w przedszkolu, z przyczyn wskazanych  

w uzasadnieniu. 

2) uznać za bezprzedmiotową petycję dotyczącą zmiany przepisów prawa 
miejscowego poprzez utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można 
zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących, z przyczyn 
wskazanych  
w uzasadnieniu. 



75 

 

 

75 XXIII/300/2020 2020-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Z uwagi na błąd redakcyjny w §6 ust. 1 obowizującego Regulaminy 
udzialania pomocy o charakterze socjalnym, sprostowano błąd , który miał 
istotny wpły na dalszą treść przepisu. Uchwała zosatała wykonana i stanowi 
obowiązujący akt prawa miejscowego. 

76 XXIII/299/2020 2020-08-26 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście  
i Gminie Kórnik na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
niepełnosprawnych na rok szkolny 2020/2021 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała jest konsekwencją zapisu ustawy Prawo oświatowe. Ustawodawca 

określił sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do 

placówek oświatowych, gdzie jednym z elementów realizacji tego 

obowiązku, jest określenie w drodze uchwały przez radę gminy, średniej 

ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny 

jednostki paliwa w gminie. Zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka  

i rodzica określa się na podstawie wzoru ustalonego przez ustawodawcę. 

Jednym z elementów algorytmu, jest średnia cena paliwa w gminie, 

ustalona przez Radę Miasta i Gminy Kórnik. 

Na rok szkolny 2020/2021 ceny ustalono w następujący sposób:  

1) LPG – 2,18 zł/l; 

 2) benzyna – 4,55 zł/l; 

 3) olej napędowy – 4,27 zł/l. 
77 XXIII/298/2020 2020-08-26 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  
i Gminy Kórnik na rok 2020 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana. Zgodnie z programem wykonano następujące 

zadania: 

1. Zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów dla mieszkańców Miasta  

i Gminy Kórnik (dofinansowanie 50% do zabiegu) wydatkowano 18.000 zł. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji, leczenia oraz usypiania ślepych miotów 

dla dziko żyjących kotów na terenie Miasta i Gminy Kórnik wydatkowano 

59.000 zł. 

3. Zakup materiałów (karmy, leki) wydatkowano 14.616 zł. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w szczególności  
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wydatkowano 
24.000 zł. 

78 XXIII/297/2020 2020-08-26 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

geodezyjnym Bnin w rejonie ulic Czołowskiej  

i Michałowskiego 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bnin w rejonie 
ulic Czołowskiej i Michałowskiego, gmina Kórnik. Aktualny etap: opinie 
i uzgodnienia. 



76 

 

 

79 XXIII/296/2020 2020-08-26 uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o numerach 
ewidencyjnych 861 i 326/223, położonych w obrębie 
geodezyjnym Bnin 

Wykonanie uchwały: 
Uchylono uchwałę Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 861 i 326/223, 
położonych w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik. Powodem 
uchylenia Uchwały jest przystąpiono do sporządzenia planu dla większego 
obszaru. 

80 XXIII/295/2020 2020-08-26 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geod. 
Skrzynki 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geod. Skrzynki, gmina 
Kórnik. Aktualny etap: przystąpienie. 

81 XXIII/294/2020 2020-08-26 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, gmina Kórnik. 
Aktualny etap: przystąpienie. 

82 XXIII/293/2020 2020-08-26 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Konarskie w rejonie ulic Huby  
i Prawdziwkowej 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Konarskie w 
rejonie ulic Huby i Prawdziwkowej, gmina Kórnik. Aktualny etap: 
przystąpienie. 

83 XXIII/292/2020 2020-08-26 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr ewid. 15/1, obręb 
Szczytniki 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 
nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki, gmina Kórnik. Plan ogłoszono Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 6669 z dnia 02.09.2020 r. Podstawowe przeznaczenie: teren 
rolniczy – łąka. 

84 XXIII/291/2020 2020-08-26 nadania nazw ulicom w miejscowości Robakowo 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwy Miła i Dobra w miejscowości Robakowo. 

85 XXIII/290/2020 2020-08-26 nadania nazw ulicom w miejscowości Koninko 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwy Sikorcza, Bażancia, Wilgowa w miejscowości 
Koninko 

86 XXIII/289/2020 2020-08-26 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Sielska w miejscowości Kamionki. 

87 XXIII/288/2020 2020-08-26 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Maków Polnych w miejscowości Dachowa. 
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88 XXIII/287/2020 2020-08-26 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie umowy najmu 
nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana - zawarcie umowy najmu nr WB1-GN.6845.66.2020 z dnia 
01.10.2020 r. pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Stowarzyszeniem 
Wzajemnej Pomocy Flandria w celu realizacji projektu "Usługi społeczne  
i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski". 

89 XXIII/286/2020 2020-08-26 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie umowy najmu 
nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana - zawarcie umowy najmu nr WB1-GN.6845.67.2020 z dnia 
01.10.2020 r. pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Wielkopolskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w celu prowadzenia 
działalności statutowej WODR. 

90 XXIII/285/2020 2020-08-26 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie umowy najmu 
nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana - zawarcie umowy najmu nr WB1-GN.6845.70.2020 z dnia 
01.10.2020 r. pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Wodociągami Kórnickimi 
i Usługami Komunalnymi WODKOM Kórnik Sp. z o.o. w celu prowadzenia 
działalności statutowej WODKOM. 

91 XXIII/284/2020 2020-08-26 nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 
Gądki gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. PKP S. A. jako właściciel gromadzi dokumenty w celu 
nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego przez Miasto  
i Gminę Kórnik działek nr 59/6 o powierzchni 0,5620 ha, 59/7 o powierzchni 
0,3329 ha, 59/8 o powierzchni 0,1658 ha, 59/9 o powierzchni 0,1404 ha 
oraz 59/12 o powierzchni 0,2255 ha o powierzchni 0,1660 ha w obrębie 
Gądki, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00043408/5. W budynku 
dworca zorganizowana zostanie poczekalnia dla podróżnych, a na 
przyległych działkach parkingi i miejsca przesiadkowe dla pasażerów 
komunikacji miejskiej. 

92 XXIII/283/2020 2020-08-26 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego niektórych zadań publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała w trakcie wykonywania. Wydłużono termin (do 31.12.2021r.) 
budowy trzech przystanków w ciągach dróg powiatowych. 

93 XXIII/282/2020 2020-08-26 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiem 

Wykonanie uchwały: 
Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 
pod nazwą: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej  
nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do ronda  
w rejonie miejscowości Żerniki oraz wypłatę odszkodowań za przejęte 
grunty pod inwestycję w wysokości 1.100.000,00 zł. Dotacja została 
przekazana. 

94 XXIII/281/2020 2020-08-26 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 
2020 rok 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano zmiany wydatków w łącznej kwocie 350.000,00 zł dot. zadań: 
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Budowa ul. Wierzbowej w Kamionkach (-100.000 zł), Budowa  
ul. Wrzosowej w Borówcu (-250.000 zł), Budowa parkingu  
w Szczodrzykowie (+350.000 zł). 

95 XXIII/280/2020 2020-08-26 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

i Gminy Kórnik na lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 
W okresie prognozowanym 2020-2030 zaplanowano dochody wyższe od 

roku poprzedniego, średnio o 1-5%. W latach 2021-2023 planuje się 

zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (4-7%) oraz udziału  

w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (6-12%), co wynika 

z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł dochodów w ciągu kilku ostatnich 

lat. W latach 2021-230 zaplanowano wzrost wydatków bieżących do 3 %. 

Zmieniono limity i kwoty przedsięwzięć. 
96 XXII/279/2020 2020-06-24 porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem 

Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Mosina 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana. Podpisano trójstronne porozumienie wsprawie 
wspólnej realizacji zadania w zakresie przewozów pasażerskich na linii 
autobusowej 527. 

97 XXII/278/2020 2020-06-24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej 
komisji statutowej. 

Wykonanie uchwały: 
Uchwałą tą przedłużono termin działania Komisji do 31 grudnia 2020 roku. 

98 XXII/277/2020 2020-06-24 nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Truflowa w miejscowości Borówiec. 

99 XXII/276/2020 2020-06-24 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego zawarcie umowy użyczenia 
nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana - zawarcie umowy użyczenia nr WB1-GN.6850.7.2020 z dnia 
01.07.2020 r. pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Związkiem Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Kórnik w celu realizacji zadań satutowych ZHP. 

100 XXII/275/2020 2020-06-24 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie umowy najmu 
nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana - zawarcie umowy najmu nr WB1-GN.6845.62.2020 z dnia 
01.07.2020 r. pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Ośrodkiem Medycyny 
Środowiskowej "Salus" w celu prowadzenia działalności dotyczącej 
udzielania świadczeń pielęgniarskich w ramach umowy z NFZ na rzecz 
mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik. 

101 XXII/274/2020 2020-06-24 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiem 

Wykonanie uchwały: 
Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 
pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica 
powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo w 
wysokości 40.000,00 zł. Dotacja została przekazana. 

102 XXII/273/2020 2020-06-24 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiem 

Wykonanie uchwały: 
Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w miejscowości 
Kamionki w wysokości 30.000,00 zł. Dotacja została przekazana, ale z 
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uwagi na niezakończenie dokumentacji projektowej niewykorzystana  
w całości. 

103 XXII/272/2020 2020-06-24 współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na współdziałanie pomiędzy Gminą Kórnik a Miastem 
Poznań i Gminą Mosina w sprawie realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kórnik. 

104 XXII/271/2020 2020-06-24 emisji obligacji Miasta i Gminy Kórnik oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Wykonanie uchwały: 
Zaplanowano emisję obligacji w 2020 r. na łączną kwotę 11.500.000,00 zł.  
w łącznej liczbie 11.500 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda  
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego  
w 2020r. związanego z wydatkami majątkowymi. Uchwała została 
zmieniona Uchwałą XXIV/306/2020 z dnia 30.09.2020 r., Miasto i Gmina 
Kórnik zrezygnowała z emisji obligacji w 2020 r. 

105 XXII/270/2020 2020-06-24 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 
2020 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zmniejszono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 

221.017.107,24 zł.  

Zmniejszono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 
244.879.441,24 zł. 

106 XXII/269/2020 2020-06-24 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

i Gminy Kórnik na lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 
W okresie prognozowanym 2020-2030 zaplanowano dochody wyższe od 
roku poprzedniego, średnio o 1-4%. W latach 2021-2023 planuje się 
zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (2-7%) oraz udziału  
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (2-16%), co wynika 
z aktualnej tendencji wzrostu dochodów z tych źródeł w ciągu kilku 
ostatnich lat. Zmieniono limity i kwoty przedsięwzięć. 

107 XXI/268/2020 2020-05-27 udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2019 rok 
Wykonanie uchwały: 
Rada postanowiła o udzieleniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 

108 XXI/267/2020 2020-05-27 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Kórnik za rok 2019 

Wykonanie uchwały: 
Rada, po rozpatrzeniu, zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 2019. 

109 XXI/266/2020 2020-05-27 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik wotum 
zaufania 

Wykonanie uchwały: 
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Kórnik Rada 

postanowiła udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik. 
110 XXI/265/2020 2020-05-27 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy 

prof. Stanisława Bodniaka w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka w Kórniku. Plan 

ogłoszono Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4734 z dnia 08.06.2020 r. Podstawowe 

przeznaczenie: teren drogi publicznej, teren zabudowy usługowej. 

111 XXI/264/2020 2020-05-27 nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzynki 
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Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Śliwkowa w miejscowości Skrzynki. 

112 XXI/263/2020 2020-05-27 nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Borów Tucholskich w miejscowości Radzewo. 

113 XXI/262/2020 2020-05-27 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Nagietkowa w miejscowości Dachowa. 

114 XXI/261/2020 2020-05-27 nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej  
w obrębie Kamionki gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Urząd jest trakcie gromadzenia dokumentów do 
przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dz. 138 w obrębie 
Kamionki o powierzchni 0,6000 ha, zapisanej w księdze wieczystej  
nr PO1D/00048020/6. Działka przeznaczona będzie pod inwestycje  
w zakresie kultury i kultury fizycznej. 

115 XXI/260/2020 

 
2020-05-27 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy 

Kórnik 
Wykonanie uchwały: 
Rada, po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, 
dotyczącej braku jakichkolwiek działań w zakresie wprowadzenia zmian w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XXXI/265/2016 z dnia 24 maja 
2016 r., uznała skargę za bezzasadną. 

116 XXI/259/2020 2020-05-27 pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska 
Wolna od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie 
ochrony zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniem 

Wykonanie uchwały: 
Rada po zapoznaniu się z treścią petycji postanowiła z przyczyn formalnych 

pozostawić ją bez rozpatrzenia. 

Ustalono, że jedynym oznaczeniem podmiotu wnoszącego petycję było 
wskazanie, że w imieniu członków (około 200 podmiotów) Koalicji Polska 
Wolna od 5G, petycję podpisała Komisja Sterująca i jej doradcy w składzie 
wymienionym wyłącznie z imion i nazwisk (bez adresów). 

117 XXI/258/2020 2020-05-27 pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Pana XX  
o wydanie przez Radę Miasta i Gminy Kórnik 
oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia przed 
elektroskażeniami 

Wykonanie uchwały: 
Rada postanowiła pozostawić bez rozpatrzenia petycję o wydanie przez 

Radę oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami. 

Rada, uwzględniając wypowiedzi radnych członków Komisji SWiP 
przegłosowała wniosek o wystosowanie przez Radę apelu w sprawie 
ochrony zdrowia przed elektroskażeniami. Wobec takiego stanowiska 
Komisji, wnoszący petycję złożył ustne oświadczenie o cofnięciu petycji. 

118 XXI/257/2020 2020-05-27 rozpatrzenia wniosków dotyczących wątpliwości 
związanych z przeprowadzonym próbnym alarmem 
przeciwpożarowym w przedszkolu w Kamionkach 

Wykonanie uchwały: 
Rada, po rozpatrzeniu wniosków Rady Rodziców Przedszkola Publicznego  
w Kamionkach oraz jednego z rodziców dziecka uczęszczającego do tego 
przedszkola, dotyczących wątpliwości związanych z próbnym alarmem 
przeciwpożarowym, podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwale  
nr XVIII/212/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Przedszkola  
w Kamionkach. 

119  XX/256/2020 2020-04-29 zatwierdzenia Zarządzenia nr 71/2020 Burmistrza 
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Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 kwietnia 2020r.  
w sprawie zniesienia zakazu handlu na targowisku 
przy ul. Wojska Polskiego w Kórniku. 

Wykonanie uchwały: 
Rada zatwierdziła zarządzenie Burmistrza 

120 XX/255/2020 2020-04-29 zatwierdzenia Zarządzenia Nr 53/2020 Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia18 marca 2020r  
w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na 
targowisku przy ul. Wojska Polskiego w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Rada zatwierdziła zarządzenie Burmistrza 

121 XX/254/2020 2020-04-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy 
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia 
i ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych, opłat dodatkowych i sposobu ich 
wykonania 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana. Wprowadzono zmiany w regulaminie SPPN, 

które umożliwiają użytkownikom korzystającym z parkingów dokonywania 

opłat przez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne  

z wykorzystaniem Systemu moBILET Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku orzekam nieważność § 23 

ust.1i 2 załącznika nr 1. 
122 XX/253/2020 2020-04-29 

 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Kamionki w rejonie ulicy Rogalińskiej  
i Porannej Rosy dla działek oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi: 387/1, 459, 457/1, 457/2 i 456/5, gmina 
Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kamionki  
w rejonie ulicy Rogalińskiej i Porannej Rosy dla działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 387/1, 459, 457/1, 457/2 i 456/5, gmina Kórnik. 
Aktualny etap: opinie i uzgodnienia. 

123 XX/252/2020 2020-04-29 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Czmoń w rejonie ulic: Pasiecznej, 
Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, gmina 
Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Czmoń  
w rejonie ulic: Pasiecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, 
gmina Kórnik. Aktualny etap: opinie i uzgodnienia. 

124 XX/251/2020 2020-04-29 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego  
w Borówcu, obejmującego obszary obrębów 
Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo  
w gminie Kórnik – dotyczy dz. ewid. nr 209/1, 212/3, 
220/1 i 225/1 w Szczytnikach; 82/2, 82/3 ark. 2  
w Borówcu; 491/1, 493/1, 506/2 ark. 9 w Borówcu 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary 
obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik 
– dotyczy dz. ewid. nr 209/1, 212/3, 220/1 i 225/1 w Szczytnikach; 82/2, 
82/3 ark. 2 w Borówcu; 491/1, 493/1, 506/2 ark. 9 w Borówcu, gmina 
Kórnik. Plan ogłoszono Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4299 z dnia 25.05.2020 r. 
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125 XX/250/2020 2020-04-29 nadania nazwy ulicy w miejscowościach Radzewo, 
Czmoń, Czmoniec 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Kaszubska w miejscowościach Radzewo, 
Czmoń, Czmoniec 

126 XX/249/2020 2020-04-29 nadania nazw ulicom w miejscowości Robakowo 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwy Przy Nowinie i Czeremchowa w miejscowości 
Robakowo. 

127 XX/248/2020 2020-04-29 nadania nazwy ulicy w miejscowości Czołowo 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Zwierzyniecka w miejscowości Czołowo 

128 XX/247/2020 2020-04-29 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Leśne Zacisze w miejscowości Kamionki. 

129 XX/246/2020 2020-04-29 określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku 

Wykonanie uchwały: 
Uchwałę wykonano. Strzeżone Kąpielisko na terenie Kórnickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu „OAZA – BŁONIE” na jeziorze Kórnickim w Kórniku 
funkcjonowało w terminie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.  

130 XX/245/2020 2020-04-29 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  
i Gminy Kórnik na rok 2020. 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została uchylona Rozstrzygnięciem Wojewody Wielkopolskiego  
z 4 czerwca 2020 roku . Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na 
rok 2020 został poprawiony i podjęty Uchwałą z dnia 26 sierpnia 2020 roku 
nr XXIII/298/2020.  

131 XX/244/2020 2020-04-29 dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie  
i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: 
Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, 
Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, 
Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała w trakcie wykonywania. Gmina dopłaca od dnia 12.06.2020r. do 
dnia 11.06.2021r. spółce WKiUK WODKOM w Kórniku kwotę w wysokości 
brutto: 3,21 zł. do każdego sprzedanego odbiorcom 1m3 wody we 
wskazanych w uchwale miejscowościach.  

132 XX/243/2020 2020-04-29 Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2018-2027”  
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono ”Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Aquanet S.A. na lata 2020-2029”. Plan zamieszczony jest na stronie 
http://api.esesja.pl/zalaczniki/83659/243_775324.pdf 

133 XX/242/2020 2020-04-29 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i oddanie w użyczenie nieruchomości 
zabudowanej położonej w Kórniku, obręb Bnin 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana - zawarcie umowy użyczenia nr WB1-GN.6850.2.2020 z dnia 
30.10.2020 r. pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Kołem Gospodyń 
Wiejskich na realizację celów statutowych KGW. 
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134 XX/241/2020 2020-04-29 nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 
Szczodrzykowo gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. PKP S. A. jako właściciel prowadzi procedurę 
wyłączenia działki niezabudowanej nr 12/12 w obrębie Szczodrzykowo 
powierzchni 0,1660 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 
PO1D/00047835/5 oraz działki niezabudowanej nr 12/13 w obrębie 
Szczodrzykowo o powierzchni 0,4890 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 
PO1D/00044249/9 z terenu zamkniętego w celu nieodpłatnego przekazania 
ww. gruntów na rzecz Miasta i Gminy Kórnik. Działki przeznaczone są na 
inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej.  

135 XX/240/2020 2020-04-29 zwolnienia rodziców dzieci uczęszczających do 
żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik  
z opłat za pobyt dzieci w okresie zawieszenia 
działalności jednostki w związku  
z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa 
wywołującego chorobę COVID-19 

Wykonanie uchwały: 
W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństowi zdrowie dzieci, władze 
administracji rządowej poleciły zawiesić działalność żłobków prowadzone 
przez JST od dnia 12.03.2020 r. (podstawa prawna: Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 i 568). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zasadne wydało 
się w tym przypadku, zwolnienie rodziców z ponoszenia opłat za pobyt 
dziecka w żłobku w okresie zawieszenia zajęć. Z uwagi na fakt, że 
obowiązujący akt prawa miejscowego nie przewidywał zwolnienia z opłaty 
za dni nieobecności dziecka w żłobku, podjęto nową uchwałę, regulujacą 
kwestię zwolnienia rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka „Hocki 
Klocki” w Kamionkach z opłaty w okresie zawieszenia działalności 
jednostki. 

136 XX/239/2020 2020-04-29 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano na terenie Miasta i Gminy Kórnik zmiany wysokości stawek 
podatku od środków transportowych z dniem 1 lipca 2020 r. Obniżono 
poszczególne stawki w załączniku Nr 1 oraz Nr 2, co spowodowało 
pozyskanie nowych podatników a także zwiększenie wpływu do budżetu. 

137 XX/238/2020 2020-04-29 zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych 
grup przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 

Wykonanie uchwały: 
Wprowadzono zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19 od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 września 

2020 roku. Na podstawie przedmiotowej uchwały ze zwolnienia skorzystało 

10 przedsiębiorców, łączna kwota zwolnienia 117.060,00 zł, w tym 6 osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 35.609,00 zł oraz  

4 osoby prawne – 81.451,00 zł. 
138 XX/237/2020 2020-04-29 niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za 

koszty odzyskiwania należności o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie 
Kórnik i jej jednostkom organizacyjnym 
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Wykonanie uchwały: 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miasta i Gminy Kórnik 
postanowiła w drodze uchwały o niedochodzeniu należności z tytułu 
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
– jeżeli jej kwota jest równa lub wyższa od świadczenia pieniężnego  
w rozumieniu tej ustawy. Wysokość rekompensaty wynikająca z art. 10 ust. 
1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych wynosi 40 Euro a jej równowartość ustalana jest przy 
zastosowaniu kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP ostatniego 
dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie 
pieniężne stało się wymagalne. Zdarzają się sytuacje, że równowartość 
należności z tytułu rekompensaty jest równa albo wyższa od należności 
głównej. W takich przypadkach żądanie rekompensaty postrzegane jest 
jako działanie zbyt restrykcyjne i nieuzasadnione. Zapisy uchwały dotyczą 
również transakcji handlowych zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 
2020r. oraz zawartych przed dniem 1 stycznia 2020r., jeżeli należność  
z tytułu rekompensaty stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r. 

139 XX/236/2020 2020-04-29 pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego 
Wykonanie uchwały: 
Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 
pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki-Szczodrzykowo- 
etap II w wysokości 2.700.000,00 zł. Z uwagi na niezrealizowanie zadania 
dotacja nie została przekazana, a umowa została rozliczona. 

140 XX/235/2020 2020-04-29 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu 

Wykonanie uchwały: 
Postanowiono zaciągnąć w latach 2020-2022 roku pożyczkę 

długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Budowa 

kanalizacji w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo” do 

wysokości 7.615.700,00 zł. 

141 XX/234/2020 2020-04-29 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 
2020 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 

219.078.214,95 zł. 

Zwiększono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 
242.940.548,95 zł. 

142 XX/233/2020 2020-04-29 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

i Gminy Kórnik na lata 2020-2030 
Wykonanie uchwały: 
W okresie prognozowanym 2020-2030 zaplanowano dochody wyższe od 

roku poprzedniego, średnio o 1-5%. W latach 2021-2023 planuje się 

zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (4-7%) oraz udziału  

w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (6-12%), co wynika 

z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł dochodów w ciągu kilku ostatnich 

lat. W latach 2021-230 zaplanowano wzrost wydatków bieżących do 3%. 

Zaplanowano przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie 

przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w Szczodrzykowie i w części 

miejscowości Runowo” do wysokości 7.615.700,00 zł. Pożyczkę planuje się 

otrzymać w ratach: w 2020r. – 100.000,00 zł, w 2021r. – 4.000.000,00 zł,  

w 2022r. – 3.515.700,00 zł, natomiast spłata nastąpi w latach 2021-2030. 

Zmieniono limity i kwoty przedsięwzięć. 
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143 XIX/232/2020 2020-02-26 udzielenia odpowiedzi mieszkańcowi wsi Koninko 
Wykonanie uchwały: 
Rada po zweryfikowaniu treści uzasadnień uchwał objętych uwagami 

mieszkańca wsi Koninko, ze względu na zasadność uwag co do treści tych 

uzasadnień, wniosła do Rady o dokonanie sprostowań tych uzasadnień  

w zakresie: 

1) określenia prawidłowej daty wniesienia skargi na bezczynność 

Burmistrza; 

2) skorygowania informacji o członkostwie w Radzie Sołeckiej Sołectwa 
Koninko. 

144 XIX/231/2020 2020-02-26 ws. wniosków mieszkańców wsi Skrzynki o wypłatę 
odszkodowania 

Wykonanie uchwały: 
Rada po wysłuchaniu wniosków mieszkańców wsi Skrzynki o wypłatę 

odszkodowania za utratę wartości ich nieruchomości postanawia nie 

uwzględnić wniosków z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwały. 

Zdaniem Komisji ewentualne roszczenia o wypłatę odszkodowań 

Wnioskujące powinny wnosić w stosunku do Inwestora, tj. Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S.A., a nie do Miasta i Gminy Kórnik. Komisja 

zwróciła ponadto uwagę, że roszczenia objęte wnioskiem Pani XX były już 

przedmiotem głębokiej analizy Rady w poprzedniej kadencji 2014 - 2018. 

Rada udzielała wówczas obszernej i wyczerpującej odpowiedzi na pismo 

wniesione przez Panią XX za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP. 
145 XIX/230/2020 2020-02-26 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków  

o wyjaśnienie wątpliwości związanych  
z przeprowadzonym próbnym alarmem 
przeciwpożarowym w Przedszkolu w Kamionkach 

Wykonanie uchwały: 
Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg, była 

1) konieczność przeprowadzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta i Gminy Kórnik wnikliwego postępowania wyjaśniającego  

w zakresie wątpliwości zawartych we wnioskach, 

2) potrzeba odbycia posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta i Gminy Kórnik z udziałem Rady Rodziców oraz Dyrektora 

Przedszkola, a także innych osób, które będą mogły wyjaśnić kwestie 

związane z próbnym alarmem. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi 

została podjęta 27 maja 2020 r. uchwałą XXI/257/2020. Rada postanowiła 

podtrzymać stanowisko zgodne z uchwałą XVIII/212/2020 z 29 stycznia 

2020 r. 
146 XIX/229/2020 2020-02-26 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec,  
w rejonie ulicy Drapałka i drogi S11 

Wykonanie uchwały: 
W trakcie realizacji. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 
geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Drapałka i drogi S11, gmina Kórnik. 
Aktualny etap: opinie i uzgodnienia. 

147 XIX/228/2020 2020-02-26 nadania nazwy ulicy w miejscowości Żerniki 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Przemysłowa w miejscowości Żerniki. 

148 XIX/227/2020 2020-02-26 zaliczenia drogi ul. prof. Zbigniewa Steckiego  
w miejscowości Kórnik do kategorii dróg gminnych 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana - została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego 



86 

 

149 XIX/226/2020 2020-02-26 wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
niektórych zadań publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana. Podpisano porozumienie w sprawie przejęcia 
zadań w zakresie budowy przystankuów w ciągach dróg powiatowych  
w miejscowości Prusinowo i przy ul. Konaskiej w miejscowości Kórnik. 

150 XIX/225/2020 2020-02-26 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty 
edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa 
podstawowego 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono Miastu Poznań pomocy finansowej na dofinansowanie oferty 
edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego  
tj. samorządowych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi  
i artystycznymi w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Dotacja obejmuje 
dzieci z terenu Miasta i Gminy Kórnik i uczęszczających do szkół 
muzycznych I stopnia, Poznańskiej Szkoły Chóralnej, oddziałów sportowych 
szkół podstawowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Pomoc finansową 
przewidziano na poziomie 370.968,00 zł. 

151 XIX/224/2020 2020-02-26 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono dotację Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych  
w Kórniku w wysokości 100 000,00 zł na renowację konserwatorską 
ceglanej elewacji baszt kościoła kolegiackiego p.w. Wszystkich Świętych w 
Kórniku. 

152 XIX/223/2020 2020-02-26 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono dotację Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Kórnickiej  
w wysokości 150.000,00 zł na wykonanie prac remontowych  
i renowacyjnych murów zewnętrznych wschodniej elewacji Zamku 
Kórnickiego. 

153 XIX/222/2020 2020-02-26 zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 
2020 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 

217.422.608,00 zł. 

Zwiększono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 
241.284.942,00 zł. 

154 XIX/221/2020 2020-02-26 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

i Gminy Kórnik na lata 2020-2030 
Wykonanie uchwały: 
W okresie prognozowanym 2020-2030 zaplanowano dochody wyższe od 

roku poprzedniego, średnio o 1-5%. W latach 2021-2023 planuje się 

zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (4-7%) oraz udziału  

w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (6-12%), co wynika 

z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł dochodów w ciągu kilku ostatnich 

lat. W latach 2021-230 zaplanowano wzrost wydatków bieżących do 3 %. 

Zmieniono limity i kwoty przedsięwzięć. 
155 XIX/220/2020 2020-02-26 wybory uzupełniające ławników 

Wykonanie uchwały: 
W wyborach uzupełniających na ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie 

Wlkp., wybrane zostały - Danuta Bąkowska, - Beata Duszczak. 
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156 XVIII/219/2020 2020-01-29 zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

Wykonanie uchwały: 
W związku ze złożoną rezygnacją, z składu Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji odwołano radną Magdalenę Kosakowską. 

157 XVIII/218/2020 2020-01-29 wykonania pierwokupu nieruchomości położonej  
w obrębie Biernatki 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana – wykonanie prawa pierwokupu działki nr 101/5 w obrębie 
Biernatki o powierzchni 0,0955 ha, zapisanej w księdze wieczystej  
nr PO1D/00028151/7, za kwotę 190.000,00 zł. Akt notarialny Rep. A Nr 
522/20 z dnia 13.02.2020r. Działka położona jest w sąsiedztwie 
nieruchomości należącej do Miasta i Gminy Kórnik, na której zlokalizowana 
jest wiata piknikowa oraz plac zabaw Sołectwa Biernatki. Skorzystanie  
z prawa pierwokupu umożliwi zagospodarowanie całego terenu  
z przeznaczeniem na cele sołeckie. 

158 XVIII/217/2020 2020-01-29 zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała sprostowała uchwałę Nr XVII/181/2019 Rady Miasta i Gminy 
Kórnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
gdzie podano błędną pozycję opublikowania uchwały nr VII/71/2011 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 28 kwietnia 2011 roku. 

159 XVIII/216/2020 2020-01-29 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku 
mieszkanki miejscowości Skrzynki. 

Wykonanie uchwały: 
Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku, była konieczność 
odbycia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji posiedzenia, podczas 
którego zostanie wypracowana propozycja rozstrzygnięcia przedmiotowej 
sprawy. 

160 XVIII/215/2020 2020-01-29 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. 
Wykonanie uchwały: 
Przed przystąpieniem do wyborów Rada zobowiązana jest podjąć niniejszą 
uchwałę i zasięgnąć informacji o kandydatach na ławników od właściwych 
organów Policji. 

161 XVIII/214/2020 2020-01-29 rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia 
petycji wnioskodawczyni o dokonanie pełnej 
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

Wykonanie uchwały: 
Rada uznała za bezprzedmiotową petycję dotyczącą zmiany przepisów 

prawa miejscowego poprzez utworzenie w gminie miejsca gdzie można 

bezpłatnie parkować. 

Po drugie nie nadano dalszego biegu w formie uchwały Rady popierającej 
petycję do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji 
Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

162 XVIII/213/2020 2020-01-29 rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego 

Wykonanie uchwały: 
Rada uznała za bezprzedmiotową petycję dotyczącą zmiany przepisów 

prawa miejscowego w takim zakresie aby miejsca publiczne służące jako 

parkingi przed wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były 

nieodpłatne oraz aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych 
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produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych. 

Ponadto uznano, że Rada nie ma inicjatywy ustawodawczej w zakresie 
zmiany przepisów prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa 
gospodarczego, prawa postępowania cywilnego, prawa dotyczącego 
mediów i zbiórek publicznych 

163 XVIII/212/2020 2020-01-29 rozpatrzenia skargi na dyrektora przedszkola  
w Kamionkach 

Wykonanie uchwały: 
Po zapoznaniu się ze skargami rodziców na działalność dyrektora 

Przedszkola w Kamionkach oraz wysłuchaniu opinii Komisji SWiP  

w sprawie zarzutów przedstawionych w skargach wniesionych w dniach 

16 i 20 grudnia 2019 r. Rada uznaje przedmiotowe skargi: 

1) za zasadne w zakresie niedotrzymania terminu przeprowadzenia 

próbnego alarmu i zobowiązuje Burmistrza MiG Kórnik do wdrożenia 

stosownych działań w tym zakresie. 

2) za bezzasadne w pozostałym zakresie, z przyczyn określonych  
w uzasadnieniu. 

164 XVIII/211/2020 2020-01-29 rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa Sołectw  
a Kamionki Stare 

Wykonanie uchwały: 
Rada odstąpiła od zajęcia stanowiska w sprawie skargi, w ocenie Rady 

żaden z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o samorządzie 

gminnym oraz Statutu Sołectwa Kamionki Stare, nie daje podstaw 

prawnych do oceny działalności radnego, ze względu na przedmiot zarzuty, 

pozostają poza kognicją Rady Miasta i Gminy Kórnik, a mogą być 

rozstrzygane tylko w ramach postępowania cywilnego bądź karnego. 

165 XVIII/210/2020 2020-01-29 Statutu Miasta i Gminy Kórnik 
Wykonanie uchwały: 
Ze względu na konieczność przeanalizowania treści Statutu Miasta i Gminy 

Kórnik uchwalonego w 2018 roku uchwałą nr LI/704/2018 oraz 

wyeliminowania błędów pisarskich i dostosowanie zapisów do obecnego 

orzecznictwa, na wniosek przewodniczącego Rady, powołano Komisję 

Statutową, która przygotowała projekt nowego statutu. Uzyskał on 

pozytywną opinię radców prawnych. Statut został uchwalony.  

 Wojewoda orzekł nieważność § 18 w zakresie wyrazów „a w przypadku 
jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący”, § 18 pkt 7, § 26 ust. 3  
w zakresie wyrazów ,,lub z jego upoważnienia – jeden  
z Wiceprzewodniczących”, § 27 ust. 2 i 3, § 54, § 80, § 83, § 105 ust. 1  
w zakresie wyrazów „lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie 
zainteresowane Komisje,”, § 105 ust. 3, § 108 ust. 2-4, § 125 ust. 1  
w zakresie wyrazów „po ich formalnym przyjęciu” 

166 XVIII/209/2020 2020-01-29 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Czmoniec 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Ku Słońcu w miejscowości Czmoniec. 

167 XVIII/208/2020 2020-01-29 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb 
Bnin 

Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Bolesława Smoczyńskiego w miejscowości 
Kórnik obręb Bnin. 

168 XVIII/207/2020 2020-01-29 nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki 
Wykonanie uchwały: 
Wykonana – nadano nazwę Władysława Dylewskiego w miejscowości 
Biernatki. 

169 XVIII/206/2020 2020-01-29 wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego praw 
użytkowania nieruchomości położonej  
w miejscowości Robakowo gm. Kórnik. 
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  Wykonanie uchwały: 
Wykonana – ustanowione nieodpłatne prawo użytkowania działki nr 175/19  
w obrębie Robakowo o powierzchni 0,7479 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej nr PO1D/00023001/6, na rzecz Aquanet S.A. Akt notarialny Rep. 
A Nr 530/2020 z dnia 13.02.2020 r. 

170 XVIII/205/2020 2020-01-29 powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych. 

Wykonanie uchwały: 
Powołano zespół, którego zadaniem było przygotowanie i przedstawienie 

Radzie, przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających ławników do 

Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na kadencję 2020-2023, opinii  

o zgłoszonych kandydatach. 

171 XVIII/204/2020 2020-01-29 planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy 
Wykonanie uchwały: 
Uchwałą tą zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  
i Gminy Kórnik na rok 2020. 
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VI. MIENIE KOMUNALNE 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy 

oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. 

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik 

obejmuje zestawienie danych o majątku na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

Informacja zawiera: 

 dane o przysługujących Gminie prawach własności, 

 dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu, 

 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych 

wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2019r., 

 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych 

praw majątkowych oraz z wykonania posiadania, 

 inne dane informacyjne o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia 

Gminy. 

 

Szczegółowe informacje o stanie mienia komunalnego zawarte są w „Informacji  

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik za 2020 rok”. 

 

1. Struktura majątku trwałego gminy w kwotach netto 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2019r. 
Stan na 

31.12.2020r. 
Zmiana 
wartości 

Dynamika 
4/3*100 

Struktura 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Grunty 70 156 826,34 70 654 913,32 498 086,98 100,71 20,47 

2 

Grunty oddane w 
użytkowanie 
wieczyste 5 054 081,48 5 021 921,48 -32 160,00 99,36 1,45 

3 Budynki i lokale 123 058 827,94 126 165 884,38 3 107 056,44 102,52 36,55 

4 
Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 119 267 152,01 125 671 804,22 6 404 652,21 105,37 36,40 

5 
Kotły i maszyny 
energetyczne 581 670,74 539 197,78 -42 472,96 92,70 0,16 

6 
Sprzęt 
komputerowy 258 813,70 278 973,20 20 159,50 107,79 0,08 

7 

Specjalistyczne 
maszyny, 
urządzenia i aparaty 450 617,86 386 357,99 -64 259,87 85,74 0,11 

8 
Urządzenia 
techniczne 1 309 703,90 1 432 798,62 123 094,72 109,40 0,42 

9 Środki transportowe 2 101 290,07 1 698 299,61 -402 990,46 80,82 0,49 

10 

Narzędzia, 
przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie 744 426,76 775 865,91 31 439,15 104,22 0,22 

11 

Prawo wieczystego 
użytkowania 
gruntów 1 121 724,72 1 075 811,06 -45 913,66 95,91 0,31 
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12 
Środki trwałe w 
budowie 2 641 102,45 11 285 901,53 8 644 799,08 427,32 3,27 

13 

Wartości 
niematerialne i 
prawne 219 817,19 244 941,90 25 124,71 111,43 0,07 

  Ogółem 326 966 055,16 345 232 671,00 
18 266 
615,84 x 100,00 

 

 

3. W 2020 roku w wartości środków trwałych w kwotach brutto zwiększyła się  

o prawie 30 mln zł i została przedstawiona w załączniku nr 22.  

4. Stan gruntów na dzień 31.12.2020r. 

Lp. Właściciele lub posiadacze 

Powierzchnia [ha] 

31.12.19r. 31.12.20r. 

1. Grunty komunalne  649,5030 650,0238 

1a 
w tym: grunty komunalne oddane w użytkowanie 

wieczyste  
96,4138 96,3736 

2 
Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy 

Kórnik 
3,6298 3,7617 

 

5. Część gruntów i lokali Miasto i Gmina Kórnik oddała w użyczenie podmiotom 

wykonującym działalność statutową na rzecz miasta i Gminy Kórnik. Wykaz 

stanowi załącznik nr 23. 

2.   Procentowy udział poszczególnych grup w majątku trwałym netto  
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6. Miasto i Gmina Kórnik jest właścicielem 166 lokali mieszkalnych ich wykaz 

zawiera załącznik nr 24 

7. Długość dróg i ulic oraz sieci wodno-kanalizacyjnych 

 

8. Dochody z mienia komunalnego 

Lp. Wyszczególnienie 

Dochód [zł] Różnica 
między 

dochodami 2019r. 2020r. 

1 Sprzedaż 114 348 56 666 -57 682 

2 
Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 
zarząd 121 551 176 463 54 912 

3 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we 
własność 27 023 9 572 -17 451 

4 Dzierżawy  178 721 221 974 43 253 

5 Najmy 972 147 952 706 -19 441 

6 Zajęcie pasa drogowego 1 515 609 1 652 372 136 763 

7 Sprzedaż usług obiektów sportowych 3 805 279 2 538 950 -1 266 329 

Ogółem 6 734 678 5 608 703 -1 125 975 

Lp. Wyszczególnienie 2019-12-31 2020-12-31 Zmiana  

1 Długość dróg gminnych w km 254,017 293,713 39,696 

3 Długość sieci wodociągowych w km 38,022 39,064 1,042 

5 Długość sieci sanitarnych w km 3,804 3,810 0,006 

7 
Długość sieci kanalizacji deszczowej 
w km 43,334 43,525 0,191 



93 

 

 

VII. BUDŻET OBYWATELSKI 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach 

którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują o części wydatków 

budżetu gminy.  

Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione  

w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały 

budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych  

w ramach budżetu obywatelskiego. 

Zgłoszone przez mieszkańców zadania weryfikowane są pod względem 

merytorycznym, według kryteriów: zgodność z kompetencjami Gminy, możliwość 

realizacji zgłoszonego projektu zadania w  ciągu roku, prawa własności do 

nieruchomości, na której wskazany projekt zadania ma być realizowany, 

szacunkowego kosztu realizacji oraz dodatkowo dla projektów zadań 

inwestycyjno-remontowych możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata 

środków pokrywających ewentualne koszty eksploatacyjne, które zrealizowany 

projekt zadania będzie generował w przyszłości i miejsca realizacji  

w przestrzeni gminnej. Weryfikacje przeprowadzają wydziały Urzędu Miasta  

i Gminy Kórnik. 

W roku 2020 r. zostały wykonane zadania wyłonione w ramach VII edycji Budżetu 

Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok 2020, na które mieszkańcy 

głosowali w roku 2019. 

W ramach zadań dużych wyłonionych w  2019  roku, a w roku 2020 zrealizowano: 

1) opracowano dokumentację projektową zadania „CBA – centrum 

Borówieckiej Aktywności – miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku”, na 

które mieszkańcy oddali 1355 głosów ważnych. Ogłoszono trzy 

postępowania przetargowe na realizację tego zadania. Dwa przetargi 

pozostały nierozstrzygnięte. Trzeci przetarg został rozstrzygnięty 

zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec sierpnia 2021 

roku. 

2) wykonano zadanie „Sensoryczny plac zabaw Jedynka” w Kórniku, na które 

mieszkańcy oddali – 759 głosów ważnych,  

3) rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Plac 

zabaw małych strażaków” w Czmoniu, na które mieszkańcy oddali 

729 głosów ważnych. Realizacja zadania została jednak wstrzymana ze 

względu na procedowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Po zakończeniu procedowania zmiany planu zadanie 

będzie kontynuowane. 
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W ramach zadań małych wyłonionych w 2019 roku: 

1) zrealizowano pokazy filmowe w ramach zadania: „Letnie kino plenerowe  

w Twojej miejscowości”, na które mieszkańcy oddali 1755 głosów ważnych,  

2) zamontowano przy ul. Mieczewskiej w Kamionkach „Solarny wyświetlacz 

radarowej kontroli prędkości w Kamionkach” na które mieszkańcy oddali 

641 głosów ważnych, 

3) przeprowadzono warsztaty pn. „Trochę przygotowano koncepcję na 

realizację zadania „Ławeczka dla Seniora”, na które mieszkańcy oddali 

174 głosy ważne, jednak z uwagi na brak zgody właścicieli posesji przy 

których miałaby stanąć ławeczka, w uzgodnieniu z autorem zadania 

odstąpiono od realizacji zadania,  

4) radości w szarej rzeczywistości - kreatywne warsztaty  artystyczne dla 

dzieci”, na które mieszkańcy oddali 137 głosów ważnych.  

 

W roku 2020 ze względu na stan epidemii zaistniały w związku z wystąpieniem 

COVID-19 oraz trudnymi do przewidzenia konsekwencjami związanymi z ww. 

stanem, a także zupełnie nową dla wszystkich rzeczywistością, nie został 

przeprowadzony Budżet Obywatelski na rok 2021.  
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VIII. EDUKACJA PUBLICZNA. 

 

1. Edukacja publiczna oraz opieka nad dzieckiem do lat 3.   

 

W zakresie edukacji publicznej oraz opieki nad dzieckiem do lat 3 w roku 2020 

Miasto i Gmina Kórnik realizowała  zadania, w szczególności dotyczące: 

1) zapewnienia warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

2) wykonywania remontów obiektów oświatowych oraz zadań inwestycyjnych, 

3) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół  

i przedszkoli oraz kontroli w tym zakresie,  

4) wyposażenia szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny 

do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-

profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych, 

5) kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki, 

6) realizowania  zadań wspierających uczniów w nauce, 

7) racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli, dowozu uczniów do szkół, 

8)  ustalania zasad udzielania dotacji dla  przedszkoli niepublicznych oraz 

udzielania dotacji i kontrola ich wykorzystania, 

9) ustalania zasad  oraz udzielania pomocy materialnej dla uczniów, 

10) zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek wraz z projektami 

planów finansowych, na rok szkolny oraz rok budżetowy, 

11) kontroli realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  

12) udzielania zwrotu kosztów wyszkolenia młodocianego pracownika, 

13) zapewnienia warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem 

specjalnym, 

14) stanowienia o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 

15) wspierania nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

16) organizacji konkursów ofertowych na pozyskanie nowych publicznych 

miejsc przedszkolnych i rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych, 

17) kontroli i nadzoru nad placówkami sprawującymi opiekę nad dzieckiem do 

lat 3. 

 

Wyżej wymienione zadania miały najbardziej istotny wpływ na kształtowanie 

polityki oświatowej gminy, finansowanie edukacji szkolnej i przedszkolnej oraz 

opieki nad dzieckiem do lat 3. 

       

 W 2020 roku Miasto i Gmina Kórnik była organem prowadzącym dla: 

 - 6 szkół podstawowych do których uczęszczało 2.952 dzieci i młodzieży,  

 - 4 przedszkoli do których uczęszczało 736 dzieci, 
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 - 1 punktu przedszkolnego,  do którego uczęszczało 25 dzieci 

 - 1 żłobka do którego uczęszczało 56 dzieci. 

 

Na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 r., funkcjonowały 4 publiczne 

przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne, zabezpieczające 493 miejsc.  

Ponadto na terenie gminy w wrześniu 2020 roku prowadziły działalność 

niepubliczne placówki: 

 10 przedszkoli,  

 1 punkt przedszkolny,  

 10 żłobków, 

 1 dzienny opiekun. 

 

Najważniejszym zadaniem Miasta i Gminy Kórnik w 2020 r. w obszarze edukacji 

publicznej, niepublicznej oraz opiece nad dzieckiem do lat 3, było finansowanie 

zadań oświatowych i opiekuńczych. 

 

Łączna kwota wydatków na edukację publiczną i niepubliczną oraz opiekę nad 

dzieckiem do lat 3, stanowiła kwotę 58.430.511,51 zł (bez zadań inwestycyjnych) 

co stanowi 30,45 % wydatków bieżących Gminy Kórnik. Łącznie Gmina Kórnik  

z tytułu subwencji i dotacji na działania w zakresie edukacji i opieki dla dzieci do 

lat trzech otrzymała 25.671.473,00 zł . Środki dedykowane na wyżej wymienione 

cele stanowiły 43,94 % wydatków poniesionych przez Gminę na ten cel. 

 

Wydatki placówek oświatowych  

 

1) Szkoły podstawowe  

Lp. Wydatki Wykonanie 

1.  Szkoły podstawowe 28 863 994,43 zł 

2.  Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
1 088 629,54 zł 

3.  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 127 353,86 zł 

4.  Stołówki szkolne 1 131 236,24 zł 

5.  Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacja nauki i metod pracy 
1 295 202,14 zł 

6.  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

334 019,58 zł 

7.  Świetlice szkolne 1 772 640,79 zł 

8.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 51 565,25 zł 

9.  Pomoc materialna (stypendia) 48 696,40 zł 

10.  Schronisko młodzieżowe  4 104,02 zł 

 Razem 34 717 442,25 zł 
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2) Przedszkola 

Lp. Wydatki Wykonanie 

1.  Przedszkola 8 795 970,93 zł 

2.  Inne formy wychowania przedszkolnego  143 025,26 zł 

3.  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 406,15 zł 

4.  Specjalna organizacja nauki 207 939,33 zł 

 Razem 9 177 341,67 zł 

 

3) Żłobek 

Lp.  Wydatki Wykonanie 

1.  Żłobki 1 161 060,66 zł 

 Razem 1 161 060,66 zł 

 

w tym: 

4) wynagrodzenia i pochodne (łącznie) = 37 467 039,71 zł 

5) wydatki bieżące = 7 509 492,97 zł               45 055 844,58 zł 

6) wydatki majątkowe = 79 311,90 zł 

 

Kwota subwencji otrzymana w 2020 r. przez kórnicki samorząd wyniosła zgodnie  

z metryczką subwencji oświatowej 23.399 074,00 zł. Dodatkowo, przyznana 

została Miastu i Gminie Kórnik kwota 300.289,00 zł z tytułu wzrostu zadań 

szkolnych i pozaszkolnych, oraz kwota 122.000,00 zł – przyznana na podstawie 

art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku  

z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2047) stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 

2020 r. nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK. 

Otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotacja celowa 

(przedszkolna) stanowiła kwotę 1.791.790,00 zł.   

Otrzymana subwencja, nie pokryła więc nawet wynagrodzeń nauczycieli  

w szkołach podstawowych – wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 

29.010.488,41 zł 

 

2. Inne wydatki edukacyjne: 

1. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

(szkoły podstawowe) - kwota: 1.155,88 zł 
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2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Miasto Poznań 

(dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa 

podstawowego) - kwota: 370.968,00 zł  

3. Refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

Kórnik i uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin  

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej: 12.592,12 zł 

 Gmina Kleszczewo   3 616,32 zł 

 Miasto Poznań   8 975,80 zł 

 

Przedszkola: 1 389 846,26 zł 

- Miasto Poznań    469 401,44 zł 

- Miasto Puszczykowo       4 909,04 zł 

- Gmina Dolsk        5 286,72 zł 

- Gmina Dopiewo        9 376,95 zł 

- Gmina Kamieniec       5 174,84 zł 

- Gmina Kleszczewo     37 472,58 zł          1 410 221,58 zł 

- Gmina Komorniki     16 372,88 zł 

- Gmina Luboń      14 955,58 zł 

- Gmina Mosina    448 423,03 zł 

- Gmina Swarzędz     15 328,33 zł 

- Gmina Śrem    234 241,41 zł 

- Gmina Środa Wlkp.     46 182,12 zł 

- Gmina Zaniemyśl     82 721,34 zł 

 

Punkty przedszkolne: 7 783,20 zł 

 Miasto Poznań      7 783,20 zł 

 

4. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 

1)  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne:   

  

a) dotacja udzielana w wysokości równej 75% podstawowej kwocie dotacji 

dla przedszkoli, następującym placówkom oświatowym: 

 Przedszkole „Śpiewający Włóczykije”   853 285,76 zł 

 Przedszkole „Skrzaty”     409 388,94 zł 

 Przedszkole ”Baśniowa Leśniczówka”   354 490,04 zł 

 Przedszkole „Akademia Malucha”    574 085,64 zł 

 Przedszkole „Pozytywka”     159 991,08 zł 

 Przedszkole „Truskawkowa Polanka”   287 041,02 zł 
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 Przedszkole „Kolumb” Kraina Małego Odkrywcy 229 791,11 zł 

 Przedszkole „Zaczarowana Polana”   439 975,47 zł 

       Razem:       3 308 049,06 zł 

b) dotacja udzielana w wysokości równej podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, następującym placówkom oświatowym: 

 Przedszkole „Baśniowa Leśniczówka”     61 695,71 zł 

 Przedszkole „Truskawkowa Polanka”   144 828,06 zł 

        Razem:          206 523,77 zł 

2) Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - dotacja udzielana  

      w wysokości równej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli: 

 Przedszkole w Borówcu Tajemnicza Wyspa  1 157 578,83 zł 

 Przedszkole Kolorowe Pole w Dachowie  1 484 879,80 zł 

 Przedszkole „Owocowy Zaułek”    1 861 328,20 zł 

 Przedszkole „Wodnik Szuwarek”    1 342 665,96 zł 

Razem:         5 846 452,79 zł 

 

3)  Punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne:   

 Punkt Przedszkolny „Skrzaty”         94 531,28 zł 

          Razem:    94 531,28 zł 

Łączna kwota dotacji przekazana placówkom niepublicznym wyniosła   

9.455.556,90 zł 

5. Koszt dowozów uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na 

terenie Miasta Poznania oraz do Mosiny stanowił kwotę 428.842,23 zł. 

6. Koszt specjalnej organizacji nauki w niepublicznych i publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne wyniósł 211.258,65 zł. 

7. Obsługa programu dotacji podręcznikowej kosztowała 3.371,55 zł. 

8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów  

i rencistów wyniósł 124.799 zł. 

9. Umowy dla ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli 

kontraktowych, ubiegających się o awans na stopień awansu nauczyciela 

mianowanego wraz z innymi wydatkami m.in. wykupienie dostępu do systemu: 

vEdukacja Nabór, systemu Nadzór Kadrowy, Nadzór Płacowy, Nadzór 

Finansowy, szkolenia, organizacja szkolnych dodatkowych zajęć sportowych - 

stanowił kwotę 111.820,00 zł. 

10. Placówki niepubliczne na organizację wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka otrzymały kwotę  37.873,94 zł. 

11. W ramach Pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia w wysokości 

18.079,20 zł. 

12. Dotacja dla niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 

opiekunów stanowiła kwotę 1.200.720 zł. 
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Zaplanowano ponadto wydatki, które w trakcie roku przekazane były do budżetów 

placówek oświatowych tj. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz fundusz 

zdrowotny nauczycieli. 

 

Miasto i Gmina Kórnik w zakresie swoich ustawowych obowiązków, 

spoczywających zarówno na organie stanowiącym, jak i wykonawczym gminy, 

rozwija każdego roku bazę oświatową. Inwestuje w nowoczesne wyposażenie 

szkół i przedszkoli, przeprowadza remonty, uzupełnia bogatą ofertę edukacyjną.  
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IX. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA. 

1. Świadczenie usług w zakresie profilaktyki stomatologicznej u dzieci 

i młodzieży - rocznie ok. 130 dzieci. 

2. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego HPV. Szczepienia były skierowane dla dziewcząt  

i chłopców urodzonych w 2006 i 2005 roku. Szczepienia były finansowane  

z Powiatu Poznańskiego. Realizatorem programu było Konsorcjum: Edictum 

Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu ul. Adama Mickiewicza 31. Szczepienia 

odbyły się w Szkole Podstawowej w Kamionkach. Szczepieniami objęto 

38 dziewcząt i chłopców. 

3. Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Moczowo-

Płciowego Mężczyzn w Województwie Wielkopolskim - wykonawca programu 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej 

spółka Akcyjna/- Badania odbyły się w Strażnicy OSP Kórnik. Z badań 

skorzystało 50 mieszkańców Gminy 

4. Badanie słuchu przeprowadzane w Słuchobusie. Firma ACS Słuchmed 

Sp. z.o.o. Z badań skorzystało 95 mieszkańców. 

5. Zakup defibrylatora AEG – Lifepak CR2. Defibrylator został zamontowany na 

budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie. Zakup  

z budżetu Miasta i Gminy Kórnik. 

6. Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka przeznaczony dla uczniów szkół 

podstawowych. Program realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii im. 

Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.  

W programie wzięło udział 381  uczniów. 

7. Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 

poznańskiego, skierowany do osób od 65 roku życia (tj. urodzonych nie 

później niż 31 grudnia 1955 r.) zameldowanych na terenie powiatu 

poznańskiego. Realizatorem programu jest Dictum Sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 31. Ilość szczepień: 193 

8. Mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat, realizowana przez Ośrodek 

Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu. 

Mammobus stawał przy Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”  

w Kórniku. Mammobus stawał 5 razy i z badań skorzystało 150 kobiet. 

9. Mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat , realizowana przez Diagnostyka 
Largo w Poznaniu. Mammobus stawał przy Kórnickim Centrum Rekreacji  
i Sportu „Oaza” w Kórniku. Mammobus stawał 3 razy i z badań skorzystało 
201 kobiet. 
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X.  POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA PRORODZINNA. 

 

1. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Gościnni” w roku 2020 

1) Typy Domu: 

a) typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych - 1 osoba, 

b) typ B – dla osób upośledzonych umysłowo – 24 osoby, 

2) Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności  

Lp. Rodzaj niepełnosprawności Liczba 

osób 

1. Choroba psychiczna 1 

2. Upośledzenie umysłowe w tym: 24 

  - głęboki stopień upośledzenia umysłowego 4 

 - znaczny stopień upośledzenia umysłowego 6 

 - umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 12 

 - lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza 

neurologiczne 

2 

 

3) Liczba i rodzaj miejsc: 

 liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji (stan na 

31 grudnia) 25, 

 liczba miejsc w ośrodku 25 w tym: dziennych 25, całodobowych 0. 

4) Formy prowadzonej działalności: 

   terapia pedagogiczna, 

   terapia przez sztukę, 

   socjoterapia, 

   deramatoterapia, 

   silwoterapia, 

   muzykoterapia i choreoterapia, 

   trening funkcjonowania w codziennym życiu, 

   trening kulinarny, 

   trening umiejętności praktycznych, 

   trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

   trening umiejętności spędzania czasu wolnego, 

 rehabilitacja- usprawnianie ruchowe, 

 psychoterapia, 

 aktywizacja zawodowa, 

 pracownia krawiecka, 

 pracownia komputerowa, 
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 zajęcia logopedyczne. 

5) Zasoby domu  

 środki przekazane z budżetu Wojewody – 615.149,00 (wykorzystane: 

612.249,84), 

 inne środki – Gmina Kórnik – 60.583,37, 

 Razem – 672.833,21. 

 

6) Średnia dzienna liczba uczestników obecna na poszczególnych zajęciach:  

Lp.  Rodzaj zajęć Średnia dzienna liczba osób na zajęciach w 

miesiącach: styczeń – marzec, po otwarciu ośrodka 

25 maja 2020 r. pracowaliśmy z uczestnikami 

podzielonym na małe grupy, gdzie jeden prowadzący 

prowadził zajęcia z daną grupą przez cały tydzień 

wpisywaliśmy to jako pracownię integracyjną z 

elementami innych zajęć  

1. Zajęcia integracyjne 13,76 

2. Usprawnianie ruchowe 10,47 

3.  Muzykoterapia  19,25 

4. Pracownia pedagogiczna 12,58 

5. Trening kulinarny  5 

6. Pracownia techniczna 6,81 

7. Zajęcia psychologiczne indywidualne 0,56 

8. Pracownia plastyczna 5,8 

9. Pracownia krawiecka 6,2 

10. Zajęcia komputerowe 18 

 

7) Współpraca z podmiotami określonymi w § 21 rozporządzenia i jej efekty 

Lp. Podmiot z którym ŚDS 

współpracuje 

Efekty prowadzonej współpracy 

1)  Rodzice, opiekunowie i 

inne osoby bliskie 

Ciągła wymiana informacji o postępach uczestników, wspólne 

działanie na rzecz rozwoju samodzielności. Rodzice i opiekunowie ze 

względu na pandemię nie byli zaproszeni na tzw. „Drzwi Otwarte”, 

podczas których mogliby zobaczyć na bieżąco jak funkcjonuje nasza 

placówka. 

2)  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kórniku 

Aktualne kierowanie uczestników na drodze decyzji administracyjnej 

do ŚDS. Wymiana informacji na temat sytuacji domowej i rodzinnej 

uczestników. Szukanie możliwości rozwiązywania problemów. Ze 

względu na pandemię na bieżąco ustalano wysokość odpłatności za 

pobyt w ŚDS. 

3)  Zakłady opieki zdrowotnej Pilnowanie terminów wizyt lekarskich, pomoc w docieraniu do lekarzy 

– szczególnie psychiatry oraz okulisty. Współpraca z logopedą w 

ramach NFZ i pomoc w dotarciu na zajęcia dla kilku uczestników.  

4)  Kórnickie Stowarzyszenie Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy to w większości 
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Pomocy Osobom 

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną i Ruchową 

„Klaudynka” 

podopieczni Stowarzyszenia. Z uwagi na tę zbieżność uczestnicy 

ŚDS brali udział w akcji zbierania nakrętek oraz podczas spotkania 

noworocznego Stowarzyszenia wystawili – Jasełka. 

5)  Parafia rzymsko – katolicka 

p.w. Wszystkich Świętych 

w Kórniku 

Udział we Mszy św. z okazji Środy Popielcowej.  

6)  Urząd Miasta i Gminy 

w Kórniku 

Uczestnictwo Burmistrza w wigilii online organizowanej przez ŚDS. 

Udział w Konkursie fotograficznym UMiG Kórnik "Kórnicki Kalendarz 

2021" – dwie główne nagrody i jedno wyróżnienie 

W trakcie Jarmarku Świątecznego Online organizowanego przez 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik nasi uczestnicy nagrali filmy ze 

świątecznymi życzeniami. 

Udział w konkursie plastycznym ”Na rowerze zdrowo i bezpiecznie” – 

dwa wyróżnienia  

Udział w konkursie „Stroik Świąteczny”, - trzy wyróżnienia 

7)  Przedszkole 
„Cztery Pory Roku”  

Wizyta przedszkolaków z Przedszkola  „Cztery Pory Roku”  

w Kórniku - Bninie z przedstawieniem „Czerwony Kapturek” 

8)  Przedszkole „Truskawkowa 

Polanka” w Kórniku 

Wizyta w przedszkolu celem obejrzenia przygotowanych przez 

przedszkolaki Jasełek 

9)  Szkoła podstawowa nr 

2 w Kórniku - Bninie 

Wizyta młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr. 2 w Kórniku-Bninie 

celem zapoznania się z tematyką dotycząca osób  

z niepełnosprawnościami 

10)  Dom Pomocy Maltańskiej 

w Puszczykowie 

Zdalny udział w realizowanym przez Dom Maltański wydarzeniu - 

Powiatowy Zlot Talentów Osób Niepełnosprawnych 

11)  PFRON Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kartka 

Bożonarodzeniowa”.  

Przekazanie prac na konkurs pt: „Tajemnica mojej wyobraźni” 

12)  WIFOON Szkolenie dla uczestników prowadzone przez WIFOON  

w ramach projektu Aktywność i samodzielność  w powiecie 

poznańskim. Temat szkolenia „Trening umiejętności społecznej – 

TUS” 

13)  Fundacja Zakłady Kórnickie Zwiedzanie wystawy Marii Romany Gierczyńskiej pt:” Tradycja… 

Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie” 

14)  Stowarzyszenie na Rzecz 

Aktywacji Społeczności 

lokalnej w Swarzędzu 

Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

poznańskiego prowadzone przez stowarzyszenie na Rzecz Aktywacji 

Społeczności lokalnej w Swarzędzu 

15)  Galeria miejska Środa 

Wielkopolska Muzeum 

Dwór w Koszutach 

Otwarcie wystawy pt: „Zwierzęta w Kosmosie” zorganizowanej przez 

uczniów z niepełnosprawnościami z gruby B - szkoła Podstawowa nr 

3 w Środzie Wielkopolskiej i ŚDS „ Gościnni” 

16)  Szkoła Podstawowa nr 

3 w Środzie 

Wielkopolskiej 

Zorganizowanie wspólnej wystawy pt: „ Zwierzęta w Kosmosie”  

w Galerii miejskiej w  Środzie Wielkopolskiej Muzeum Dwór  

w Koszutach 

17)  Stowarzyszenie 

Edukacyjne MCA 

Warsztaty fotograficzne – Stowarzyszenie Edukacyjne MCA  

w ramach projektu”5-zmysłów X-prospołeczny projekt edukacji 

kulturalnej”. 

18)  Centrum Rekreacji i 

Sportu „OAZA” w Kórniku 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” brali 

udział w bezpłatnym czasie przeznaczonym dla osób  

z niepełnosprawnościami na basenie.  
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19)  Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Nakle 

nad Notecią 

Nakręcono kabaret o koronawirusie pt. ”Takie czasy” na VII Nakielski 

Przegląd Kabaretowy Środowiskowych Domów Samopomocy. Zajął 

on III miejsce. 

20)  Fundacja Kaktus Przekazano prace plastyczne do Bydgoszczy do Fundacji Kaktus na 

konkurs „Totus Tuus- kim jestem i do kogo należę” Jedna z prac 

została wyróżniona. 

 

8) Ocena realizacji zadań oraz ewentualne wnioski: 

Dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy „Gościnni” 

okres pandemii COVID-19 jest niezwykle trudny. Najpierw od 12 marca do  

24 maja 2020 r. na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego wszystkie 

placówki pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnościami zostały 

zamknięte. Ponowne zawieszenie zajęć trwało od 21 października 2020 roku 

do 15 stycznia 2021. W trakcie pierwszego zamknięcia pracownicy ŚDS 

“Gościnni” przez prawie miesiąc pracowali bez zmian w godzinach od 7.30 

do 15.30. Zajmowali się czynnościami biurowymi i nawiązywali telefoniczny 

kontakt z uczestnikami. Od 7 kwietnia 2020 r. pracownicy wykonywali pracę 

zdalną. Na każdy dzień otrzymywali zadania, a ponadto każdy pracownik 

pełnił w wyznaczony dzień dyżur w siedzibie ŚDS.  

W tym okresie pracownicy starali się utrzymać jak najlepszy kontakt  

z uczestnikami. Do domów naszych podopiecznych trafiły materiały do nauki 

i różne pomoce. Dodatkowo wyznaczona osoba kontaktowała się z nimi 

telefonicznie. Powstała grupa w aplikacji Messenger, gdzie pracownicy 

przesyłali filmiki ze swoich pracowni. 

Niestety, pomimo tych starań ze strony kadry uczestnicy w czasie, gdy nie 

mogli brać udziału w regularnych spotkaniach, czuli się odizolowani, tak jak 

każdy w tym trudnym czasie. Nawet telefoniczny kontakt z terapeutą nie był 

w stanie zastąpić pobytu w miejscu, stanowiącym ich drugi dom. Brakowało 

im osób, z którymi czują się bezpiecznie, pracowników i wolontariuszy. 

Wiosenna przerwa przyniosła ogromne negatywne efekty braku zajęć - od 

cofnięcia się sprawności ruchowej, po problemy społeczne. Stąd też  

w kolejnym lockdownie – podjęto zupełnie inne sposoby kontaktów  

z uczestnikami ŚDS – postanowiliśmy przejść w tryb zajęć on-line.  

10 uczestników nie posiadało w domach komputerów, dlatego sprzęt 

wypożyczył im ŚDS „Gościnni”. Na szczęście możemy liczyć na wsparcie 

członków rodzin naszych uczestników w procesie łączenia się on-line.  

 

 

2. Informacje na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku  

w 2020 r. 

Celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku jest rozpoznanie  

i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców Gminy Kórnik, 
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którzy własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz 

umożliwienie im bytowania  w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Na gruncie lokalnym OPS realizuje zadania z zakresu polityki 

społecznej. Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu  

i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu  

i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk 

rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji 

zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych 

form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

Gmina, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy do wykonywania zadań 

pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo 

istniejącego obowiązku osób fizycznych i osób prawnych do zaspokajania jej 

niezbędnych potrzeb życiowych. Pomocy społecznej udziela się osobom  

w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 

lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego  

i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w integracji 

cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia  

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórnik wypełniał wszystkie swoje 

statutowe zadania. Mimo panującej pandemii COVID-2, działalność ośrodka 

nie została zawieszona. W lutym 2020 roku powołany został nowy dyrektor 

jednostki, zatrudnione zostały trzy osoby w dziale usług opiekuńczych, ze 

względu fakt osiągnięcia wieku emerytalnego przez zatrudnione wcześniej 

osoby. W 2020 roku łączna liczba zatrudnionych  w ośrodku wyniosła 36 osób 

w następujących działach: pomocy społecznej, administracji, świadczeń 

rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz usług opiekuńczych.  

W obliczu pandemii pracownicy ośrodka wypełniali wszystkie swoje obowiązki 

planowo, osoby potrzebujące objęto pomocą. Dodatkowo nałożono na ośrodek 

dodatkowe działania związane z zabezpieczeniem potrzeb osób 

przebywających na kwarantannach. Dzięki wsparciu jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kórniku oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kórniku 

wszystkie zadania wykonano planowo. 

W 2020 roku 368 rodzin, o łącznej liczbie 718 osób w rodzinie, co stanowi  

2,45% ogółu mieszkańców naszej gminy, skorzystało z pomocy społecznej.  

Łączna kwota udzielonej pomocy stanowiła kwotę 1.555.741,00 zł. Największą 

liczbę rodzin (205) stanowią rodziny dwuosobowe (emeryci oraz samotni 
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rodzice z jednym dzieckiem). Wdrożenie programu „Pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci” (Program 500+) spowodował spadek liczby rodzin  

z dziećmi korzystających z pomocy społecznej. 

Z pomocy w formie zasiłku stałego, który przysługuje pełnoletniej osobie 

samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy, z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej  

w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli 

jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie, korzystało 50 osób, łączna kwota 

udzielonej pomocy to 265.395,00 zł. 

Pomoc w formie zasiłku okresowego, który przysługuje w szczególności  

z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, możliwości 

otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego otrzymało 20 rodzin, na łączną kwotę  

33.133,00 zł. 

Zadaniem obowiązkowym gminy jest udzielenie schronienia osobom tego 

pozbawionym. W minionym roku 8 osób bezdomnych skorzystało z pomocy  

w formie schronienia, którego koszt wyniósł 39.212,00 zł. Ustawa o pomocy 

społecznej nałożyła na gminy obowiązek podpisania umów na świadczenie 

tego rodzaju pomocy. W 2020 roku takie umowy zostały podpisano  

z Pogotowiem Społecznym w Poznaniu, mającym swoje schronisko dla osób 

bezdomnych w Poznaniu przy ul. Borówki 12, oraz Fundacją na Rzecz 

Rewitalizacji Miasta Śrem, która to prowadzi schronisko dla osób bezdomnych 

w Nochowie. Obie placówki posiadają wszystkie wymagane standardy do 

świadczenia pomocy osobom bezdomnym. W obu funkcjonuje Centrum 

Integracji Społecznej, którego zadaniem jest odbudowa i podtrzymywanie  

u osób wykluczonych społecznie, zdolności do ponownego pełnienia ról 

społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Zadania CIS 

realizowane są poprzez doradztwo zawodowe- nabywanie umiejętności 

społecznych i zawodowych, motywowanie do dalszej pracy, organizację 

warsztatów - kształcenie zdolności pozwalających na pełnienie ról społecznych 

i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom  niepodlegającym 

wykluczeniu społecznemu, nabywanie przez uczestników umiejętności 

zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub 

podwyższenie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokojenia 

potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych 

dochodów w ramach zatrudnienia lub działalności  gospodarczej. 

Zadaniem obowiązkowym gminy jest również organizowanie i świadczenie 

usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby 

wymagającej pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 

oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 2020 roku 
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73 osoby niepełnosprawne i przewlekle chore skorzystały z pomocy w formie 

usług opiekuńczych, na co przeznaczono 705.322,00 zł. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, w ramach zadań  

o charakterze nieobowiązkowym, świadczy również pomoc w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Pomoc ta skierowana jest dla rodzin z dziećmi, które wymagają 

specjalistycznej pomocy w formie integracji sensorycznej i pomocy 

logopedycznej. 

Zadanie to całkowicie jest finansowane ze środków wojewody i  jego koszt 

wyniósł 42.000,00 zł. 

W 2020 roku po raz pierwszy Gmina Kórnik przystąpiła do programu, 

skierowanego do seniorów powyżej 75 roku życia, wymagających stałej opieki  

i pielęgnacji ze strony osób drugich, „Opieka 75+’’. Wsparciem objęto  

10 seniorów. Program w całości finansowany jest ze środków wojewody. 

Usługi w ramach programu realizują opiekunki środowiskowe zatrudnione  

w Ośrodku Pomocy Społecznej. Otrzymane w 2020 roku wsparcie na 

realizację tego zadania to kwota 8.200,00 zł. 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy ,,Flandria’, 

Stowarzyszeniem Medycyna Polska oraz Centermed Poznań Sp z o.o. 

rozpoczęliśmy wdrażanie kilkuletniego  projektu pod nazwą „ Zintegrowane 

Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych”. Oferta Centrum skierowana 

jest do osób mieszkających samotnie lub przebywających w domu przez 

znaczną część dnia samemu, potrzebujących wsparcia z powodu 

niesamodzielności lub niepełnosprawności. Osoba przystępująca do projektu 

otrzymuje bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz prosty w obsłudze aparat 

telefoniczny. W sytuacji zagrożenia życia  lub zdrowia może wykonać 

połączenie alarmowe, tj. skontaktować się z teleasystentem, który podejmie 

odpowiednie działania-np. wzywa służby ratunkowe, powiadamia osobę 

kontaktową. W ramach Teleopieki uczestnik projektu może korzystać również  

z tak zwanych „połączeń zielonych”, czyli rozmów towarzyskich  

z teleasystentem, np. jeśli doskwiera mu samotność lub potrzebuje 

dodatkowych informacji. Ponadto raz w tygodniu teleasystenci sami inicjują 

rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić jak się czuje i czy jego sytuacja nie 

uległa pogorszeniu. Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, 365 dni  

w roku. Dodatkowo w ramach Centrum Usług Domowych istnieje możliwość 

skorzystania z usług zespołu medycznego: pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz 

psychologa. Zakres usług ustalany jest indywidualnie na podstawie 

przeprowadzonego wywiadu. Wszystkie usługi realizowane są w miejscu 

zamieszkania podopiecznego. Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych  

to usługa skierowana dla opiekunów osób korzystających z Centrum Teleopieki 

i Usług Domowych. Realizowana jest w warunkach domowych i zapewnia 

indywidualne szkolenia i poradnictwo w zakresie pielęgnacji osób 

niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki. 
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Opiekunowie mają możliwość skorzystania ze wsparcia fizjoterapeuty, 

pielęgniarki, a także psychologa. Projekt w całości finansowany jest ze 

środków pozbudżetowych. Do końca 2020 roku projekt objął wsparciem 

40 mieszkańców naszej gminy. W ramach projektu również 5 osób skorzystało  

z rehabilitacji w Dziennym Domu Pobytu w Dąbrowie gm. Komorniki.  

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym 

życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 

opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są 

przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla: osób w podeszłym 

wieku, osób przewlekłe somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, 

uzależnionych od alkoholu oraz przewlekle psychicznie chorych. W 2020 

roku32 mieszkańców naszej gminy przebywało w domach pomocy społecznej. 

Koszt ich pobytu w 2020 roku wyniósł 763.021,00 zł, z tego 5 osób przebywało  

w domach dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 3 osoby w domach 

dla  dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe osoby w domach 

dla osób przewlekle somatycznie chorych. 

Jedną z form pomocy finansowej, którą można otrzymać w ramach pomocy 

społecznej, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej jest zasiłek 

celowy. W minionym roku 335 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków 

celowych na łączną kwotę 477.924,00 zł, w tym 165 osób otrzymało pomoc  

w formie specjalnych  zasiłków celowych na kwotę 211.643,00 zł. 

2 rodziny otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na łączną kwotę 9.000,00 zł. 

Zadaniem obowiązkowym gminy jest udzielenie pomocy w formie posiłku, 

osobom tego pozbawionym. Zadanie to realizowane jest poprzez rządowy 

program „Posiłek w szkole i w domu”, w szczególności kierowany jest do osób 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Z tej formy 

pomocy skorzystały 62 osoby na łączną kwotę 25.760,00 zł, w ramach 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności udzielono pomocy  

w wysokości 60.250,00 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, realizując zadania ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wychodząc naprzeciw 

rodzicom i dzieciom podejmuje szereg działań, których celem jest 

zminimalizowanie występujących problemów opiekuńczo-wychowawczych.  

W tym celu zatrudnia 2 asystentów rodziny, którzy przez pewien czas 

wspierają rodzinę, aby w przyszłości mogła ona samodzielnie pokonywać 

trudności życiowe. Rolą asystenta rodziny jest w szczególności opracowanie  

i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom  

w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 



110 

 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy 

rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, udzielanie pomocy 

rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy 

rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie 

aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu  

i utrzymaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach 

grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych 

wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia 

dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, 

podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji 

wychowawczych dla rodziców i dzieci, współpraca z jednostkami administracji 

rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny. W 2020 roku asystenci pracowali z 20 rodzinami 

wymagającymi ich wsparcia. 

Jednym z narzędzi pracy z rodzinami, objętymi wsparciem, był wdrożony 

projekt turnusu terapeutycznego i cykl dwumiesięcznych zajęć 

terapeutycznych, w których udział wzięły wszystkie rodziny uzyskując 

systematyczną pomoc psychologiczną oraz terapeutyczną. Realizacja projektu 

została sfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kórniku. 

W ramach swoich zadań Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku realizuje 

zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które 

polegają głównie na ochronie ofiar przemocy, profilaktyce dzieci i młodzieży 

oraz zadaniach korekcyjno-edukacyjnych  dla sprawców przemocy. W tym celu 

działa powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, 

który skupia przedstawicieli pomocy społecznej, prokuratury, policji, sądu, 

służby zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

oświaty. W ramach powoływanych grup roboczych, członkowie zespołu wraz  

z przedstawicielami odpowiednich instytucji  prowadzą procedurę Niebieskiej 

Karty, po założeniu jej przez osobę dotkniętą przemocą. W 2020 roku 

procedura była prowadzona w  47 rodzinach, w szczególności w rodzinach 

borykających się z problemem alkoholowym. Od października do grudnia 

osoby podejrzewane o stosowanie przemocy wobec najbliższych mogły 

skorzystać z bezpłatnej terapii prowadzonej przez specjalistów z Poznańskiego 

Centrum Profilaktyki Społecznej. Zadanie zostało sfinansowane ze środków 

GKRPA w Kórniku. 

Od 2016 roku realizujemy program rządowy: „Pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci ‘’(500+), który w 2020 roku objął swoją pomocą 5.162 

rodziny na łączną kwotę 47.494.012,00 zł. 
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Z programu „ Dobry Start’’, który skierowany jest do wszystkich uczniów naszej 

gminy, skorzystało 3.314,00 rodzin, na łączną kwotę 1.428.750,00 zł. 

W ramach świadczeń rodzinnych 1047 rodzin skorzystało z tej formy wsparcia 

na łączną kwotę 6.236.273,00 zł. 

83 rodziny skorzystały z pomocy funduszu alimentacyjnego, na łączną kwotę 

454.600,00 zł. Pomoc z funduszu alimentacyjnego polega na dostarczaniu 

środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić 

swoich potrzeb, w szczególności dzieciom. Konstytucyjna zasada 

pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób 

ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie 

otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu 

zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie tych osób łączy się  

z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób 

zobowiązanych do alimentacji, między innymi poprzez aktywizację zawodową. 

W 2020 roku 120 rodzin uzyskało wsparcie w postaci dodatku 

mieszkaniowego, do którego uprawnione są osoby spełniające określone 

ustawą kryterium dochodowe oraz posiadają tytuł prawny do lokalu 

mieszkalnego. Znaczna część rodzin otrzymująca to wsparcie posiada umowy 

najmu z prywatnymi właścicielami  lokali mieszkalnych.  Łączny koszt realizacji 

tego zadania to kwota 292.460,88 zł. Zadanie finansowane jest ze środków 

własnych gminy. 

Przy udziale i wsparciu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku, 

strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku, Straży Miejskiej, w kwietniu 

i maju 2020 r., pracownikom ośrodka udało się rozdysponować artykuły 

żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-

2020. Program jest całkowicie sfinansowany ze środków pozabudżetowych. 

W ramach współpracy z gminami powiatu poznańskiego 8 seniorów, 

podopiecznych ośrodka wzięło udział, wspólnie z seniorami Gminy Kleszczewo 

i Kostrzyn Wlkp. w trzydniowej wycieczce na Lubelszczyznę. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry ośrodka, w miesiącu 

wrześniu 2020 roku, odbyło się szkolenie prowadzone przez specjalistów 

ratownictwa medycznego, opiekunów osób zależnych, psychologa, geriatrę 

oraz pielęgniarkę mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 

opiekunek środowiskowych. Rosnąca liczba osób starszych, chorych  

i niepełnosprawnych wymaga od pracowników systematycznego podnoszenia 

swoich kompetencji zawodowych.  

Mimo panującego stan pandemii Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku 

zrealizował w 2020 roku swoje założone wcześniej zadania. 
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XI. TRANSPORT ZBIOROWY. 

Realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Kórnik w zakresie transportu 

publicznego powierzona została, na mocy podpisanej w dniu 1 kwietnia 2015 roku 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

spółce gminnej „KOMBUS” Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” 

Spółka z o. o. z siedzibą w Czołowie, ul. Kórnicka 1, Kórnik. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.700.500,00 zł i dzieli się na 11.401 udziałów  

o wartości nominalnej 500,00  zł każdy. 

Wszystkie udziały należą do Gminy Kórnik i zostały przez nią objęte. Właścicielem 

Spółki jest Gmina Kórnik. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, jako organ 

wykonawczy Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. 

 

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o. w 2020 roku 

świadczyło swoje usługi przewozowe w ograniczonym przez epidemię 

koronawirusa zakresie. Wynikało to z decyzji podjętych przez organizatorów 

komunikacji.  

W 2020 roku przejechaliśmy na zlecenie: 

 Miasto i Gmina Kórnik – 370.029 km, 

 Środa Wlkp. – 479.836 km, 

 Gmina Zaniemyśl – 41.863 km, 

 ZTM Poznań – 1.311.852 km, 

 Gmina Kostrzyn – 3.367 km, 

 Gmina Krzykosy – 41.962 km, 

 Gmina Miłosław – 5.222 km, 

 Gmina Nowe Miasto – 40.785 km, 

 Gmina Kleszczewo – 22.674 km. 

 

Ilość kilometrów w latach 2019 -2020 

 Rok 2019 Rok 2020 

Miasto i Gmina Kórnik 821.847 km 370.029 km 

Środa Wlkp. 701.818,40 km 479.836 km 

Gmina Zaniemyśl 82.249,40 km 41.863 km 

ZTM Poznań bd 1.311.852 km 

Gmina Kostrzyn 3.694,00 km 3.367 km 

Gmina Krzykosy 49.598 km 41.962 km 

Gmina Miłosław 5.785 km 5.222 km 

Gmina Nowe Miasto 47.628 km 40.785 km 

Gmina Kleszczewo 21.190 km 22.674 km 
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W ramach dowozu dzieci niepełnosprawnych do 16 placówek oświatowych, 

zlokalizowanych na terenie Poznania i Mosiny, przejechaliśmy w 2020 roku 63.873 

km. Dowozem objętych było 51 dzieci. 

Na 31 grudnia 2020 roku Spółka KOMBUS dysponowała 74 autobusami, w tym 

marki: 

 Mercedes – 49 szt., 

 MAN – 14 szt., 

 Solaris – 7 szt.,  

 Setra – 1 szt.,  

 Iveco – 1 szt., 

 Neoplan – 2 szt. 

 

Długość posiadanych pojazdów przedstawia się następująco: 

 poniżej 8 m – 12 szt., 

 8 – 10m – 4 szt., 

 12 m -41 szt., 

 15 m – 9 szt., 

 18 m – 8 szt. 

Spółka dysponuje również 5 busami marki Mercedes, przeznaczonymi w głównej 

mierze do obsługi transportowej osób niepełnosprawnych. 

Na 31 grudnia 2020 r. stan zatrudnienia kształtował się następująco: 

 administracja (w tym dyspozytorzy ruchu) – 16 etatów, 

 kierowcy – 70 etatów, 

 zaplecze techniczne (mechanicy) – 13 etatów, 

 obsługa (myjkowi, sprzątaczki) – 7 etatów, 

 uczeń w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – 1 etat. 

Na ten sam dzień umowę zlecenia świadczyło 16 osób zatrudnionych jako opiekun 

przy dowozach szkolnych, 4 osoby jako opiekun dzieci niepełnosprawnych oraz  

8 osób jako kierowca.  

 

Miasto i Gmina Kórnik 11 grudnia 2017 r. zawarła porozumienie z Województwem 

Wielkopolskim i Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Porozumienie polega na 

podjęciu wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii 

komunikacyjnej Poznań Główny – Ostrów Wlkp. na odcinku: 

1) Poznań Główny – Poznań Dębiec – Poznań Starołęka – Poznań Krzesiny – 

Gądki – Kórnik – Pierzchno – Środa Wlkp. – Sulęcinek – Solec Wlkp. – 

Chocicza – Mieszków – Jarocin, 

2) Jarocin – Mieszków – Chocicza – Solec Wlkp. – Sulęcinek – Środa Wlkp. – 

Pierzchno – Kórnik – Gądki – Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka – Poznań 

Dębiec – Poznań Główny, 
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zwanych Poznańską Koleją Metropolitalną (PKM), stanowiącego ofertę w ramach 

Wojewódzkich Kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych  

i dotowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Na ten cel 

przekazano dotację w wysokości 181.750,00 zł. 

 

W imieniu społeczności lokalnych i w trosce o zaspokajanie potrzeb w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego zostało udzielone Powiatowi Poznańskiemu 

wsparcie w postaci dotacji celowej w wysokości do 209.300,00 zł na podpisanie 

umowy z PKS Poznań, który jest organizatorem publicznego transportu 

zbiorowego. Linie PKS obsługują kursy min. do Poznania, Krobi, Śremu, Dolska, 

Gostynia, Małachowa, Chwałkowa kościelnego, Książa. 
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XII. KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA. 

 

1. Imprezy kulturalne 

 

1) 11 stycznia 2020 roku  w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 

odbył się kolejny już Koncert Noworoczny. Koncert, podobnie, jak w latach 

poprzednich, był podziękowaniem burmistrza Miasta i Gminy Kórnik za 

całoroczną współpracę przedstawicielom władz samorządowych 

województwa, powiatu, gminy, dyrektorom szkół, przedstawicielom firm, 

stowarzyszeń, organizacji społecznych działających na terenie gminy  

i osobom zasłużonym dla Kórnika. Jako gwiazda wieczoru wystąpił 

cieszący się dużą popularnością zespół TRE VOCI, w skład którego 

wchodzi trzech polskich tenorów: Voytek Soko-Sokolnicki, Mikołaj 

Adamczak i Miłosz Gałaj. Tenorom towarzyszył Darek Tarczewski, grający 

na fortepianie i jego 10-osobowy zespół instrumentalistów. 

2) 7 marca 2020 roku odbył się w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 

„OAZA” koncert z okazji Dnia Kobiet. Koncert adresowany był dla pań  

z gminy Kórnik. Na koncert tradycyjnie zaprosił panie Burmistrz Miasta  

i Gminy Kórnik. Podczas koncertu wystąpiła Barbara Szelągiewicz  

z zespołem prezentując przeboje muzyki filmowej, musicalowej oraz 

operetkowej. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 

3) 24 czerwca 2020 roku Urząd Miasta i Gminy Kórnik wraz z KCRiS „OAZA”  

i Strażą Miejską przystąpili do akcji #GaszynChallenge, do którego 

zostaliśmy nominowani przez naszą gminę partnerską z Bukowiny 

Tatrzańskiej. Zebrane podczas akcji pieniądze zostały wpłacone na konto 

Fundacji Siepomaga dla 6-cio miesięcznej Sandry z Wielkopolski chorej na 

rdzeniowy zanik mięśni. Z kolei wyzwanie burmistrza do #GaszynChallenge 

przyjęli partnerzy z Kӧnigstein w Niemczech i pod koniec sierpnia burmistrz 

Kӧnigstein wraz ze współpracownikami, przedstawicielami stowarzyszeń  

i obecnie panującą księżniczką Sophią I wzięli udział w akcji pomocy na 

rzecz dzieci z Polski chorych na rdzeniowy zanik mięśni.  

4) Tradycyjnie 6 grudnia na rynku w Kórniku Burmistrz Miasta i Gminy  

w Kórniku wspólnie z kórnicką „Biała Damą” Wiktorią Zielską dokonali 

symbolicznego zapalenia światełek na choince na rynku w Kórniku. 

Tradycyjnie po zapaleniu choinki Mikołaj obdarowywał dzieci słodyczami, 

jednak w tym roku z powodu pandemii COVID-19 zorganizowany został 

Mikołaj Drive. Mikołaj z pomocnikami obdarowywał drobnymi upominkami 

dzieci, które przywozili rodzice samochodami. Impreza cieszyła się 

ogromnym zainteresowaniem.  
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2. Uroczystości patriotyczne  

 

1) Pomimo pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeń udało się 

zorganizować wiele uroczystości patriotycznych. Uroczystości 

zorganizowane zostały z zachowaniem bezpieczeństwa wynikającego  

z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.  

2) Udział władz samorządowych w symbolicznym składaniu wiązanek kwiatów  

i zapalaniu zniczy pod tablicą przy ratuszu z okazji 75. rocznicy 

zakończenia 

w Europie II wojny światowej.  

3) Udział władz samorządowych, delegacji i mieszkańców w obchodach 81. 

rocznicy wybuchu II wojny światowej. Złożono wiązanki kwiatów  

i zapalono znicze przy tablicy na ratuszu, a także w miejscach pamięci 

narodowej związanych historycznie z II wojną światową. 

4) Udział w uroczystości patriotycznej przy pomniku upamiętniającym ofiary 

stalinizmu, zamordowane w latach 1945-1947 i potajemnie pochowane  

w lesie w Gądkach. 

5) Uroczystości zostały zorganizowane na terenie leśnictwa Drapałka przez 

Nadleśnictwo Babki w szóstą rocznicę odsłonięcia pomnika-głazu 

upamiętniającego ofiary stalinizmu. W tym roku z inicjatywy Nadleśnictwa 

Babki obok głazu wzniesiono drewniany krzyż, którego poświęcenia 

dokonał proboszcz Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie 

ks. Piotr Piec. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele kombatantów, 

harcerzy, Nadleśnictwa, stowarzyszeń z gminy Kórnik, fundator pomnika 

pan Adam Smorawiński oraz dzieci ze szkół w Robakowie 

i Szczodrzykowie. Wartę przy pomniku pełnili kórniccy harcerze i leśnicy. 

Modlitwę za pomordowanych w lasach na Drapałce odmówił ks. Proboszcz 

Parafii MB Królowej Rodzin w Borówcu ks. Waldemar Twardowski. 

6) Udział w upamiętnieniu rozstrzelanych 20 października 1939 roku 

16 obywateli ziemi kórnickiej pod ratuszem. Władze samorządowe, liczne 

delegacje oraz mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod 

tablicą pamiątkową. Kwiaty złożono także na cmentarzu przy zbiorowej 

mogile. 

7) Udział w skromnych obchodach Święta Niepodległości. Wiązanki kwiatów 

zostały złożone pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Kórniku oraz 

na cmentarzu w Robakowie. Z powodu obostrzeń nie zorganizowano 

większych uroczystości związanych z 102. rocznicą odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

8) Udział w obchodach 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Władze samorządowe oraz delegacje uczcili pamięć Bohaterów składając 

wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Kórniku 

oraz na mogiłach Powstańców na cmentarzu w Kórniku, Robakowie oraz 

Bninie. Odbyła się także okolicznościowa msza św. w Kolegiacie Kórnickiej. 
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3. Sprawozdanie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 2020 - 

OAZA. 

 

1) Przygotowanie obiektu do pracy w warunkach reżimu sanitarnego, w tym do 

organizowania zajęć sportowych, treningów, zgrupowań i półkolonii. 

2) Zakup pojemników do segregacji odpadów, wdrożenie systemu segregacji, 

akcja promocyjno – informacyjna. 

3) Nowy ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta) – wybór nowego 

systemu, przygotowanie do wdrożenia, szkolenie, zmiany techniczne 

urządzeń, wdrożenie systemu – I etap.  

4) Zmiana systemu dostępności wody do picia (zarówno dla  pracowników jak 

też klientów, uczestników zajęć i zawodów). Woda z dystrybutora została 

zastąpiona wodą z kranu, montaż w holu głównym nowego punktu – 

kranika z wodą pitną. 

5) Ze względu na pandemię przedłużono nagrodę Rekomendowanej Atrakcji 

Turystycznej  – I miejsce w kategorii Rekreacja zdobytej w 2019 r. 

6) Wyposażenie obiektu w nowe przewijaki i krzesełka dla dzieci. 

7) Zakup sprzętu do nauki pływania – uzupełnienie wyposażenia. 

8) Zakup wyposażenia basenowego – 4 koszy i regału umożliwiających 

bezpieczne i zgodne z przepisami oraz zasadami higieny przechowywanie 

sprzętu do nauki pływania, zajęć aqua aerobiku i gimnastyki w wodzie. 

9) Przeniesienie obchodów 10-lecia KCRiS Oaza na bardziej sprzyjający  

i bezpieczny czas  po pandemii. 

10) Organizacja imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych: 

a) Koncert Noworoczny Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, 

b) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

c) Spotkanie Ewangelizacyjne, 

d) Koncerty z okazji Dnia Kobiet, 

e) wystawy oraz wernisaże, 

f) instalacja z okazji 10-lecia KCRiS OAZA przygotowana wspólnie z KOK, 

g) konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, 

h) Zimowy Maraton Fitness, 

i) Zimowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne dla Dzieci Akademii 

Lekkoatletycznej Marcina Urbasia, 

j) ferie zimowe w Oaza Kids,  

k) Turniej Avia Kamionki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (cykl 7 

turniejów), 

l) Turniej Piłkarski Koziołek Cup 2020 (2 turnieje), 

m)  treningi fitness online, 

n) półkolonie dla dzieci 7-13 lat (3 turnusy), 

o) zgrupowania sportowe. 
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4. Sprawozdanie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 2020 – 

OAZA BŁONIE. 

 

1) Przygotowanie obiektu do pracy w warunkach reżimu sanitarnego, w tym do 

organizowania zajęć sportowych, treningów, funkcjonowania kąpieliska  

(m.in. podział plaży na sektory w części trawiastej), organizowania 

zgrupowań sportowych i półkolonii. 

2) Wycinka ok. 80 drzew od strony lasu Instytutu Dendrologii PAN umożliwiła: 

a) likwidację bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia 

przebywających osób oraz znajdującej się infrastruktury (w przypadku 

przewrócenia się drzew), 

b) budowę wiaty grillowej, 

c) postawienie Systemu Identyfikacji Wizualnej (system znaków 

informacyjnych), 

d) budowę ogrodzenia campingu, 

e) usunięcie krzewów przy nowopowstałym parkingu i budowę ogrodzenia 

parkingu od strony lasu Instytutu Dendrologii PAN, 

f) modernizację drewnianych mostków na Ścieżce Zdrowia, prace 

zaplanowane  na II kwartał 2021 r. 

3) Wymiana ogrodzenia (zamiast siatki powstał płot panelowy) od strony 

nowopowstałego parkingu i lasu Instytutu Dendrologii PAN. 

4) Zakup i wymiana siatek ochronnych do piłkochwytu boiska piłkarskiego 

orlik. 

5) Ustawienie pojemników do segregacji odpadów. 

6) Powiększenie miejsca składowania kompostownika. 

7) Powiększenie kąpieliska nad Jeziorem Kórnickim, prace ziemne  

i instalacyjno-elektryczne zostały wykonane w IV kwartale 2020 r. 

8) Zakup siedzisk stadionowych z przeznaczeniem na montaż przy boisku 

treningowym piłkarskim, prace zaplanowane na wiosnę 2021 r. 

9) Wycinka pojedynczych drzew (chorych, przeznaczonych do usunięcia). 

10)Prace instalacyjno-elektryczne związane z kategoryzacją campingu. 

11) Kategoryzacja Campingu Oaza-Błonie do standardu ****. 

12) Przygotowanie do wdrożenia systemu ESOK (Elektroniczny System 

Obsługi Klienta). 

13) Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby prowadzonych prac porządkowych, 

pielęgnacji terenów zielonych i serwisów boisk sportowych oraz plaży. 

14) Organizacja imprez sportowych w warunkach reżimu sanitarnego: 

a) Kórnik Triathlon, 

b) Dzień Sportu, 

c) Wielkie Zawody Sprawnościowe Szkół Podstawowych,  

d) Mistrzostwa Wielkopolski w Warcabach Bieganych, 

e) Otwarty trening lekkoatletyczno – pływacki,  

15) Organizacja wydarzeń kulturalnych w warunkach reżimu sanitarnego: 
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a) Letnie kino plenerowe, 

b) Muzyczne popołudnia z DJ, 

c) Nagrywanie filmu pt. „Meta” Grupy Filmowej Młodych. 

 

5. Działalność Biblioteki Publicznej w Kórniku w 2020 rok. 

 

1) Wpływy książek i audiobooków w 2020 r. (zakup z dotacji Organizatora, dary, 

dofinansowanie z MK i DN):  

a) OGÓŁEM: 4485 woluminów (książki: 3984 woluminów; audiobooki: 501 

szt.) w tym: 

 zakup z dotacji podmiotowej Organizatora: 3475 woluminów (książki: 

2.989 woluminów; audiobooki: 486 szt.), 

 zakup książek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych: 595 woluminów; kwota dofinansowania: 

15.000,00 zł, 

 dary czytelników, wydawnictw, Biblioteki Kórnickiej i innych bibliotek 

oraz instytucji: 415 woluminów (książki - 400 woluminów; audiobooki – 

15 szt.). 

b) Liczba zbiorów bibliotecznych – 82.033 woluminów (stan na 31.12.2020 r.) 

w tym: 

 80.853 woluminów książek; 

 1.180 szt. zbiorów specjalnych w tym: 1.102 szt. audiobooków. 

c) Liczba woluminów książek i zbiorów specjalnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców: 

 w przeliczeniu na 100 mieszkańców ze stałym zameldowaniem: 280,7 

woluminów, 

 w przeliczeniu na 100 mieszkańców ze stałym i czasowym 

zameldowaniem: 275,1 woluminów. 

d) Liczba wypożyczeń na zewnątrz i udostępnień na miejscu księgozbioru – 

67.728 woluminów w tym: 

  książki: 66.323 woluminów; audiobooki: 1.405 szt., 

  w przeliczeniu na 100 mieszkańców ze stałym zameldowaniem: 232 

woluminów, 

  w przeliczeniu na 100 mieszkańców ze stałym i czasowym 

zameldowaniem: 227 woluminów, 

e) Liczba udostępnień wypożyczeń czasopism na zewnątrz i na miejscu: 

1428,   

f) Liczba użytkowników*: 3.521 czytelników, 

*Użytkownicy – osoby zarejestrowane w bibliotece, które w roku 

sprawozdawczym (2018) co najmniej raz skorzystały ze zbiorów i usług 

biblioteczno-informacyjnych biblioteki na podstawie aktywnego konta  
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i karty bibliotecznej tzn. wypożyczały materiały, korzystały z czytelni, 

pracowni komputerowych, multimedialnych i innych usług. Nie wlicza się  

w to osób uczestniczących w wystawach, spotkaniach autorskich, DKK, 

lekcjach bibliotecznych, kursach, koncertach  itp., 

 w przeliczeniu na 100 mieszkańców ze stałym zameldowaniem: 12, 

 w przeliczeniu na 100 mieszkańców ze stałym i czasowym 

zameldowaniem: 11,8. 

g) Odwiedziny użytkowników w bibliotece: 31.880.  

h) Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę: 

102 imprezy (online: 57 wydarzeń): lekcje biblioteczne, lekcje edukacyjne, 

„Bajkoczytanie” – głośne czytanie dla dzieci, spotkania autorskie, 

spotkania z podróżnikiem w ramach współpracy z „Klubem Podróżnika  

z Kórnika”, warsztaty edukacyjne dla rodziców „Pozytywna dyscyplina”, 

warsztaty dla młodzieży, IX edycja „Odjazdowego Bibliotekarza” itp. 

i)  Liczba uczestników we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez 

bibliotekę: 2.315. 

j)  Liczba szkoleń, w których wzięli udział pracownicy Biblioteki: 88 szkoleń  

w tym online: 74 (12 pracowników; 490 godzin). 

 

 

6. Działalność kulturalna Biblioteki Publicznej w Kórniku w 2020 rok. 

 

Biblioteka Publiczna w Kórniku jest instytucją kultury, której głównym zadaniem 

jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. 

Ponadto Biblioteka organizuje imprezy popularyzujące wiedzę, kulturę, książkę  

i czytelnictwo. Współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami 

upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie 

rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb czytelniczych.  

Jeszcze przed ogłoszeniem lockdownu w Bibliotece w Kórniku odbyło się 

spotkanie autorskie dla dzieci z Krzysztofem Nowakowskim – podróżnikiem, 

uczestnikiem wielu wyścigów i wypraw psim zaprzęgiem. W ramach cyklu 

„Bajkoczytania” (głośne czytanie dla dzieci) w Bibliotece w Kórniku i Filii  

w Kórniku/Bninie odbyło się kilkanaście spotkań z dziećmi i ich rodzicami.  

W czasie ferii udało się również zorganizować warsztaty kulturalno-edukacyjne 

dla dzieci. W ramach współpracy z Klubem Podróżnika z Kórnika odbyły się 

dwa spotkania podróżnicze: o Kazachstanie i wyprawie rowerowej KBR. Filia  

w Kórniku/Bninie zorganizowała 4 spotkania w ramach cyklu spotkań: Moje 

pasje (spotkania z ciekawymi ludźmi), Kim będę? (spotkania dla młodzieży na 

temat kariery zawodowej), Wybitni Wielkopolanie (spotkania historyczno-

kulturalne). Ponadto odbyło się kilka lekcji bibliotecznych i zajęć edukacyjnych 

dla dzieci i młodzieży. 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju i związanymi z nią 

obostrzeniami oraz wytycznymi Biblioteki Narodowej Biblioteka Publiczna  
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w Kórniku i Filia w Kórniku/Bninie funkcjonują w zmienionej formie. Obowiązują 

2 stanowiska obsługi Czytelników:  jedno dla książek zwracanych i drugie dla 

książek wypożyczanych. Brak wolnego dostępu do książek. Książki można 

zamawiać i rezerwować telefonicznie, e-mailowo i oczywiście przez katalog on-

line. Wszystkie zwracane książki i audiobooki trafiają na obowiązkową 

trzydniową kwarantannę. Zamknięte są czytelnie.  

W okresie pandemii COVID-19, nasze placówki skupiły się w swoich 

działaniach głównie na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu 

księgozbioru, a część wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych przeniosły do sieci 

internetowej. Udało się zorganizować kilka konkursów online dla dzieci, 

kilkadziesiąt spotkań online w ramach „Bajkoczytania” oraz dwa spotkania 

autorskie z Renatą Piątkowską – pisarką dla dzieci. W ramach spotkań online 

odbyły się również warsztaty wychowawcze dla Rodziców pt. „Pozytywna 

dyscyplina” (3 grupy wiekowe po 2 spotkania – łącznie 6 spotkań online).  

W ramach współpracy z Kórnickim Bractwem Rowerowym zorganizowaliśmy 

rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” dla bibliotekarzy i miłośników książki. 

Była to już IX edycja i mimo pandemii wzięło w niej udział prawie 

osiemdziesięciu uczestników, ubranych w „odjazdowe”, pomarańczowe koszulki 

i okolicznościowe maseczki. Tym razem pojechaliśmy naszymi jednośladami do 

Szczytnik, gdzie dla miłośników książek i dwóch kółek przygotowaliśmy kilka 

konkursów i oczywiście wspaniałych nagród.  

 

7. Działalność Kórnickiego Ośrodka Kultury od początku pandemii 2020 r. 
 

Od 12 marca 2020 r. zostały zawieszone zajęcia w siedzibie KOK. Zajęcia 

warsztatowe odbywały się zdalnie i były publikowane na stronie KOK oraz 

Facebook. 

 Konkurs fotograficzny  Pojedynek w KOK „Przyroda” – rozstrzygnięcie, 

 27 Międzyszkolny konkurs fotograficzny „Wiosna – Kórnik  2020”, 

 warsztaty zdalne – publikowane na stronie KOK oraz Facebook, 

 warsztaty zdalne – publikowane na stronie KOK oraz Facebook, 

 Nie odbyły się planowane Kórnickie Spotkania z Białą Damą, 

 od 29 czerwca stacjonarne warsztaty letnie w KOK „Wirus sztuki” - dwa 

turnusy,  

 Nagranie koncertu Chóru Magnolie i Senioritki dla Biblioteki Raczyńskich  

w Poznaniu, warsztaty zdalne – publikowane na stronie KOK oraz Facebook. 

 od 17 lipca stacjonarne warsztaty letnie w KOK „Wirus sztuki” - jeden turnus, 

 Sztuka na Prowencie  - Kantorowi – Park przed KOK, 

 Dom dla owadów – Promenada przy KOK, 

 Koncert zespołu Niepoważni – Muszla Plac Browarowy, 

 Ogień w sercu, czyli Senioralne powitanie jesieni, 

 Konkurs fotograficzny „Człowiek i jego środowisko”, 

 zgrupowanie ZPiTZK Władysie -  Zaniemyśl, 
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Wszystkie warsztaty - zajęcia stacjonarne. 

 odsłonięcie mozaiki „ Kizia” – Promenada, 

 nabór buławistek do Kórnickiej Orkiestry Dętej, 

 instalacja na 10 lat  Oazy – współpraca KOK-Oaza, 

 warsztaty - zajęcia stacjonarne, 

 

Warsztaty zdalne – publikowane na stronie KOK oraz Facebook. 

 Konkurs fotograficzny „Jesień”, 

 ogłoszenie Konkursu Guzik z pętelką, 

 Konkurs fotograficzny „Niezwykłe zjawiska na niebie”, warsztaty zdalne – 

publikowane na stronie KOK oraz Facebook. 

 Pierwszy Ogólnopolski Konkurs  Chórów on-line Wysoka 2020 – udział 

Chóru Castellum Cantans - zdobycie Srebrnego Dyplomu, 

 Chór Magnolie - nagrania kolęd dla Urzędu w Kórniku, 

 Chór Magnolie udział w konkursie „Chóraliada” - Iwno Pałac Mielżyńskich ,  

 Przygotowanie kolęd przez grupę początkującą Kórnickiej Orkiestry Dętej 

publikowane na  stronie KOK oraz Facebook, 

 Mikołajkowy Drive w Kórniku – Rynek - występy mimów i sztudlarzy, 

 emisja w TVP Poznańskie kolędowanie –  Koncert projekt zorganizowany 

przez Poznańską Szkołę Chóralną pod dyr. Jacka Sykulskiego Senioritki  

i Magnolie Kolędy dla TVP, 

 rozstrzygnięcie  Konkursu Guzik z pętelką, 

 warsztaty zdalne – publikowane na stronie KOK oraz Facebook, 

 warsztaty zimowe on-line w KOK „Karnawał w domu” - brak zgłoszeń, 

 konkurs fotograficzny „Pojedynek w KOK”. 

Łącznie zrealizowano 7 konkursów. 

 

Z planowanych w 2020 r. imprez i wydarzeń kulturalnych nie odbyły się m.in.: 

 Konkurs Piosenki Dziecięcej 

 Festiwal Młodych Muzyków 

 Kórnickie Spotkania z Białą Damą 

 Kórnickie wianki 

 Muzyka z Kórnika 

 Dożynki gminy Kórnik 

 Spotkania z podróżnikiem 

 Gwiazdka w KOK 

 

W 2020 roku z powodu pandemii nie odbyły się planowane przez KOK imprezy 

plenerowe Biała Dama, Kórnickie Wianki, Muzyka z Kórnika oraz Dożynki. 

Działalność kulturalna w siedzibie KOK została ograniczona na rzecz zajęć 
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zdalnych. Pomimo tego udało zorganizować się część planowanych wydarzeń. 

Planowane środki zostały wykorzystane między innymi na: 

 przeprowadzenie letnich warsztatów artystycznych „Wirus Sztuki”. 

Warsztaty rozszerzono o dodatkowy turnus, a zgodnie z wymogami 

wynikającymi z przepisów zapobiegania COVID-19 zatrudniono 

dodatkowych instruktorów oraz zakupiono niezbędne środki i materiały 

sanitarne, 

 Wykonanie plenerowej mozaiki ceramicznej do wiersza W. Szymborskiej na 

promenadzie, 

 „Ogień w sercu – czyli senioralne powitanie jesieni, 

 IV Festiwal Przedmiotów Artystycznych w trybie on line, 

 współudział w Kórnickim Mikołaju 2020 – pokaz mimów i szczudlarzy. 

W 2020 roku została stworzona grupa początkująca Kórnickiej Orkiestry Dętej. 

Zatrudniono profesjonalnych nauczycieli gry na instrumentach dętych  

i perkusyjnych. Od września 2020 roku funkcję kapelmistrza głównego składu 

Kórnickiej Orkiestry Dętej objął Jacek Kortylewicz. Pomimo pandemii próby 

prowadzone były w plenerze oraz w wynajmowanych pomieszczeniach 

Orkiestry. Z końcem roku Kórnicka Orkiestra Dęta przeniosła się do nowej 

siedziby, którą stało się przekazane KOK 30 m mieszkanie na ul. Prowent 6.  

W celu jego zaadaptowania na potrzeby Orkiestry przeprowadzono prace 

remontowe oraz wyposażono w niezbędne sprzęty. Zmiana siedziby Orkiestry 

Dętej zmusiła do przeglądu i inwentaryzacji posiadanych instrumentów. Część  

z nich trafiła do renowacji a część została zlikwidowana. Doposażono również 

Orkiestrę w niezbędne nowe instrumenty. Środki na ten cele przesunięto  

z planowanych imprez plenerowych, które się nie odbyły.  
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XIII. STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
MIASTA I GMINY KÓRNIK W 2020 ROKU. 

1. Zadania Straży Miejskiej.  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007r. do zadań Straży Miejskiej należy: 

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym, w tym kontrola publicznego 

transportu zbiorowego, 

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia  

i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków 

klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób 

postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia 

właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków 

zdarzenia, 

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku 

podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich 

zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do 

zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach 

zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych 

osób, 

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także 

inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym  

i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi  

i organizacjami społecznymi, 

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 

pieniężnych dla potrzeb gminy. 

 

2. Zadania w zakresie Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej: 

1) planowanie i koordynacja gminnych programów bezpieczeństwa,  

2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu, dotyczących 

bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych, 

3) utrzymywanie współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami, terenowymi 

organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, 

samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań, 

4) realizowanie zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowanie  

i aktualizowanie planów Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 

Przeciwpowodziowej, Ewakuacji/ Przyjęcia Ludności I i II stopnia, 
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5) całodobowa obsługa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń, 

6) obsługa administracyjna Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

7) współdziałanie w akcjach ratowniczych w przypadku wystąpienia klęsk 

żywiołowych,  

8) ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zagrożeniami, 

9) przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie gotowości cywilnej gminy, 

10) opracowywanie i aktualizacja planów Obrony Cywilnej, Ochrony Zabytków, 

Ewakuacji /Przyjęcia Ludności III stopnia, 

11) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania  

i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania, 

12) nadawanie przydziałów organizacyjnych do formacji obrony cywilnej, 

13) współdziałanie z administracją samorządową, rządową i wojskową  

w zakresie obrony cywilnej, 

14) organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności  

i mienia na wypadek wojny, 

15) organizowanie akcji kurierskiej, 

16) planowanie operacyjne w ramach przygotowań obronnych państwa, 

17) aktualizacja dokumentacji GSK Burmistrza oraz Planu przemieszczenia 

GSK do ZMP oraz Planu ochrony i obrony stanowiska, 

18) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem na terenie gminy, 

19) przygotowanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych dla 

celów wojskowych oraz nakładanie świadczeń w czasie pokoju oraz na 

wypadek mobilizacji i wojny,  

20) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony, 

21) prowadzenie spraw gminy w zakresie obronności państwa,  

22) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości 

obronnej państwa, 

23) współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie Akcji 

Kurierskiej.  

 

Na ewidencji wyposażenia Straży Miejskiej w Kórniku znajdują się miedzy innymi  

2 samochody i 4 rowery. W roku 2020 ilość kamer monitoringu obsługiwanych 

przez Straż Miejską zwiększyła się o 6 szt. i wyniosła na koniec roku 47 szt. 
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OGÓŁEM UJAWNIONYCH WYKROCZEŃ W LATACH 2018 - 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKROCZENIA PRZECIWKO PORZĄDKOWI I SPOKOJOWI 
PUBLICZNEMU W LATACH 2018 - 2020 

 

 

 

 
Wykroczenia przeciwko porządkowi 

 i spokojowi publicznemu 
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WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU OSÓB I MIENIA W LATACH 

2018 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU I PORZĄDKOWI 
 W KOMUNIKACJI W LATACH 2018 - 2020 
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WYKROCZENIA PRZECIWKO OBYCZAJNOŚCI PUBLICZNEJ W LATACH 
2018 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKROCZENIE PRZECIWKO URZĄDZENIOM UŻYTKU PUBLICZNEGO  
W LATACH 2018 - 2020 
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SZKODNICTWO LEŚNE, POLNE I OGRODOWE W LATACH 2018 - 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI W LATACH 2018 - 2020 
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USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W LATACH 
2018 - 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Kórnik. 

Statystyki zdarzeń 

 Ilość wyjazdów OSP w roku 2020 (razem):  432 

 Ilość wyjazdów OSP w roku 2019 (razem):  461 

219
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Ilość wyjazdów OSP w 2020 roku:

 

Stan osobowy gotowości bojowej. 

W Gminie Kórnik łącznie jest 119 osób uprawnionych do brania czynnego udziału 

w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym 26 osób, które posiadają certyfikat 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo jednostka ochrony 

przeciwpożarowej w Kórniku, która jest przygotowana do prowadzenia działań  

z ratownictwa wodnego i nurkowego posiada czternastu sterników motorowodnych 

oraz dwóch płetwonurków.  
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Strażacy w walce z COVID-19: 

Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Kórnik zostały wyposażone w 

maseczki, okulary i kombinezony ochronne oraz w płyn do dezynfekcji rąk i 

powierzchni. W miesiącach kwiecień i maj 2020 r. strażacy roznosili maseczki 

ochronne dla mieszkańców gminy, a także dostarczali żywność dla osób 

przebywających na kwarantannie.  

Podczas pandemii COVID-19 zostały zawieszone kursy, szkolenia, ćwiczenia, 

rozpoznania obiektów oraz wiele więcej rzeczy, które pozwalają strażakom  

w rozwijaniu swoich umiejętności. 

 

Wykaz pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kórnik 

 

Lp. Marka Typ, model 
Rodzaj (osobowy/ ciężarowy/ 

specjalny) 

1 
Agregat 

pożarniczy 
  przyczepa specjalna 

2 Star  M-78 specjalny 

3 MAN - pożarniczy 

4 Ford Transit pożarniczy 

6 Neptun Sorelpol N7-202 Pratik Przyczepa lekka 

7 Star L70 specjalny 

8 Peugeot Partner osobowy 

9 Tema BOX PRZYCZEPA 

11 Man TGM 13.290 4x4 specjalny 

12 Ford FFD specjalny pożarniczy 

13 ZEPPIA S. CYMERMAN PRZYCZEPA 

14 
IVECO-

MAGIRUS 
120-25AN SPECJALNY-DRABINA 

15 Volvo  FL specjalny pożarniczy 

16 HUNDAI  GALLOPER osobowy 

17 Man TGM 13.290 4x4 specjalny/pożarniczy 
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XIV. GMINA W RANKINGACH I KONKURSACH. 

Nagrody i wyróżnienia w roku 2020 

1. W rankingu  Samorządów "Rzeczpospolitej" w kategorii Gmin Miejsko – 

Wiejskich, Miasto i Gmina Kórnik zajęła VIII miejsce. 

2. Miasto i Gmina Kórnik otrzymała wyróżnienie w konkursie Lider Rozwoju. 

Wręczenie nagród oraz wyróżnień odbyło się podczas konferencji „Liderzy 

Zrównoważonego Rozwoju – Technologia, Środowisko, Inwestycje”  

w budynku Concordia Design w Poznaniu. 

3. Miasto i Gmina Kórnik zdobyła I miejsce w klasyfikacji gminnej Powiatu 

Poznańskiego w roku szkolnym 2019/2020 i tytuł „Najbardziej Usportowionej 

Gminy w Powiecie Poznańskim” w ramach Mistrzostw Szkół Powiatu 

Poznańskiego. 

4. W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w kategorii Gmin Miejsko 

– Wiejskich, Miasto i Gmina Kórnik zajęła XIV miejsce w skali kraju i I miejsce 

w skali województwa wielkopolskiego. 

5. Ranking dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego per capita w 2019 – 

Miasto i Gmina Kórnik została w sklasyfikowana na III miejscu spośród JST 

województwa wielkopolskiego. Co rok ranking przygotowuje Pismo 

Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. 

6. Miasto i Gmina Kórnik otrzymała nagrodę za zajęcie I miejsce w kategorii miast 

do 100 tys. mieszkańców w konkursie Miasto z Klimatem – najlepszy 

zrealizowany. 

7. W Rankingu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, 

miejskich i powiatów grodzkich Miasto i Gmina Kórnik zajęła XI miejsce  

w kategorii gmin miejsko-wiejskich (pierwsze miejsce w województwie 

wielkopolskim). 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

Przemysław Pacholski 

https://anagmis.wordpress.com/2020/12/14/ranking-zrownowazonego-rozwoju-gmin-wiejskich-miejsko-wiejskich-miejskich-i-powiatow-grodzkich/
https://anagmis.wordpress.com/2020/12/14/ranking-zrownowazonego-rozwoju-gmin-wiejskich-miejsko-wiejskich-miejskich-i-powiatow-grodzkich/
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Załącznik nr 1 

 

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy. 
 

L.p.  

 
NAZWA ORGANIZACJI 

 
ADRES 

 

 
NR 

W REJESTRZE 

1 

Stowarzyszenie Wspaniała 
Siódemka 

ul. Prowent 1/5 
62-035 Kórnik 

KRS: 
0000654513 

2 

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 
oraz Sympatyków 31Kórnickiego 
Dywizjonu Rakietowego Obrony 

Powietrznej w Kórniku 

 
 

ul. Staszica 8/19 
62-035 Kórnik 

 
 

KRS: 
0000251295 

3 

Polski Związek Działkowców – 
Rodzinny Ogród Działkowy  

im. Władysława Zamoyskiego  
Kórnik-Bnin 

 
Kórnik-Bnin 

ul. Zwierzyniecka 
62-035 Kórnik 

 
 

KRS: 
0000293886 

4 
Towarzystwo Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919 
ul. Rolna 51/107 
61-487 Poznań 

KRS: 
0000066835 

5 
 

Stowarzyszenie Smartness 
Mościenica, os. Wczasowe 63 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000409903 

6 
Kórnickie Stowarzyszenie 

Ogończyk 
ul. Poznańska 2 

62-035Kórnik 
KRS: 

0000299261 

7 

Kórnickie Stowarzyszenie Imienia 
Władysława hrabiego 

Zamoyskiego 

 
os. Ignacego Krasickiego 9/13 

62-035 Kórnik 

KRS: 
0000410198 

8 
Związek Kombatantów R.P i B.WP 

Koło Miejsko-Gminne 
ul. Kuśnierska 7 
62-035 Kórnik 

KRS: 
0000106108 

9 
Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Zarząd Okręgowy w Poznaniu 
ul. Krasińskiego 3/5 

60-830 Poznań 
KRS: 

0000041349 

10 
Kórnickie Towarzystwo Pomocy 

Społecznej 
Pl. Niepodległości 1 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000042256 

11 

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością 

Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka” 

 
 

ul. 20 października 69 
62-035 Kórnik 

 
KRS: 

0000131398 

12 
 

Fundacja „Zakłady Kórnickie” 
Al. Flensa 2b 
62-035 Kórnik 

KRS: 
0000120123 

13 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru 
„Tutti Santi” przy parafii p.w. 

Wszystkich Świętych w Kórniku 

 
ul. Wojska Polskiego 45 

62-035 Kórnik 

 
KRS: 

0000078707 

14 

 
Stowarzyszenie Teatralne Legion 

ul. Prowent 6 
62-035 Kórnik 

KRS: 
0000273079 

15 Stowarzyszenie "Błażejewko dla 

Kórniczan" 

ul. Błażejewska 24b, 
62-035 Kórnik 

 
ESZ - 62 

16 
Stowarzyszenie Aktywna 

Mościenica 
Mościenica, os. Pod Dębem 13, 

 62-035 Kórnik 
KRS: 

0000288337 

17 
 

Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce” 
ul. Armii Krajowej 11 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000277181 

18 

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 
Uzdolnień Muzycznych DisCe 

ul. Oskierki 2 
60-178 Poznań 

KRS: 
0000256715 

19 
 

Stowarzyszenie „Otwarte Skrzynki” 
Skrzynki, ul. Wiśniowa 23,  

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000337870 

20 
Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów SENIOR 
Borówiec, ul. Szkolna 2,  

62-023 Gądk 
 

ESZ - 36 



136 

 

21 

Stowarzyszenie Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego 

Miłosław, ul. Wrzesińska 19/9,  
62-320 Września 

KRS: 
0000058819 

22 
Stowarzyszenie Przyjazny 

Borówiec 
Borówiec, ul. Szkolna 2,  

62-023 Gądki 
KRS: 

0000245354 

23 
Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów Oświaty Kórnickiej 
ul. Rynek 1 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000373954 

24 
 

Fundacja „Dom na Skale” 
Czmoniec 17 
62-035 Kornik 

KRS 
000248232 

25 
Fundacja Edukacji Społecznej 

„EKOS” 
ul. S. Kwaśniewskiego 2 

62-020 Swarzędz 
KRS: 

0000044992 

26 
 

Wspólnie dla Wielkopolski 
Robakowo 

ul. Tęczowa 9,, 62-023 Gądki 
ESZ - 63 

27 

Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze 
– Chór Zamku Kórnickiego  

Castellum Cantans 

 
 

ul. Zamkowa 4/4,62-035 Kórnik 

 
KRS: 

0000077514 

28 
 

Stowarzyszenie „Lepsze Runowo” 
Runowo 5 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000373719 

29 Stowarzyszenie Aktywności 
Obywatelskiej „MY Kórniczanie” 

Pl. Niepodległości 17,  
62-035 Kórnik 

 
ESZ - 68 

30 
 

Stowarzyszenie „ROGĄDA” 
Dachowa, ul. Okrężna 34 a,  

62-023 Gądki 
KRS: 

0000362744 

31 
Stowarzyszenie „Szacunek dla 

Seniora” 
 

Żerniki 17/4, 62-023 Gądki 
KRS: 

0000421035 

32 
 

Stowarzyszenie Wsi Czołowo 
Czołowo os. Międzylesie 73 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000534681 

33 

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 
7 Pułku Strzelców konnych 

Wielkopolskich 

Borówiec 
ul. Spółdzielcza 2h 

62-023 Gądki 

 
KRS: 

0000208125 

34 
Stowarzyszenie PRO FUTURUM 

POLSKA 
ul. Floriańska 11/12 

44-200 Rybnik 
KRS: 

0000270003 

35 
Stowarzyszenie „Towarzystwo ku 

upiększaniu miasta Kórnika” 
ul. Dworcowa 9 
62-035 Kórnik 

KRS: 
0000585013 

36 
 

Fundacja „APJA” 
ul. Koronna 7/13 
60-652 Poznań 

KRS: 
0000444912 

37 
 

O! środek Sp. z o.o. 
Robakowo os. Tygrysie 5B 

62-023 Gądki 
KRS: 

0000612752 

38  

Stowarzyszenie Maraton Lednicki 

ul. Dworcowa 9, 
62-035 Kórnik 

 
ESZ-  80 

39 
Kórnicko-Bnińskie Towarzystwo 

Kulturalne 
ul. Rynek 1 

62-035 Kórnik 
 

ESZ - 22 

40 
 

Stowarzyszenie Blisko Kultury 
ul. Aleksandra Fredry 11 

62-035 Kórnik 
 

ESZ - 30 

41 
 

Stowarzyszenie Zaangażowani 
ul. Szkolna 2 

62-023 Borówiec 
KRS: 

0000602125 

42 
 

Stowarzyszenia Nasze Błażejewo 
Błażejewko, ul. Rybacka 31 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000681234 

43 
 

GRUPA HISTORYCZNA "KADR" 
ul. J. Świgonia 6, 

62-035 Dziećmierowo 
 

ESZ- 113 

44 
 

Stowarzyszenie Zielony Peryskop 
Borówiec, ul. Szkolna 2 

62-023 Gądki 
KRS: 

0000755510 

45 
 

Stowarzyszenie Wspólne 
ul. Wspólna 17/15a 

61-479 Poznań 
KRS: 

0000752473 

46 
 

Stowarzyszenie Pasjonat 
ul. Steckiego 35 
62-035 Kórnik 

 
ESZ- 94 

47 Stowarzyszenie ZIELONY 

BORÓWIEC 

ul. Uroczysko 11, Borowiec  
62-023 Gądki 

 
ESZ - 30 

48 

 
UKS „Dwójka Kórnik” 

ul. Armii Krajowej 11 
62-035 Kórnik 

 
RUKS-00070/04 
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49 
 

UKS OAZA Kórnik 
ul. Ignacego Krasickiego1 

62-035 Kórnik 
 

RUKS-00104/11 

50 
Międzyszkolny UKS „Wieża 

Kórnicka” 
ul. Leśna 6 

62-035 Kórnik 
 

RUKS-00068/04 

51 

 
UKS „TKD – Kórnik” 

ul. Śremska 22 
62-035 Kórnik 

 
RUKS-49/01 

52 
Kórnicki Klub Karate Shotokan 

Raven 
Os. I. Krasickiego 7/5 

62-035 Kórnik 
 

EKS-83/10 

53 
 

KSS Kotwica Kórnik 
ul. Leśna 6 

62-035 Kórnik 
 

EKS-00013 

54 
Stowarzyszenie 

„UKS - Jedynka Kórnik” 
Pl. Niepodległości 28 

62-035 Kórnik 
 

RUKS-00037/00 

55 
 

UKS Sokół Robakowo 
Robakowo, ul. Szkolna 3 

62-023 Gądki 
 

RUKS-97/00 

56 
 

Klub Sportowy AVIA Kamionki 
Kamionki, ul. Mieczewska 2 

62-023 Gądki 
 

EKS-84 

57 
Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy Poznań 
os. Tysiąclecia 43 

61-255 Poznań 
 

UKS-071 

58 
Towarzystwo Młodzieży Sportowej 

KS Szczytniki 
Szczytniki, ul. Wspólna 27 A 

62-023 Gądki 
 

EKS - 106 

59 
 

MKS Czmoń 
Czmoń, ul. Polna 1 

62-035 Kórnik 
 

EUKS - 112 

60 
 

UKS Avia Kamionki 
Kamionki, ul. Mieczewska 36 

62-023 Gądki 
 

EUKS - 123 

61 
 

UKS „Radzevia” Radzewo 
Radzewo, ul. Dworzyskowa 3 

62-035 Kórnik 
 

EUKS-125 

62 
Stowarzyszenie Miłośników Sportu 

KAMIONKI 
Kamionki, ul. Sportowa 16/2 

62-023 Gądki 
KRS: 

0000711819 

63 
Klub Sportowy Kamionkowi 

Bulożercy 
ul. Lotnicza 21 

62-023 Kamionki 
 

EKS-128 

64 
 

Stowarzyszenie Club Rodan 
ul. Poznańska 5d m A1 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000345601 

65 
Polski Związek Wędkarski Okręg w 

Poznaniu 
ul. Znanieckiego 9 

60-682 Poznań 
KRS: 

0000077054 

66 

Polski Związek Wędkarski – Koło 
Kórnik 

ul. Kuśnierska 3 
62-035 Kórnik 

KRS: 
0000077054 

67 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji Wodnej 

WARTA 

 
ul. Strzeszyńska 190 

60-479 Poznań 

 
KRS: 

0000055936 

68 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Choragiew Wielkopolska – Hufiec 

Kórnik im. Tytusa Hr. 
Działyńskiego 

 
 

ul. Poznańska 34 A 
62-035 Kórnik 

 
KRS: 

0000266321 

69 

Kórnicko-Bnińskie Bractwo 
Kurkowe im. Ks. Szczepana 

Janasika 

 
ul. Poznańska 4 A 

62-035 Kórnik 

KRS: 
0000038871 

70 
 

Stowarzyszenie Wiara Lecha 
ul. Bułgarska 17 
60-230 Poznań 

KRS: 
0000210535 

71 
 

Fundacja Piotra Reissa 
Poznań ul. Źródlana 19/1 

60-642 Poznań 
KRS: 

0000376691 

72 
Polskie Towarzystwo 

Krajoznawcze 
ul. Prosta 53 

65-783 Zielona Góra 
KRS: 

0000034833 

73 

 
 

Fundacja PBG Basket Junior 

Wysogotowo 
ul. Skórzewska 35 

62-081 Przeźmierowo 

 
KRS: 

0000359662 

74 
 

Klub Sportowy Akademia Judo 
ul. Palacza 38/4 
60-241 Poznań 

 
KS 231 
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75 
Stowarzyszeni „Grupa Rowerowa 

Szczytniki – Koninko”  
Szczytniki, ul. Pogodna 14 

62-023 Gądki 
KRS: 

0000507110 

76 
 

Automobil Klub Wielkopolski 
ul. Towarowa 35/37 

61-896 Poznań 
KRS: 

0000096073 

77 
Stowarzyszenie Motocyklistów 

„MAD DOGS” Kórnik 
ul. Dworcowa 9 
62-035 Kórnik 

KRS: 
0000452042 

78 
 

Wielkopolska Liga Piłki Stołowej 
ul. Prądzyńskiego 54/15 

61527 Poznań 
 

ST 139 

79 

Fundacja na rzecz Akademii 
Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu 

 
 

ul. Królowej Jadwigi 27/39 
61-871 Poznań 

 
KRS: 

0000006151 

80 
Stowarzyszenie 

„Kórnickie Bractwo Rowerowe” 
Pl. Jesionowy 10 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000599261 

81 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kamionki 
Kamionki, ul. Poznańska 78 

62-023 Gądki 
KRS: 

0000266561 

82 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Szczytnikach 
Szczytniki ul. Wspólna 18 

62-023 Gądki 
KRS: 

0000283640 

83 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kórniku 
ul. 20 Października 93 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000274876 

84 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Radzewo 
Radzewo, ul. Św. Mikołaja 195 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000262548 

85 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Czmoniu 
Czmoń, ul. Strażacka 32 

62-035 Kórnik 
KRS: 

0000263316 

         

 

Załącznik nr 2 

 

Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich  

zarejestrowanych na terenie Miasta i Gminy Kórnik 

  

 

L.p. Numer  Nazwa  

 

Miejscowość 

 

1 

 

 

3021090001 

 

Koło Gospodyń Wiejskich Prusibabki w 

Prusinowie 

 

Prusinowo 

 

2 

 

3021090002 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Błażejewie 

 

Błażejewo 

 

3 

 

3021090003 

 

Koło Gospodyń Wiejskich Borówiec. ONe 

 

Borówiec 

 

4 

 

3021090004 

 

Koło Gospodyń Wiejskich "Siła Kobiet" w 

Kamionkach 

 

Kamionki 

 

5 

 

3021090005 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziećmierowie  

"Ferajna Dziećmierowo" 

 

Dziećmierowo 

 

6 

 

3021090006 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Żernikach 

 

Żerniki 
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Załącznik nr 3 

 

Wykaz Parafii Rzymsko – Katolickich 

 

Lp.                  Parafia           Adres 

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich 

Świętych ul. Średzka 1, 62-035 Kórnik 

2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. 

Królowej Rodzin 

ul. Poznańska 107, Borówiec,  

62-023 Gądki 

3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Wojciecha w Kórniku/Bninie ul. Kościelna 6, 62-035 Kórnik 

4. Parafia rzymskokatolicka  

 p.w. Św. Józefa Rzemieślnika   ul. Szkolna 7, Robakowo, 62-023 Gądki 

5. Parafia p.w. św. Matki Teresy z Kalkuty  

w Kamionkach ul. Mostowa 23, Kamionki, 62-023 Gądki 

 

 

          

http://polskagmina.pl/poznanski-kornik/s8/15_21_7_8_3.html
http://polskagmina.pl/poznanski-kornik/s8/15_21_7_8_3.html
http://polskagmina.pl/poznanski-kornik/s8/15_21_7_8_3.html


140 

 

Załącznik nr 4 

Wykaz jednostek osadniczych 

 

 1. BIERNATKI  Wieś sołecka 

2. BŁAŻEJEWKO Wieś sołecka 

3. BŁAŻEJEWO  Wieś sołecka 

4. 
BORÓWIEC  

Wieś sołecka, Wieś Borowiec podzielono na 2 sołectwa Borówiec i 

Borówiec Nowy 

5. CELESTYNOWO Sołectwo Pierzchno 

6. CZMONIEC  Wieś sołecka 

7. CZMOŃ  Wieś sołecka 

8. CZOŁOWO  Wieś sołecka 

9. DACHOWA  Wieś sołecka 

10. DĘBIEC Wieś sołecka 

11. DWORZYSKA Sołectwo Konarskie 

12. DZIEĆMIEROWO  Wieś sołecka 

13. GĄDKI  Wieś sołecka 

14. JARYSZKI Sołectwo Żerniki 

15. 
KAMIONKI 

Wieś sołecka, Wieś Kamionki podzielono na 3 sołectwa Kamionki 

Północne, Kamionki Przy Lesie, Kamionki Stare 

16. KONARSKIE  Wieś sołecka 

17. KONINKO  Wieś sołecka 

18. KROMOLICE  Wieś sołecka 

19. PIERZCHNO  Wieś sołecka 

20. PRUSINOWO  Wieś sołecka 

21. RADZEWO  Wsie sołeckie  

22. 
ROBAKOWO  

Wieś sołecka, Wieś Robakowo podzielono na 2 sołectwa 

Robakowo Osiedle i Robakowo Wieś  

23. RUNOWO  Wieś sołecka 

24. SKRZYNKI  Wieś sołecka 

25. SZCZODRZYKOWO  Wieś sołecka 

26. SZCZYTNIKI  Wieś sołecka 

27. ŚWIĄTNICZKI Sołectwo Koninko  

28. TRZYKOLNE MŁYNY Sołectwo Czmoniec 

29. ŻERNIKI  Wieś sołecka 

30 KÓRNIK Miasto 
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Załącznik nr 5 

 

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 

 

Lp.  Nazwa jednostki  
Kierownik 

jednostki  
Adres  

 1. Urząd Miasta i Gminy w Kórniku  

Burmistrz: 

Przemysław 

Pacholski  

Plac Niepodległości 1 

62-035 Kórnik  

 2.  Żłobek w Kamionkach 
Małgorzata 

Walkowiak 

ul. Porannej Rosy 2  

62-023 Kamionki 

 3. Szkoła Podstawowa w Robakowie  Bożena Czerniak  
ul. Szkolna 3, Robakowo 

62-023 Gądki  

 4.  
 Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Kórniku 
Elżbieta Wypijewska 

ul. Dworcowa 11 

62-035 Kórnik  

 5.  
Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Kórniku  
Zofia Talarczyk  

ul. Armii Krajowej 11 

62-035 Kórnik  

 6.  Szkoła Podstawowa w Radzewie  Krystyna Kiełpińska  
ul. Dworzyskowa 3, Radzewo 

62-035 Kórnik  

 7.  
Szkoła Podstawowa  

w Szczodrzykowie  
Marzena Dominiak  

ul. Ogrodowa 21, 

Szczodrzykowo  

62-035 Kórnik  

 8. 
Szkoła Podstawowa w 

Kamionkach 
Wojciech Dziuda 

ul. Mieczewska 36 

62-023 Kamionki 

 9.  Przedszkole nr 1 w Kórniku   Beata Krakowska  
ul. Prof. Zbigniewa  

Steckiego 11, 62-035 Kórnik  

 10. Przedszkole nr 2 w Kórniku  Iwona Justkowiak  
ul. Jeziorna 16 

62-035 Kórnik  

 11. Przedszkole w Kamionkach Agnieszka Askutja 
ul. Porannej Rosy 2  

62-023 Kamionki 

 12.  Przedszkole w Szczodrzykowie  
 Magdalena 

Jankowiak 

ul. Dworcowa 11, 

Szczodrzykowo  

62-035 Kórnik  

 13.   Ośrodek Pomocy Społecznej  Agnieszka Mieloch 
ul. Poznańska 34 a  

62-035 Kórnik  

 14.  
Kórnickie Centrum Rekreacji i 

Sportu OAZA 

Wojciech 

Kiełbasiewicz 

ul. Ignacego Krasickiego 1 

62-035 Kórnik 

 15.  
Biblioteka Publiczna w Kórniku 

- instytucja kultury  
Elżbieta Duszczak  

ul. Poznańska 65 

62-035 Kórnik  

 16.  
Kórnicki Ośrodek Kultury  

- instytucja kultury  
Sławomir Animucki  

ul. Prowent 6  

62-035 Kórnik  

 17.  
Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Kórniku  
 Anita Wachowiak  

ul. 20 Października 69 

62-035 Kórnik  

 18.  Punkt Przedszkolny w Radzewie   Krystyna Kiełpińska 
 ul. Dworzyskowa 3, Radzewo 

62-035 Kórnik 
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Załącznik nr 6 

 

Wykaz postępowań przetargowych 

 

lp. 

nr 
postępo-

wania                          
B-FP.   
271.4            

nazwa 
zamówienia tr

y
b

 

p
o
s
tę
p
o
w
a
n
i

a
 

przetarg 
krajowy / 
przetarg 
unijny 

e
ta

p
 

p
o
s
tę
p
o
w
a
n
i

a
 

d
a

ta
 u

m
o

w
y
 

wykonawca 

kwota w PLN 

te
rm

in
 

w
y
k

o
n

a
n

ia
 

z
a
m
ó
w
ie
n
ia

 

netto brutto 

1.  1.2020 

Bieżące 
utrzymanie dróg 
gminnych                  
o nawierzchni 
gruntowej na 
terenie Miasta                     
i Gminy Kórnik                       
w 2020 roku 

p
rz

e
ta

rg
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 u

m
o

w
ę
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

1
7
.0

2
.2

0
2
0

 

P.P.H.U. SPEC 
Przemysław 
Szczepański                                
Węgierskie 3/3                
62-025 
Kostrzyn (lider)                                                   
BRIKBAU                     
Anna Nowacka                                                             
ul. Śremska 27                  
62-035 Kórnik 
(partner)  

813 008,13 1 000 000,00 

3
1
.1

2
.2

0
2
0

 

2. 2.2020 

Bieżące 
utrzymanie dróg 
gminnych                    
o nawierzchni 
bitumicznej na 
terenie Miasta                        
i Gminy  Kórnik                 
w 2020 roku 

p
rz

e
ta

rg
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 u

m
o

w
ę
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

1
7
.0

2
.2

0
2
0
 

 
P.P.H.U. SPEC 
Przemysław 
Szczepański                                
Węgierskie 3/3                    
62-025 
Kostrzyn (lider)                                                   
BRIKBAU                      
Anna Nowacka                                                             
ul. Śremska 27               
62-035 Kórnik 
(partner)  
BUDMAX                
Justyna 
Nowacka                                                                 
ul. Konarska 16                  
62-035 Kórnik 
(partner) 

406 504,07 500 000,00 

3
1
.1

2
.2

0
2
0
 

3. 3.2020 

Pełnienie 
nadzoru 
inwestorskiego                        
w branży 
drogowej, 
mostowej                                     
i elektrycznej przy 
budowie 
promenady 
spacerowej 
wzdłuż brzegu 
Jeziora 
Kórnickiego wraz            
z infrastrukturą – 
etap III (część 3) 

p
rz

e
ta

rg
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 u

m
o

w
ę
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

0
4
.0

3
.2

0
2
0
 

 
Zachodnim 
Centrum 
Konsultingowy
m                                                   
EURO INVEST        
Sp. z o.o.                                                                                                
ul. Sikorskiego 
111/307                                   
66-400 Gorzów 
Wlkp. (lider)                                                     
Judyta 
Mularczyk JPM                                                       
Czołowo                            
os. Międzylesie 
47 62-035 
Kórnik (partner) 

126 000,00 154 980,00 

3
0
.0

9
.2

0
2
1
 

4. 4.2020 

Utwardzenie dróg 
gminnych                                  
o nawierzchniach 
gruntowych na 
terenie Miasta                    
i Gminy Kórnik                       
w 2020 roku 

p
rz

e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

3
0
.0

3
.2

0
2
0
 

Firma Robót 
Drogowych                                                          
KRZYSZTOF 
KUKULSKI                                                          
Kijewo 36B                            
63-000 Środa 
Wlkp. 

406 504,07 500 000,00 

3
1
.1

2
.2

0
2
0
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5. 5.2020 

Budowa 
oświetlenia ul. 
Pod Borem i Pod 
Lasem w 
Borówcu 

p
rz

e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

3
1
.0

3
.2

0
2
0

 MAGELEKTRO                    
Sp. z o.o. Sp. j.                                                               
ul. Romana 
Maya 1 bud. 
SEM/2                       
61-371 Poznań 

85 935,83 105 701,07 

3
1
.0

7
.2

0
2
0

 

6. 6.2020 

Rozświetlone 
Kamionki  - 
budowa 
oświetlenia (ul. 
Olchowa, 
Promienna, 
Spacerowa, 
Sportowa) 

p
rz

e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

1
6
.0

4
.2

0
2
0
 MAGELEKTRO                    

Sp. z o.o. Sp. j.                                                               
ul. Romana 
Maya 1 bud. 
SEM/2                       
61-371 Poznań 

120 953,34 148 772,61 

3
0
.1

0
.2

0
2
0
 

7. 7.2020 

 
Bieżące 
utrzymanie 
oświetlenia 
drogowego 
stanowiącego 
własność Miasta                     
i Gminy Kórnik 
oraz 
zlokalizowanego 
na terenie Miasta                        
i Gminy Kórnik                        
w 2020 roku 

p
rz

e
ta

rg
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 u

m
o

w
ę
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

1
0
.0

4
.2

0
2
0

 Radosław 
Gołuch 
ENERGORAD                                         
ul. Kosynierów 
90 63-000 
Środa Wlkp. 

300 000,00 369 000,00 

3
1
.1

2
.2

0
2
0

 

8. 8.2020 

Przebudowę 
drogi gminnej                                         
w miejscowości 
Dębiec p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 u

m
o

w
ę
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

2
7
.0

5
.2

0
2
0
 

Firma 
Usługowo-
Handlową 
ANNA Anna 
Białobrzycka 
ul. Wodna 
18/20                     
62-200 
Gniezno 

142 277,52 175 001,35 

3
0
.0

9
.2

0
2
0
 

9. 9.2020 
Modernizacji 
świetlicy                                      
w Borówcu  p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n

y
 przetarg 

krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

1
9
.0

5
.2

0
2
0

 

BIAŁASIK 
SŁAWOMIR                                                                          
Zakład 
Budownictwa 
Ogólnego                                                   
ul. Lniana 4                            
64-100 Leszno 

235 413,24 289 558,29 

3
0
.0

9
.2

0
2
0

 

10. 10.2020 

Budowie                        
ul. Wrzosowej                                 
w miejscowości 
Borówiec p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

0
5
.0

6
.2

0
2
0
 

LANGRAS 
S.C.                                                                      
Andrzej 
Latanowicz 
Tomasz 
Latanowicz                                       
Runowo 4                         
62-035 Kórnik 

362 635,39 446 041,53 

3
0
.0

9
.2

0
2
0
 

11. 11.2020 

Przebudowie                    
ul. Wierzbowej                                       
w miejscowości 
Kamionki p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n

y
 przetarg 

krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

0
4
.0

6
.2

0
2
0
 

Firma Robót 
Drogowych                                                        
KRZYSZTOF 
KUKULSKI                                                          
Kijewo 36B                                
63-000 Środa 
Wlkp. 

106 093,50 130 495,01 

3
0
.0

9
.2

0
2
0
 

12. 12.2020 

Budowie ulicy Na 
Skarpie                                     
w miejscowości 
Borówiec p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n

y
 przetarg 

krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

1
6
.0

6
.2

0
2
0
 

Firma Robót 
Drogowych                                                   
KRZYSZTOF 
KUKULSKI                                                          
Kijewo 36B                                
63-000 Środa 
Wlkp. 

265 522,99 326 593,28 

3
0
.0

9
.2

0
2
0
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13. 13.2020 

 
Budowa 
oświetlenia ul. 
Skowronkowa     
(od ul. Jeziornej 
do ul. Łabędziej),                                     
os. Parkowe 
(całe) w 
Szczytnikach 
/Koninku 

p
rz

e
ta

rg
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 u

m
o

w
ę
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

2
6
.0

5
.2

0
2
0
 

ENERGOSIEĆ 
S.C. Zakład 
Elektroinstalac
yjny                     
ul. 
Sienkiewicza 5   
62-310 Pyzdry  

69 700,00 85 731,00 

3
0
.1

0
.2

0
2
0
 

14. 14.2020 

Budowa 
oświetlenia przy             
ul. Szyszkowej, 
Szlachetnej                           
i Szczelince                         
w Szczytnikach 

p
rz

e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n

y
 przetarg 

krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

0
4
.0

6
.2

0
2
0
 MAGELEKTRO                    

Sp. z o.o. Sp. j.                                                               
ul. Romana 
Maya 1 bud. 
SEM/2                       
61-371 Poznań 

63 094,20 77 605,87 

3
0
.1

1
.2

0
2
0
 

15. 15.2020 

Świadczenie 
usług pocztowych 
w obrocie 
krajowym                                
i zagranicznym 
na potrzeby  
Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik 

u
s
łu

g
i 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

s
p
o
łe

c
z
n
e
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

1
5
.0

6
.2

0
2
0

 POCZTĄ 
POLSKĄ S.A.                                                                    
ul. Rodziny 
Hiszpańskich 8                         
00-940 
Warszawa   

497 006,99 497 006,99 

3
0
.0

6
.2

0
2
1

 

16. 16.2020 

Budowie                           
ul. Klonowej                          
w miejscowości 
Dachowa p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

1
7
.0

6
.2

0
2
0
 

Zakład 
Wielobranżowy                                                                      
TRANS-BRUK 
Marek Begier                                                                            
ul. Wiosny 
Ludów 58 62-
330 Nekla 

520 883,26 640 686,41 

3
0
.1

0
.2

0
2
0
 

17. 17.2020 

Przebudowie                        
ul. Leśnej                                    
w miejscowości 
Gądki p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
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a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
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y
k
o
n
a
w

c
ą
 

0
7
.0

7
.2

0
2
0
 

Firma Robót 
Drogowych                                                        
KRZYSZTOF 
KUKULSKI                                                          
Kijewo 36B                            
63-000 Środa 
Wlkp. 

118 160,74 145 337,71 

3
0
.0

9
.2

0
2
0
 

18. 18.2020 

Budowie  
przyłącza wody 
przy placu zabaw 
w Skrzynkach 
wraz                                  
z odcinkiem sieci 
wodociągowej 

p
rz

e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
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m
o

w
ę
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

1
7
.0

6
.2

0
2
0
 

Majchrzakowie 
Instalacje S.C.                                      
Stefan 
Majchrzak, 
Tomasz 
Majchrzak                                     
ul. Mosińska 4                           
62-060 
Stęszew 

54 016,32 66 440,07 

3
0
.1

0
.2

0
2
0
 

19. 19.2020 

Budowie 
chodnika ul. 
Kantego                              
w Kórniku p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

2
4
.0

6
.2

0
2
0
 

LANGRAS 
S.C.                                                                         
Andrzej 
Latanowicz 
Tomasz 
Latanowicz                             
Runowo 4                                
62-035 Kórnik   

144 500,48 177 735,59 

3
0
.1

0
.2

0
2
0
 

20. 20.2020 

 
Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej dla 
budowy 
zintegrowanego 
węzła 
przesiadkowego 
przy stacji 
kolejowej Gądki 
wraz z 
infrastrukturą 
techniczną, 
ścieżkami 
rowerowymi                           
i ciągami 
komunikacyjnymi 

p
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e
ta
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p
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n
a
w

c
ą
 

0
8
.0

7
.2

0
2
0
 SMP 

Projektanci                   
Sp. z o.o. Sp.k.                                                             
ul. Głuchowska 
1                 60-
101 Poznań 

167 000,00 205 410,00 

3
0
.0

9
.2

0
2
1
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21. 21.2020 

 
Świadczenie 
usług, 
polegających na 
konserwacji 
urządzeń 
melioracyjnych 
na terenie Miasta                         
i Gminy Kórnik, 
na obszarze 
objętym 
działalnością 
Gminnej Spółki 
Wodnej w 
Kórniku 

z
a
m

ó
w

ie
n
ie
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k
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p
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z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

1
5
.0

6
.2

0
2
0
 

Rejonowy 
Związek 
Spółek 
Wodnych                                                             
ul. Ogrodowa 
39                          
63-100 Śrem 

341 463,42 420 000,00 

2
0
2
0
.1

2
.3

1
 

22. 22.2020 

Budowie placówki 
wsparcia 
dziennego osób 
starszych, dzieci i 
młodzieży w 
Kórniku 

p
rz

e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n

y
 przetarg 

krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

2
1
.0

7
.2

0
2
0
 

Constructo Sp. 
z o.o. Sp. k.                                               
Rogówko 6a                                    
87-162 Lubicz 

2 013 252,03 2 476 300,00 

3
1
.1

0
.2

0
2
1
 

23. 23.2020 

Budowie miejsc 
parkingowych 
przy cmentarzu                                  
w Bninie p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
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a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

0
6
.0

7
.2

0
2
0
 

RDR Sp. z o.o.                                                                               
ul. Kasztanowa 
7                    
62-004 
Czerwonaku 

159 929,07 196 712,76 

3
0
.1

1
.2

0
2
0
 

24. 

24.2020 

Ubezpieczenie 
mienia                                        
i 
odpowiedzialnośc
i Miasta i Gminy 
Kórnik 

p
rz

e
ta

rg
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n
a
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c
ą
 

3
0
.0

6
.2

0
2
0
 

Sopockie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń                                                  
ERGO Hestia 
S.A.                                                                                         
ul. Zbożowa 4                       
70-653 
Szczecin 

275 873,74 275 873,74 

3
0
.0

6
.2

0
2
2
 

25. 
przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

3
0
.0

6
.2

0
2
0

 Concordia 
Polska TU S.A.                                                           
ul. 
Małachowskieg
o 10                                                  
61-129 Poznań 

125 426,00 125 426,00 

3
0
.0

6
.2

0
2
2

 

26. 
przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

3
0
.0

6
.2

0
2
0
 RESO Europa 
Service Sp. z 
o.o.                                          
ul. Innowacyjna 
1                     
16-400 Suwałki 

8 400,00 8 400,00 

3
0
.0

6
.2

0
2
2
 

27. 25.2020 

Zakup, dostawa                             
i montaż 
wyposażenia 
budynku Szkoły 
Podstawowej                             
w Radzewie 

p
rz

e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n

y
 przetarg 

krajowy  

u
n
ie

w
a
ż
n
io

n
o
 

p
o
s
tę

p
o
w

a
n
ie

 

- - - - - 

28. 26.2020 

Budowa 
kontenerowych 
szatni przy boisku 
w Kamionkach p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n

y
 przetarg 

krajowy  

u
n
ie

w
a
ż
n
io

n
o
 

p
o
s
tę

p
o
w

a
n
ie

 

- - - - - 

29. 27.2020 

Przebudowie 
południowej 
części rynku w 
Kórniku (Bninie) p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 

u
m

o
w

ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z
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y
k
o
n
a
w

c
ą
 

2
6
.0

8
.2

0
2
0
 

BUD-MIX 
BUDOWNICT
WO                                           
Michał 
Nowaczyk 
Arcugowo nr 8                             
62-220 
Niechanowo 

349 593,50 430 000,01 

3
0
.1

1
.2

0
2
0
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30. 28.2020 

Odbiór i transport 
niesegregowanyc
h (zmieszanych) 
odpadów 
komunalnych, 
odpadów 
ulegających 
biodegradacji ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
bioodpadów, 
zużytego sprzętu 
elektrycznego                    
i elektronicznego, 
mebli i innych 
odpadów 
wielkogabaryto-
wych oraz 
przeterminowany
ch lekarstw od 
właścicieli 
nieruchomości 
zamieszkałych                                
i 
niezamieszkałych 
z terenu Miasta                       
i Gminy Kórnik – 
Sektor I 

p
rz
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rg
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1
4
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0
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0
2
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Przedsiębiorst
wo Usług 
Komunalnych                                              
Artur Zys                                                                              
Pławce 5A                                    
63-000 Środa 
Wlkp. 

2 026 766,97 2 188 908,33 

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

31. 29.2020 

 
Odbiór i transport 
selektywnie 
zbieranych 
odpadów 
komunalnych tj. 
papier, metale                           
i tworzywa 
sztuczne, szkło 
bezbarwne i szkło 
kolorowe od 
właścicieli 
nieruchomości 
zamieszkałych                         
i 
niezamieszkałych 
z terenu Miasta                         
i Gminy Kórnik – 
Sektor I 

p
rz

e
ta

rg
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p
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a
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c
ą
 

1
4
.1

0
.2

0
2
0
 

Przedsiębiorst
wem 
Gospodarki 
Komunalnej                            
w Śremie Sp. z 
o.o.                                                                     
ul. Parkowa 6                              
63-100 Śrem  

763 061,85 824 106,79 

3
1
.1

2
.2

0
2
1
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32. 30.2020 

 
Odbiór i transport 
niesegregowanyc
h (zmieszanych) 
odpadów 
komunalnych, 
odpadów 
ulegających 
biodegradacji ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
bioodpadów, 
zużytego sprzętu 
elektrycznego                             
i elektronicznego, 
mebli i innych 
odpadów 
wielkogabaryto-
wych oraz 
przeterminowany
ch lekarstw od 
właścicieli 
nieruchomości 
zamieszkałych                    
i 
niezamieszkałych 
z terenu Miasta                     
i Gminy Kórnik – 
Sektor II 
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1
4
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0
.2

0
2
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Przedsiębiorst
wo Usług 
Komunalnych                                               
Artur Zys                                                                                        
Pławce 5A                                         
63-000 Środa 
Wlkp. 

3 696 458,78 3 992 175,48 

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

33. 31.2020 

 
Odbiór i transport 
selektywnie 
zbieranych 
odpadów 
komunalnych tj. 
papier, metale                        
i tworzywa 
sztuczne, szkło 
bezbarwne i szkło 
kolorowe od 
właścicieli 
nieruchomości 
zamieszkałych i 
niezamieszkałych            
z terenu Miasta                          
i Gminy Kórnik – 
Sektor II 

p
rz

e
ta

rg
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c
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1
4
.1

0
.2

0
2
0
 

Przedsiębiorst
wem 
Gospodarki 
Komunalnej                            
w Śremie Sp. z 
o.o.                                                                     
ul. Parkowa 6                           
63-100 Śrem  

1 599 066,00 1 726 991,27 

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

34. 32.2020 

Budowie 
sensorycznego 
placu zabaw  
„Jedynka” przy 
Szkole 
Podstawowej nr 1 
w Kórniku 

p
rz

e
ta

rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  
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d
p
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n
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u
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o
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k
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n
a
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c
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2
4
.0

8
.2

0
2
0
 GRUPĄ 

HYDRO           
Sp. z o.o. Sp.k.                                                             
ul. Farbiarskiej 
28 62-050 
Mosina 

146 186,00 179 808,78 
3
0
.1

1
.2

0
2
0
 

35. 33.2020 

 
Zagospodarowani
e terenu przy 
Szkole 
Podstawowej nr 2 
w Kórniku, 
obejmujące 
budowę placu 
apelowego wraz                         
z ogrodzeniem 

p
rz

e
ta

rg
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a
n
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- - - - - 
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36. 34.2020 

 
Przebudowa 
drogi gminnej ul. 
Piotrowskiej                             
w Szczytnikach                              
w zakresie 
budowy chodnika 
na odcinku od                       
ul. Wspólnej do 
zjazdu na ul. 
Księżycową 
włącznie – I etap 
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2
9
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9
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0
2
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Firma 
Budowlano- 
Remontowo – 
Drogowa                                                                                 
Dariusz 
Białobrzycki                                                         
os. Kazimierza 
Wielkiego 
14A/1                            
62-200 
Gniezno 

91 695,79 112 785,82 

3
0
.1

1
.2

0
2
0
 

37. 35.2020 
Budowie parkingu 
w 
Szczodrzykowie p

rz
e
ta

rg
 

n
ie

o
g
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n
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z
o
n
y
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d
p
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2
2
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9
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0
2
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LANGRAS 
S.C.                                                                    
Andrzej 
Latanowicz 
Tomasz 
Latanowicz                                   
Runowo 4                                  
62-035 Kórnik  

418 638,00 514 924,74 

3
0
.1

1
.2

0
2
0
 

38. 36.2020 

Zakup, dostawa                          
i montaż 
wyposażenia 
Szkoły 
Podstawowej                            
w Radzewie 

p
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n
ie

o
g
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n
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z
o
n
y
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p
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c
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2
1
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9
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0
2
0
 

Przedsiębiorst
wo Handlowo – 
Produkcyjne                          
AKMA 
Podstawski 
Zbigniew                                          
ul. Długa 43                          
33-132 
Niedomice 

162 382,28 199 730,20 

2
8
.1

0
.2

0
2
0
 

39. 37.2020 

Budowa Centrum 
Borówieckiej 
Aktywności przy 
ul. Gruszkowej                         
w Borówcu 

p
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e
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rg
 

n
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o
g
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n
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z
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n

y
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n
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n
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n
o
 

p
o
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p
o
w

a
n
ie

 

- - - - - 

40. 38.2020 

Budowa Centrum 
Borówieckiej 
Aktywności przy 
ul. Gruszkowej             
w Borówcu 

p
rz

e
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rg
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n

y
 przetarg 

krajowy  

u
n
ie

w
a
ż
n
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n
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p
o
s
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p
o
w

a
n
ie

 

- - - - - 

41. 39.2020 

Utwardzenie dróg 
gminnych                                 
o nawierzchniach 
gruntowych na 
terenie Miasta                       
i Gminy  Kórnik                                   
w 2021 roku 
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P.P.H.U. SPEC 
Przemysław 
Szczepański                                
Węgierskie 3/3                 
62-025 
Kostrzyn (lider)                                                   
BRIKBAU                    
Anna Nowacka                                                             
ul. Śremska 27                   
62-035 Kórnik 
(partner)  

406 504,06 500 000,00 

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

42. 40.2020 

Bieżące 
utrzymanie dróg 
gminnych                       
o nawierzchni 
gruntowej na 
terenie Miasta                      
i Gminy Kórnik                         
w 2021 roku 
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Firma Robót 
Drogowych                                                           
KRZYSZTOF 
KUKULSKI                                                          
Kijewo 36B                                 
63-000 Środa 
Wlkp. 

813 008,13 1 000 000,00 

3
1
.1

2
.2

0
2
1
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43. 41.2020 

Bieżące 
utrzymanie dróg 
gminnych                        
o nawierzchni 
bitumicznej na 
terenie Miasta                   
i Gminy Kórnik                         
w 2021 roku 

p
rz

e
ta

rg
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

n
ie

o
g
ra

n
ic

z
o
n
y
 

przetarg 
krajowy  

p
o
d
p
is

a
n
o
 u

m
o

w
ę
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

z
 w

y
k
o
n
a
w

c
ą
 

2
6
.0

1
.2

0
2
1
 

 
P.P.H.U. SPEC 
Przemysław 
Szczepański                                
Węgierskie 3/3                       
62-025 
Kostrzyn (lider)                                                   
BRIKBAU                        
Anna Nowacka                                                              
ul. Śremska 27                    
62-035 Kórnik 
(partner)  

406 504,07 500 000,00 

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

44. 42.2020 

 
Bieżące 
utrzymanie 
oświetlenia 
drogowego 
stanowiącego 
własność Miasta                    
i Gminy Kórnik 
oraz 
zlokalizowanego 
na terenie Miasta                        
i Gminy Kórnik                      
w 2021 roku 
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 Radosław 

Gołuch 
ENERGORAD                                         
ul. Kosynierów 
90  63-000 
Środa Wlkp. 

300 000,00 369 000,00 

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

45. 43.2020 

 
Świadczenie 
usług, 
polegających na 
utrzymaniu                                   
i konserwacji 
oświetlenia 
drogowego, 
pozostającego 
we władaniu 
ENEA 
Oświetlenie Sp.                     
z o.o. w obszarze 
administrowanym 
przez Miasto                     
i Gminę Kórnik                       
w 2021 roku 
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ENEA 
Oświetlenie Sp. 
z o.o.                                                             
ul. Ku Słońcu 
34                      
71-080 
Szczecin  

249 558,34 306 956,76 

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

46. 44.2020 

Budowa 
oświetlenia przy 
ulicy Poznańskiej 
w Kórniku – 
poprawa 
infrastruktury 
oświetleniowej 
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- - - - - 

47. 45.2020 

 
Zagospodarowani
e terenu przy 
Szkole 
Podstawowej nr 2 
w Kórniku, 
obejmujące 
budowę placu 
apelowego wraz                
z ogrodzeniem 
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2
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2
1
 GRUPA 

HYDRO              
Sp. z o.o.                                                             
ul. Farbiarska 
28                   
62-050 Mosina 

391 132,84 481 093,39 

3
0
.0

6
.2

0
2
1
 

48. 46.2020 

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowości 
Szczodrzykowo 
oraz  części 
Runowa w gminie 
Kórnik 
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FRETLESS Sp. 

z o.o. Sp.k.                          

Dziećmierowo                          

ul. Katowicka 

39     62-035 

Kórnik      

3 363 478,09 4 137 078,05  

3
1
.1

0
.2

0
2
2
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49. 47.2020 

Budowa Centrum 
Borówieckiej 
Aktywności przy 
ul. Gruszkowej                           
w Borówcu  
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VELO 

PROJEKT            

Sp. z o.o.                                     

ul. Sienna 64                                                               

00-825 

Warszawa 

220 000,00 
                               

270 600,00 

3
1
.0

8
.2

0
2
1

 

 
23.333.589,03 27.278.968,90  
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Załącznik nr 7  

Wykaz postępowań na Platformie zakupowej 

  

L.p. Nazwa zadania zamawiający Data 
zakończania 

Rodzaj 
postepowania 

1 Wywóz nieczystości płynnych Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-23  Usługa 

2 Dostawa środków czystościowych Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-17  Dostawy 

3 Dostawa- artykuły naturalne Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-17  Dostawy 

4 Zakup 17 sztuk DELL Vostro 3590, 
15,6 FHD, AG i3-10110U, Ram 
8GB, Dysk 256GB_SSD, DVD-RW 
UHD_620 FPR, Win10PRO PL 
3YNBD 

Szkoła 
Podstawowa w 
Radzewie 

2020-12-16  Dostawy 

5 Dostawa jaj Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-14  Dostawy 

6 Zakup laptopów Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-14  Dostawy 

7 Usługa montażu i demontażu lamp Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-11  Usługa 

8 Dostawa  Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-11  Dostawy 

9 Dostawa pieczywa Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-08  Dostawy 

10 Dostawa artykułów spożywczych Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-08  Dostawy 

11 Dostawa warzyw i owoców 
świeżych 

Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-08  Dostawy 

12 Dostawa jaj Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-08  Dostawy 

13 Dostawa pierogi świeże Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-08  Dostawy 

14 Dostawa mrożonek Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-08  Dostawy 

15 Dostawa nabiału  Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-08  Dostawy 

16 Dostawa mięsa i wędlin Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-08  Dostawy 

17 Dostawa- artykuły naturalne Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-12-08  Dostawy 

18 Macierz Synology Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-12-07  Dostawy 

19 Druk czasopisma "Kórniczanin" w 
2021 roku 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-12-04  Dostawy 

20 Avast Bussiness Antivirus Pro 180 
user z konsolą centralną 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-12-03  Dostawy 

21 Dostawa artykułów spożywczych Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-11-30  Dostawy 

22 Zakup telefonów bezprzewodowych Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

2020-11-26  Dostawy 

23 Zakup i  wymiana Wentylator 
COOKVENT ECO 315/3200, 
Regulator obrotów STRS1 50L22, 
Osłona silnika WSH 

Przedszkole nr 1 
w Kórniku 

2020-11-23  Usługa 
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24 Opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ulicy 
Akacjowej i Brzozowej w 
Gądkach 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-11-17  Usługa 

25 Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ścieżki 
pieszo-rowerowej w Koninku 
od ul. Dziennikarskiej do ul. 
Lazurowej 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-11-17  Usługa 

26 Zakup sprzętu agd Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

2020-11-17  Dostawy 

27 Przedstawienie oferty cenowej 
na poprawę stanu 
technicznego pobocza ul. 
Murarskiej w m. Kamionki, 
poprzez wykonanie ścieku 
korytkowego 60x50x15 cm, na 
długości ok. 125 m 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-11-06  Usługa 

28 Komponenty centrali 
telefonicznej Panasonic 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-28  Dostawy 

29 Switche POE Planet Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-27  Dostawy 

30 Projekt budowlany budowy 
krytego boiska – lodowiska i 
zaplecza socjalnego wraz z 
infrastrukturą w Kórniku przy 
ul. Błonie 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-23  Usługa 

31 Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy drogi 
na ul. Wiśniowej, Jeziornej, 
Leśnej, Kwiatowej, Palmowej, 
Łąkowej i Nowej w Skrzynkach 
gm. Kórnik. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-23  Usługa 

32 7 komputerów stacjonarnych z 
monitorami COVID-19 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-21  Dostawy 

33 Budowa elementów placu 
zabaw w Błażejewie (ścianka 
wspinaczkowa, bramki oraz 
ławki i kosze) 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-16  Robota budowlana 

34 Zakup, transport i montaż 
nowego kontenera morskiego 
w Dziećmierowie. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-16  Robota budowlana 

35 Budowa oświetlenia na ul. 
Żniwnej w Radzewie  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-16  Robota budowlana 

36 Wykonanie, dostawa i montaż 
szaf biurowych 

Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-10-15  Usługa 

37 Budowa oświetlenia 
drogowego na ul. Nad 
Strumykiem oraz ul. Stawowej 
we wsi Szczytniki 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-15  Robota budowlana 

38 Laptopy 10 szt  Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-14  Dostawy 

39 Dostawa i montaż budynku 
garażowego w miejscowości 
Konarskie 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-14  Robota budowlana 
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40 Najem hali namiotowej 
10x30m - Jarmark 12-
13.12.2020 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-12  Usługa 

41 Najem hali namiotowej 
15x25m - Jarmark 12-
13.12.2020 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-12  Usługa 

42 Wykonanie dokumentacji 
projektowej dotyczącej 
przebudowy drogi publicznej 
ul. Huby w m. Konarskie (nr 
332038P -klasy L), polegającej 
na zmianie nawierzchni na 
bitumiczną, bez zmiany 
parametrów drogi 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-09  Usługa 

43 Projekt architektoniczno –
budowlany i wykonawczy 
wiaty rekreacyjnej i siłowni 
zewnętrznej drabinkowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
na działce 142 w Błażejewku 
przy ulicy Działkowej 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-09  Usługa 

44 Dostawa stołów 
komputerowych oraz krzeseł 
obrotowych 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 w 
Kórniku 

2020-10-09  Dostawy 

45 Najem krótkoterminowy 
kopertownicy 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-09  Usługa 

46 Rozbiórka budynku 
gospodarczego przy ulicy 
Głównej 4 w miejscowości 
Borówiec - dz. ewid. nr 198/4 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-10-05  Robota budowlana 

47 Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ulicy 
Grzybobranie w Borówcu 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-09-30  Usługa 

48 Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z budową 
instalacji fotowoltaicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej 
nr1 przy ul. Dworcowej 11, 62-
035 Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-09-21  Usługa 

49 Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z budową 
instalacji fotowoltaicznej dla 
budynku Przedszkola przy ul. 
Dworcowej 11 w 
Szczodrzykowie 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-09-11  Usługa 

50 Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Sowiej, 
Międzylesie, Szarotkowej i 
Bratkowej w Szczytnikach, 
gm.Kórnik. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-09-11  Usługa 

51 Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z budową 
instalacji fotowoltaicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Armii Krajowej 11 
w Kórniku. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-09-10  Usługa 
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52 Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z budową 
instalacji fotowoltaicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej 
przy ul. Ogrodowej 21 w 
Szczodrzykowie 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-09-10  Usługa 

53 Zakup podkładek, poduszek Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-09-08  Dostawy 

54 Drukarka laserowa HP 
LaserJetPro M404dn 
(W1A53A) 3szt 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-09-04  Dostawy 

55 Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z budową 
instalacji fotowoltaicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej 
nr1 przy ul. Dworcowej 11, 62-
035 Kórnik. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-31  Usługa 

56 Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z budową 
instalacji fotowoltaicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej 
przy ul. Mieczewskiej 36 w 
Kamionkach.  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-31  Usługa 

57 Budowa siłowni plenerowej w 
Dębcu. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-26  Robota budowlana 

58 Zakup Monitora 
Interaktywnego 65” Avtek 
TouchScreen 5 Lite 

Szkoła 
Podstawowa w 
Szczodrzykowie 

2020-08-25  Dostawy 

59 Wykonanie ogrodzenia 
panelowego na terenie 
Sołectwa Prusinowo. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-24  Robota budowlana 

60 Prace remontowo-adaptacyjne 
w salach 64/65 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 w 
Kórniku 

2020-08-18  Robota budowlana 

61 Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy drogi 
gminnej w Robakowie ul. 
Szeroka gm. Kórnik. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-14  Usługa 

62 Umowa udostępnienia 
systemu dziennik elekroniczny 

Przedszkole 
Kolorowy Świat 

2020-08-14  Usługa 

63 Modernizacja sieci 
elektrycznej wraz z rozbudową 
rozdzielni prądowej i sieci LAN 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 w 
Kórniku 

2020-08-14  Usługa 

64 Dostawa cyfrowego aparatu 
fotograficznego z akcesoriami 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-12  Dostawy 

65 Opracowanie projektu stałej 
organizacji ruchu na ul. 
Mieczewskiej w Kamionkach 
wraz z zakupem i montażem 
interaktywnego znaku 
(radarowy wyświetlacz 
solarny). 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-10  Usługa 
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66 Wykonanie prac polegających 
na montażu, demontażu i 
wymianie elementów Systemu 
Informacji Miejskiej (nazwy 
ulic) na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik w roku 2020 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-07  Usługa 

67 Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy 
oświetlenia placu zabaw i 
wiaty piknikowej w 
Kamionkach Północnych. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-06  Usługa 

68 Budowa wiaty piknikowej w 
Kamionkach Północnych. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-04  Robota budowlana 

69 Projekt architektoniczno –
budowlany i wykonawczy 
wiaty rekreacyjnej i siłowni 
zewnętrznej drabinkowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
na działce 142 w Błażejewku 
przy ulicy Działkowej.  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-08-03  Usługa 

70 Wymiana drzwi wejściowych Szkoła 
Podstawowa nr 1 w 
Kórniku 

2020-08-03  Usługa 

71 Wykonanie ogrodzenia 
panelowego na terenie 
Sołectwa Prusinowo. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-31  Robota budowlana 

72 Zakup kamer monitoringu Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-28  Dostawy 

73 Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z budową 
instalacji fotowoltaicznej dla 
budynku Przedszkola nr 1 
zlokalizowanego przy ul. 
Profesora Zbigniewa 
Steckiego 11, 62-035 Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-24  Usługa 

74 Projekt wiaty rowerowej na 
działce 227/5, przy ul. 
Mostowej w Kamionkach. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-24  Usługa 

75 Dostawy – mrożonki, ryby Przedszkole nr 1 w 
Kórniku 

2020-07-21  Dostawy 

76 Dostawy wody w bańkach 19 . Przedszkole nr 1 w 
Kórniku 

2020-07-21  Dostawy 

77 Opracowanie projektu stałej 
organizacji ruchu na ul. 
Mieczewskiej w Kamionkach 
wraz z zakupem i montażem 
interaktywnego znaku 
(radarowy wyświetlacz 
solarny). 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-21  Usługa 

78 Prace remontowe malarskie w 
trzech salach SP 
Szczodrzykowo 

Szkoła 
Podstawowa w 
Szczodrzykowie 

2020-07-17  Usługa 

79 Opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ul. 
Wiosennej w Borówcu, gm. 
Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-16  Usługa 
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80 Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy drogi 
gminnej w Robakowie ul. 
Szeroka gm. Kórnik. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-16  Usługa 

81 Budowa oświetlenia 
drogowego na ul. 
Grzybobranie w Borówcu 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-16  Robota budowlana 

82 Zakup Laptopa Przedszkole nr 1 w 
Kórniku 

2020-07-10  Dostawy 

83 Budowa oświetlenia 
drogowego na ul. 
Grzybobranie w Borówcu 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-09  Robota budowlana 

84 Budowa placu zabaw w 
Dziećmierowie. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-09  Robota budowlana 

85 Budowa wiaty piknikowej w 
Kamionkach Północnych. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-09  Robota budowlana 

86 Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy drogi 
na ul. Wiśniowej, Jeziornej, 
Leśnej, Kwiatowej, Palmowej, 
Łąkowej i Nowej w Skrzynkach 
gm. Kórnik. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-07-06  Usługa 

87 Zakup sprzętu do sprzątania Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

2020-07-03  Dostawy 

88 Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy drogi 
na ul. Zwierzynieckiej w 
Kórniku (obręb ewidencyjny 
Bnin i obręb Czołowo). 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-06-30  Usługa 

89 Ciągnik rolniczy KCRiS OAZA 2020-06-26  Dostawy 

90 Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy drogi 
gminnej w Borówcu w ul. 
Maślakowej 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-06-26  Usługa 

91 Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy drogi 
gminnej w Kamionkach w ul. 
Stokrotkowej 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-06-24  Usługa 

92 Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ulicy 
Kwiatowej, Akacjowej i 
Brzozowej w Gądkach 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-06-24  Usługa 

93 Usługa wykonania 
inwentaryzacji składników 
majątku w Szkole 
Podstawowej w Kamionkach 

Szkoła 
Podstawowa w 
Kamionkach 

2020-06-19  Usługa 

94 Budowa placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w 
Kórniku. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-06-19  Robota budowlana 

95 Remont chodnika w ciągu 
drogi gminnej ul. Parkowej w 
miejscowości Kórnik. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-06-18  Robota budowlana 
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96 Wykonanie oznakowania 
poziomego 
cienkowarstwowego z 
mikrokulkami szklanymi na 
terenie Miasta i Gminy Kórnik 
(pow. ca 5,6 tys. m2). 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-06-18  Robota budowlana 

97 Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy drogi 
332017P w Kromolicach. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-06-17  Usługa 

98 Prace remontowe w dwóch 
salach 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 w 
Kórniku 

2020-06-16  Robota budowlana 

99 Gadżety promocyjne dla 
Urzędu Miasta i Gminy w 
Kórniku 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-06-10  Dostawy 

100 laptopy zdalna szkoła+ 39szt  Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-05-28  Dostawy 

101 Budowa zjazdu z ul. 
Wierzbowej w Mościenicy do 
dz. 143/54.  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-05-22  Usługa 

102 Budowa oświetlenia 
drogowego na ul. Szczodrej 
we wsi Szczytniki 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-05-19  Robota budowlana 

103 Projekt architektoniczno –
budowlany i wykonawczy 
rozbudowy budynku OSP w 
Kórniku o pomieszczenia 
archiwalne wraz z częścią 
biurowo socjalną i remontem 
istniejącego archiwum, ul. 20 
Października 93, 62-035 
Kórnik.  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-05-19  Usługa 

104 7 notebooków DELL Vostro 
3590  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-05-19  Dostawy 

105 Dostawa - domek sensoryczny Szkoła 
Podstawowa nr 1 w 
Kórniku 

2020-05-15  Dostawy 

106 Przebudowa chodnika przy 
ulicy Wiatracznej w m. Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-05-15  Robota budowlana 

107 Zakup licencji Serwerów i 
Pakietu Office w wersji MOLP 
Open License GOV- 
ponowione 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-05-14  Dostawy 

108 Projekt chodnika we wsi 
Konarskie 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-05-13  Usługa 

109 Budowa oświetlenia 
drogowego na ul. Szczerej we 
wsi Szczytniki 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-30  Robota budowlana 

110 Budowa oświetlenia 
drogowego na ul. Szczęśliwej 
we wsi Szczytniki 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-30  Robota budowlana 

111 Wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych boiska 
trawiastego do piłki nożnej KS 
AVIA Kamionki o powierzchni 
95x60 m wraz z terenem 
przyległym (ok. 2500m2) na 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-22  Usługa 
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sezon 2020, zlokalizowanego 
w Kamionkach (62-023) przy 
ul. Mieczewskiej 2 

112 6 komputerów stacjonarnych z 
monitorami 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-20  Dostawy 

113 Dostawa ławek i krzeseł 
szkolnych  

Szkoła 
Podstawowa nr 1 w 
Kórniku 

2020-04-17  Dostawy 

114 Projekt architektoniczno –
budowlany i wykonawczy 
rozbudowy budynku OSP w 
Kórniku o pomieszczenia 
archiwalne wraz z częścią 
biurowo socjalną i remontem 
istniejącego archiwum, ul. 20 
Października 93, 62-035 
Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-17  Usługa 

115 Projekt wiaty rowerowej na 
działkach 359 i 360, przy ul. 
Śremskiej w Kórniku, obręb 
Bnin 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-13  Usługa 

116 Projekt budowlany i 
wykonawczy przebudowy 
windy w budynku ratusza 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 
przy Placu Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-09  Usługa 

117 Przebudowa odcinka drogi 
gminnej ulicy Wilczej w 
miejscowości Kamionki 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-08  Robota budowlana 

118 Projekt budowlany i 
wykonawczy budowy drogi 
332017P w Kromolicach 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-07  Usługa 

119 Budowa przyłącza 
wodociągowego wraz z 
wewnętrzną instalacją 
wodociągową do Sołeckiego 
Placu Zabaw „Kamyczek” 
zlokalizowanego na działce 
44/82 przy ulicy Platanowej 20 
- 22 w miejscowości Kamionki  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-06  Robota budowlana 

120 Projekt architektoniczno - 
budowlany i wykonawczy 
budowy drogi gminnej w 
Kamionkach w ul. Spacerowej 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-04-02  Usługa 

121 Projekt modernizacji parkingu 
oraz dziedzińca (wraz z 
odwodnieniem) na ul. Prowent 
w Kórniku - dz. nr ewid. 995/2, 
958/8 i 958/9, obręb Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-27  Usługa 

122 1)Projekt architektoniczno–
budowlany i wykonawczy 
termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie, 
przy ul. Szkolnej 3, 62-023 
Gądki 
2) Projekt architektoniczno–
budowlany i wykonawczy 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-27  Usługa 
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rozbudowy Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie, 
przy ul. Szkolnej 3, 62-023 
Gądki 

123 Projekt architektoniczno –
budowlany i wykonawczy 
budowy boiska 
wielofunkcyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
przy Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Robakowie, przy ul. Szkolnej 
3, 62-023 Gądki 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-27  Usługa 

124 Pojemniki / kosze do 
segregacji odpadów 

KCRiS OAZA 2020-03-26  Dostawy 

125 Zakup licencji Serwerów i 
Pakietu Office w wersji MOLP 
Open License GOV 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-26  Dostawy 

126 Przygotowanie i wdrożenie 
strony WWW oraz BIP dla 
potrzeb Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-23  Usługa 

127 Projekt pętli autobusowej na 
działce nr 44/74 w 
Kamionkach, gmina Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-20  Usługa 

128 Środki czystości, artykuły do 
czyszczenia i pielęgnacji  

KCRiS OAZA 2020-03-18  Dostawy 

129  Butelki tritanowe 
wielokrotnego użytku 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-16  Dostawy 

130 Dzbanki filtrujące oraz filtry do 
dzbanków filtrujących 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-16  Dostawy 

131 Wprowadzenie zmian w stałej 
organizacji ruchu - ul. Wodna 
w miejscowości Kórnik.  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-16  Robota budowlana 

132 Bieżące utrzymaniu dróg, ulic, 
chodników o nawierzchni z 
kostki betonowej na terenie 
Miasta i Gminy Kórnik w roku 
2020.  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-15  Robota budowlana 

133 Dostawa mięsa i wędlin 
drobiowych do Szkoły 
Podstawowej w Kamionkach 

Szkoła 
Podstawowa w 
Kamionkach 

2020-03-13  Dostawy 

134 Dostawa mięsa wieprzowego i 
wołowego do Szkoły 
Podstawowej w Kamionkach 

Szkoła 
Podstawowa w 
Kamionkach 

2020-03-13  Dostawy 

135 Dostawa świeżych warzyw i 
owoców do Szkoły 
Podstawowej w Kamionkach 

Szkoła 
Podstawowa w 
Kamionkach 

2020-03-13  Dostawy 

136 Dostawa warzyw obranych i 
pokrojonych 

Szkoła 
Podstawowa w 
Kamionkach 

2020-03-13  Dostawy 

137 Dostawa mównicy mobilnej z 
nagłośnieniem 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-09  Dostawy 

138 Wykonanie nawierzchni z 
kostki brukowej przy świetlicy 
w Czmońcu, na działce nr 
ewid. 200/4. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-03-03  Robota budowlana 
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139 Sukcesywne dostawy 
drobnych artykułów 
gospodarstwa domowego dla 
potrzeb Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-29  Dostawy 

140 Siatka ochronna do 
piłkochwytu 

KCRiS OAZA 2020-02-26  Dostawy 

141 Odkurzacz basenowy Piraya 
Automatic 

KCRiS OAZA 2020-02- Dostawy 

142 Wyposażenie basenu  KCRiS OAZA 2020-02-26  Dostawy 

143 Budowa wiaty piknikowej w 
Robakowie osiedlu. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-25  Usługa 

144 Budowa oświetlenia 
drogowego na ul. Pisarskiej w 
Koninku 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-24  Robota budowlana 

145 Opracowanie dokumentu pn.: 
Strategia Elektromobilności 
dla Miasta i Gminy Kórnik na 
lata 2020-2036. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-21  Usługa 

146 Budowa oświetlenia ul. 
Piaskowej w Kamionkach 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-20  Usługa 

147 NoteBook DELL V3580 1 szt  Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-20  Dostawy 

148 Sewer Fujitsu - Host 
VMWARE 6.5 / 6.7 - nowe 
postępowanie 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-20  Dostawy 

149 Usługi pralnicze  KCRiS OAZA 2020-02-14  Usługa 

150 VMWARE Essential Plus 
Basic Support 1year Public 
Sector 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-14  Dostawy 

151 Budowa elementów placu 
zabaw w Błażejewie. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-12  Robota budowlana 

152 Projekt architektoniczno-
budowlany i wykonawczy 
budowy dróg osiedla 
Piaskowego w Borówcu. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-12  Usługa 

153 Projekt architektoniczno-
budowlany i wykonawczy 
budowy dróg: ul. Krokusowej, 
Narcyzowej i Różanej w 
Robakowie. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-12  Usługa 

154 Projekt architektoniczno-
budowlany i wykonawczy 
budowy ul. Brylantowej w 
Kamionkach. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-12  Usługa 

155 Projekt architektoniczno-
budowlany i wykonawczy 
budowy ul. Cichej w 
Szczytnikach. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-12  Usługa 

156 Projekt architektoniczno-
budowlany siłowni plenerowej 
w Dębcu. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-12  Usługa 

157 Siedziska stadionowe (ławki 
dla zawodników)  

KCRiS OAZA 2020-02-12  Dostawy 

158 Sewer Fujitsu - Host 
VMWARE 6.5 / 6.7 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-11  Dostawy 
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159 Sprzęt komputerowy wraz z 
oprogramowaniem  

KCRiS OAZA 2020-02-10  Dostawy 

160 Utrzymanie znaków 
pionowych na drogach 
gminnych, drogach 
powiatowych (w granicach 
administracyjnych miasta 
Kórnik) na terenie Miasta i 
Gminy Kórnik w roku 2020  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-02-03  Robota budowlana 

161 Przeprowadzenie audytu 
rekompensaty wypłaconej za 
2019r. Spółce KPA KOMBUS 
w Czołowie z tytułu 
świadczenia usłgi publicznego 
transportu zbiorowego na 
terenie Gminy, gdzie 
Organizatorem jest Miasto I 
Gmina Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-01-27  Usługa 

162 Fotel - krzesło biurowe KCRiS OAZA 2020-01-24  Dostawy 

163 Makaron basenowy  KCRiS OAZA 2020-01-24  Dostawy 

164 Deski do nauki pływania FINIS  KCRiS OAZA 2020-01-22  Dostawy 

165 Płetwy gumowe długie BECO KCRiS OAZA 2020-01-22  Dostawy 

166 Zabawki do nurkowania  KCRiS OAZA 2020-01-22  Dostawy 

167 Sprzętr siłownia i fitness  KCRiS OAZA 2020-01-22  Dostawy 

168 Notebook + stacja dokująca Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-01-22  Dostawy 

169 Projekt architektoniczno - 
budowlany budowy 
sensorycznego placu zabaw 
"Jedynka" przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kórniku 
przy ulicy Dworcowej 11 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-01-21  Usługa 

170 Projekt architektoniczno - 
budowlany budowy Centrum 
Borówieckiej Aktywności przy 
ulicy Gruszkowej w Borówcu  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-01-21  Usługa 

171 3x Skaner dokumentowy 
FUJITSU fi-7240 oraz 3 
skanery kodów kreskowych 
LS2208 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-01-16  Dostawy 

172 Przewijaki dziecięce KCRiS OAZA 2020-01-15  Dostawy 

173 8 komputerów stacjonarnych z 
monitorami oraz 4 drukarki 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-01-15  Dostawy 

174 Avast Bussiness Antivirus Pro 
150 user z konsolą centralną 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-01-10  Dostawy 

175 Zakup pojemników do 
segregacji odpadów 

KCRiS OAZA 2020-01-07  Dostawy 

176 Druk czasopisma 
"Kórniczanin" w 2020 roku 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2020-01-03  Dostawy 

177 Zakup pojemników do 
segregacji odpadów 

KCRiS OAZA 2020-01-03  Dostawy 
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Załącznik nr 8 

Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  

L.p Numer uchwały i data 
podjęcia 

Tytuł uchwały 

1 XXVIII/185/96  
z dnia 1996-07-09 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu aktywizacji gospodarczej Gądki-Robakowo 

2 XXXII/203/96  
z dnia 1996-10-29 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Robakowo- działka 206/2-5 

3 XXXIII/213/1996  
z dnia 1996-11-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec I (działki nr 233, 247/12) 

4 XXXIII/214/1996  
z dnia 1996-11-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec I (działka nr 253/34) 

5 XXXIII/216/1996 
 z dnia 1996-11-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec II (działki nr 151/2, 
152/1, 153/2, 154/1) 

6 XXXIII/217/1996  
z dnia 1996-11-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec II (dz. nr 310/8) 

7 XXXV/234/96  
z dnia 1996-12-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w Bninie (dz. nr 36, 57) 

8 XLII/310/97  
z dnia 1997-07-23 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Kórnik rej. ul. Młyńska "II" 

9 XLIII/331/1997  
z dnia 1997-09-18 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec II (dz. nr 309, 310/2, 
310/6, 310/7, 310/9, 310/10, 311/1, 332) 

10 LIV/427/1998 
 z dnia 1998-06-08 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec gm. Kórnik  (działka nr 
ewid. 24/3) 

11 LV/452/1998 z dnia 
1998-06-16 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej- 
Borówiec III 

12 V/20/98  
z dnia 1998-12-21 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo (działki nr ewid. 109, 111, 
112, 113) 

13 V/22/1998  
z dnia 1998-12-21 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów wsi Borówiec w rejonie ulicy Głównej- Borówiec II 

14 VIII/64/99  
z dnia 1999-03-10 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gmina Kórnik we wsi Robakowo- rejon u. Poznańskiej- działki nr 
ewidencyjny78, 179, 180 i nr 163 

15 XIII/112/1999  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "Przylesie I" w 
Borówcu, gmina Kórnik- działka nr 254 

16 XIII/113/1999  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "Przylesie II" w 
Borówcu, gmina Kórnik 

17 XIII/114/1999  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej  "Osiedle Północne" Kamionki, 
gm. Kórnik 
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18 XIII/115/1999  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej  "Osiedle Kresowe" Kamionki, gm. 
Kórnik 

19 XIII/116/1999 z dnia 
1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej  "Osiedle Długie" część I 
Kamionki, gm. Kórnik  

20 XIII/117/1999  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Długie" część II 
Kamionki, gm. Kórnik 

21 XIII/118/1999  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Długie" część III 
Kamionki, gm. Kórnik 

22 XIII/119/1999  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej  "Osiedle Wodnik" Kamionki, gm. 
Kórnik 

23 XIII/121/1999  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej, działka nr 8 Kamionki, gm. Kórnik 

24 XIII/122/1999  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej działka nr 438- Kamionki, gm. 
Kórnik 

25 XIII/125/1999 z dnia 
1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy przemysłowo-składowej w Żernikach gm. Kórnik 

26 XIII/126/1999  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w Koninku gm. 
Kórnik 

27 XIII/127/99  
z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działek o nr ew. 346/3, 346/4 z obrębu Robakowo w gminie 
Kórnik 

28 XIII/128/99 
 z dnia 1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr ew. 207/6 z obrębu Robakowo położonego w gminie 
Kórnik 

29 XVI/158/1999  
z dnia 1999-10-28 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Borówiec i 
Szczytniki 

30 XVI/159/99  
z dnia 1999-10-28 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla terenu wsi 
Szczytniki- działka nr ewid. 193/1 

31 XVI/160 /99 z dnia 
1999-10-28 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Szczytniki- działki nr ewid. 13/4, 
13/5, 193/7, 193/8, 193/9 

32 XVII/181 /99  
z dnia 1999-12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działek o numerach ewid. 26/18, 26/20 i część 23/18 z obrębu 
Błażejewko położonego w gminie Kórnik 

33 XVII/182 /99  
z dnia 1999-12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działek o numerach 26/18, 26/20 i część 23/18 z obrębu 
Błażejewko położonego w gminie Kórnik 

34 XVII/184 /99  
z dnia 1999-12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki położonej we wsi Trzykolne Młyny nr ew. 550/3 z 
obręby Czmoniec w gminie Kórnik 

35 XVII/185 /99  
z dnia 1999-12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki 37/10 z obrębu Szkrzynki położonego w gminie Kórnik 

36 XVII/186 /99  
z dnia 1999-12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr ew. 240/2 z obrębu Dachowa położonego w gminie 
Kórnik 
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37 XVII/192 /99  
z dnia 1999-12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr ew. 157/2 z obrębu Dziećmierowo położonego w 
gminie Kórnik 

38 XX/218/2000  
z dnia 2000-02-24 

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik w Szczytnikach (dz. nr 
ewid.58/1) wraz z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
Szczytnikach (dz. nr ewid.58/1) 

39 XXIV/254/2000  
z dnia 2000-06-20 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo- działki nr 
ewid. 171/4 

40 XXIV/256/2000  
z dnia 2000-06-20 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej, działka nr 13 Kamionki, gm. 
Kórnik 

41 XXIV/257/2000  
z dnia 2000-06-20 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Długie" część IV 
Kamionki, gm. Kórnik 

42 XXIV/258/2000  
z dnia 2000-06-20 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Wodnik I"  Kamionki, gm. 
Kórnik 

43 XXIV/259/2000  
z dnia 2000-06-20 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Północne I" Kamionki, 
gm. Kórnik 

44 XXVI/294/2000  
z dnia 2000-09-27 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik w Robakowie (dz. nr 
ewid.:242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 239, 238, 237, 236/2, 236/3, 236/4, 
cz. dz. 189, 332, 331/1, 331/2, 331/3, 344, 242/5) 

45 XXVI/296/2000  
z dnia 2000-09-27 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działki nr 
ewid. 350/4, 350/7 

46 XXVI/298/2000 
z dnia 2000-09-27 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działka nr 
ewid. 350/8 

47 XXVI/299/2000  
z dnia 2000-09-27 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działka nr 
ewid. 159/5 

48 XXVI/300/2000  
z dnia 2000-09-27 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki- 
działka nr ewid. 190 

49 XXVII/305/2000  
z dnia 2000-11-10 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi 
Kamionki- działka nr ewid. 255 

50 XXVII/307/2000  
z dnia 2000-11-10 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla działki nr 97, 
Bnin., gmina Kórnik 

51 XXVIII/335/2000  
z dnia 2000-12-29 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru budownictwa mieszkaniowego w Błażejewku, gm. Kórnik 

52 XXVIII/336/2000  
z dnia 2000-12-29 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej w Błażejewku, gm. 
Kórnik 

53 XXVIII/337/2000  
z dnia 2000-12-29 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej  w Borówcu, gm. Kórnik 

54 XXVIII/338/2000  
z dnia 2000-12-29 

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik w części dotyczącej dz. nr ew. 
137/1-137/13 w Błażejewku 
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55 XXIX/361/2001  
z dnia 2001-02-07 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru usług komercyjnych w Żernikach, gmina Kórnik 

56 XXVIII/363/2001  
z dnia 2001-02-07 

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik w części dotyczącej działek nr 
ewid.:488/4, 490/2 i 491/2 w Czmońcu 

57 XXX/380/2001  
z dnia 2001-03-09 

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  miasta i gminy Kórnik w miejscowościach: Kamionki, 
Prusinowo i Żerniki  

58 XXX/381/2001  
z dnia 2001-03-09 

w sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Kresowe 
I" Kamionki, gm. Kórnik 

59 XXX/382/2001 z dnia 
2001-03-09 

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik w części dotyczącej dz. nr 
235/7-8 w Dziećmierowie 

60 XXXII/415/2001  
z dnia 2001-06-21 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej w Szczytnikach, gm. Kórnik 

61 XXXII/417/2001  
z dnia 2001-06-21 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo (działka nr 
ewid.:92, 93, 108, 112, 114, 115, 116, 117/2) 

62 XXXII/418/2001  
z dnia 2001-06-21 

w sprawie:   zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo (działka nr 
ewid. 169/10) 

63 XXXII/419/2001  
z dnia 2001-06-21 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo (działki nr 
ewid. 166 i 167) 

64 XXXIII/431/2001  
z dnia 2001-08-02 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej "Nad Kamionką" w Borówcu, gm. 
Kórnik 

65 XXXIII/432/2001  
z dnia 2001-08-02 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy  mieszkaniowej obejmującego 
działki nr 345/5, 345/6, 345/7, w Kamionkach, gm. Kórnik 

66 XXXIV/438/2001  
z dnia 2001-08-24 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej- Borówiec II - dla działek nr ewid. 350/14, 350/15, 
350/16, 350/17, 350/19, 350/20, 350/21, 350/22  

67 XXXV/455/2001  
z dnia 2001-09-17 

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działki nr 
ewid.: 320, 159/5, 310/1, 311/2, 313/2, 313/3, 314, 315/1, 315/2, 
315/3, 315/4, 315/5, 71/3L i 318 

68 XXXV/457/2001  
z dnia 2001-09-17 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej w Błażejewku, działka nr 8, gm. 
Kórnik 

69 XXXV/467/2001  
z dnia 2001-11-08 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej w Czołowie, gm. Kórnik 

70 XXXV/468/2001  
z dnia 2001-11-08 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach, gm. Kórnik 

71 XXXV/469/2001 
 z dnia 2001-11-08 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu aktywizacji gospodarczej na części działki nr 250/5, w  
Dziećmierowie,  gm.  Kórnik 

72 XXXVIII/502/2001  
z dnia 2001-12-03 

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działka nr 
ewid. 254/37 i 254/40 
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73 XXXVIII/503/2001  
z dnia 2001-12-03 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Spółdzielczej w Borówcu, 
gm. Kórnik 

74 XXXIX/510/2001  
z dnia 2001-12-20 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik w Robakowie rej. ul. Kolejowej 

75 XLI/521/2002  
z dnia 2002-02-08 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec- działka nr 
ewidencyjny 350/9 

76 XLII/528/2002  
z dnia 2002-02-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej "Zielony Zakątek" w Szczytnikach, 
gm. Kórnik 

77 XLII/529/2002 z dnia 
2002-02-28 

w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
terenu  zabudowy  mieszkaniowej  przy  ul.  Piotrowskiej w 
Szczytnikach, gm. Kórnik 

78 XLII/530/2002  
z dnia 2002-02-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej "Leśna Polana" w Szczytnikach, 
gm. Kórnik 

79 XLIII/541/2002  
z dnia 2002-04-12 

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działka nr 
ewid. 274 

80 XLIII/542/2002  
z dnia 2002-04-12 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Runowie 

81 XLV/566/2002  
z dnia 2002-05-16 

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki - 
działka nr ewid. 141 

82 XLV/567/2002  
z dnia 2002-05-16 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi 
Kamionki- działki nr ewid. 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 437/1. 

83 XLV/568/2002  
z dnia 2002-05-16 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i nieuciążliwej 
działalności rzemieślniczej w Koninku gm. Kórnik 

84 XLVI/576/2002  
z dnia 2002-06-19 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej, działki nr 53AL/9 i 53AL/10, w 
Borówcu, gm. Kórnik 

85 XLVI/577/2002  
z dnia 2002-06-19 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej "Wzgórze Owocowe" w 
Dziećmierowie, gm. Kórnik 

86 XLVI/579/2002  
z dnia 2002-06-19 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik w rejonie ul. prof. Zbigniewa 
Steckiego 

87 XLIX/612/2002  
z dnia 2002-09-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkalnej i rekreacyjno - rehabilitacyjnej w 
miejscowości Prusinowo - działki nr ewid. 58/1,59 i 60/1 

88 XLIX/613/2002  
z dnia 2002-09-24 

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Kamionki - 
działka na ewid. 254/1 

89 XLIX/614/2002  
z dnia 2002-09-24 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Kamionki, 
w rejonie ulicy Rogalińskiej - działka na ewid. 496/4 

90 XLIX/615/2002  
z dnia 2002-09-24 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kórniku, obręb Bnin, działki numer ewid.: 701/1, 
701/2 i 701/3 
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91 XLIX/616/2002  
z dnia 2002-09-24 

 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik we wsiach Czmoń, Czołowo i Skrzynki 
w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej KDW - 434 
Kostrzyn - Kórnik - Śrem 

92 XLIX/617/2002  
z dnia 2002-09-24 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej, działka nr 42/28 w Skrzynkach, gm. 
Kórnik  

93 XLIX/619/2002  
z dnia 2002-09-24 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej, "Nad Kamionką II" w Borówcu, gm. 
Kórnik 

94 XLIX/621/2002  
z dnia 2002-09-24 

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik w Szczytnikach w części 
dotyczącej działek nr: 19/4, 19/5, 19/6 

95 XLIX/622/2002  
z dnia 2002-09-24 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik w Szczytnikach w części dotyczącej 
działek nr 39/1, 45/1, 50/1  

96 L/627/2002  
z dnia 2002-10-10 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsiach Dziećmierowo, 
Runowo, Pierzchno i Kromolice,w części dotyczącej lokalizacji 
napowietrznej czterotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 2 
x 400 kV + 2 x 220 kV po trasie istniejącej linii wysokiego napięcia 
220 kV Plewiska - Konin 

97 IV/25/2002  
z dnia 2002-12-30 

w  sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik we wsi Koninko w zakresie 
wyznaczenia przebiegu drogi publicznej 

98 V/35/2003  
z dnia 2003-01-29 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Kórniku, 
rejon ul. Kanałowej dla działek nr 451, 452 i 453/2, obręb Bnin o pow. 
ok. 1,08 ha . 

99 V/37/2003  
z dnia 2003-01-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów budownictwa mieszkaniowego, dz. nr 176, 177, 182, 183 i 
188- obręb Błażejewko, gm. Kórnik 

100 V/38/2003  
z dnia 2003-01-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej w Szczytnikach, działka nr 238/16 

101 V/39/2003  
z dnia 2003-01-29 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Borówcu - działki nr 161/23, 161/24, 161/25, gm. 
Kórnik  

102 V/41/2003  
z dnia 2003-01-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Dachowej, gm. Kórnik 

103 V/42/2003  
z dnia 2003-01-29 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej, działki nr 252/21 i 252/22 w 
Kamionkach, gm. Kórnik 

104 VI/59/2003  
z dnia 2003-02-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru budownictwa mieszkaniowego w Robakowie, gm. Kórnik 

105 VII/69/2003  
z dnia 2003-03-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Błażejewku, działki nr 447/1, 447/2, 448/1, 449/1 i 450/1, obręb 
Błażejewko 

106 IX/85/2003 z dnia 
2003-05-09 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej dla działki nr 433, położonej w 
Kamionkach, gm. Kórnik 

107 IX/86/2003  
z dnia 2003-05-09 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej "Marzenie" w Borówcu, gm. Kórnik 
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108 IX/88/2003 z dnia 
2003-05-09 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej dla działek nr 126/2, 126/3 i 126/4, 
położonych w Borówcu, gm. Kórnik  

109 IX/89/2003  
z dnia 2003-05-09 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik w Radzewie dla działki nr ewid. 148/2MPZP gminy 
Kórnik w Radzewie dla działki nr ewid. 148/2 

110 IX/90/2003  
z dnia 2003-05-09 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Jeziornej w 
Szczytnikach, gm. Kórnik 

111 XI/155/2003  
z dnia 2003-06-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w Kórniku, działki nr 458/1 oraz 
458/2, obręb Bnin 

112 XI/157/2003  
z dnia 2003-06-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Poznańskiej w 
Kamionkach, gmina Kórnik  

113 XI/159/2003  
z dnia 2003-06-25 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec- 
działka nr ewid. 350/10 

114 XII/173/2003  
z dnia 2003-07-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej na działce nr 536/4, położnej w 
Kamionkach, gm. Kórnik  

115 XII/174/2003 
 z dnia 2003-07-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną, położonego 
w Błażejewku, gm. Kórnik 

116 XII/175/2003 
 z dnia 2003-07-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Radzewie, gm. Kórnik - działki nr 391/1, 391/2 

117 XII/177/2003  
z dnia 2003-07-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów aktywizacji gospodarczej na dz. ewid. 101/1 w Kórniku 

118 XIII/189/2003  
z dnia 2003-08-27 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec- 
działki nr ewid. 335/5 - 335/22 oraz 335/25, 335/27, 335/28 i 335/29  

119 XIII/193/2003  
z dnia 2003-08-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów usługowych w Kórniku, rejon ul. Woźniaka (dz. nr ewid.: 3 i 
36 oraz 5, 6, 7, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2) 

120 XV/215/2003 
 z dnia 2003-09-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część "B" 

121 XVI/224/2003  
z dnia 2003-10-29 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Radzewie, działki nr ewid. 193/4 i 195/1 

122 XVI/226/2003  
z dnia 2003-10-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w Czmońcu, działki nr ewid. 
516/3, 517/1 i 517/5  

123 XVI/227/2003  
z dnia 2003-10-29 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów aktywizacji gospodarczej w Błażejewku, działka nr ewid. 
451/2  

124 XVII/253/2003  
z dnia 2003-11-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej siedliskowej w Kamionkach - 
działka nr 36L/8 

125 XVII/254/2003 
 z dnia 2003-11-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej, położonego przy ul. Mieczewskiej 
w Kamionkach, gm. Kórnik, obejmujący działkę nr 420 
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126 XVIII/267/2003  
z dnia 2003-12-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w 
zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej 

127 XXVII/313/2004  
z dnia 2004-05-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy usługowej - Kórnik rejon ul. Śremskiej, obręb Bnin 
dz. nr ewid. 314 

128 XXVII/315/2004  
z dnia 2004-05-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy produkcyjnej - Gądki rejon ul. Kwiatowej, dz. nr 
ewid. 16/19 

129 XXXIV/403/2004 z dnia 
2004-12-09 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej 

130 XXXVII/417/2005  
z dnia 2005-01-26 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów przemysłowo-składowych Koninko, gm. 
Kórnik- działka nr 34 

131 XXXVII/418/2005  
z dnia 2005-01-26 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik w Błażejewku  

132 XXXIX/440/2005  
z dnia 2005-03-30 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Zielone Wzgórez" 
w Szczytnikach, dz. 59 

133 XXXIX/441/2005  
z dnia 2005-03-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych między ulicami Dworcową, Staszica, 
Wyspiańskiego i Kołłątaja w Kórniku  

134 XL/453/2005  
z dnia 2005-04-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek 

135 XLII/463/2005 z dnia 
2005-06-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kamionki- działki nr 
506/2 i 507/1, gm. Kórnik 

136 XLV/486/2005  
z dnia 2005-09-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Runowie gmina Kórnik 

137 XLV/487/2005  
z dnia 2005-09-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy usługowej, składów i magazynów w miejscowości 
Robakowo, działka nr ewid. 85/1, gmina Kórnik 

138 XLVI/499/2005 
 z dnia 2005-10-26 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle 
Kresowe" Kamionki, gmina Kórnik 

139 LVI/599/2006  
z dnia 2006-05-31 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego we wsi Skrzynki, gmina Kórnik 

140 LVIII/613/2006 
z dnia 2006-07-26 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Skrzynkach, gm. Kórnik dla działek nr 159/6 i 
160/5 

141 LIX/622/2006  
z dnia 2006-08-30 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Gądkach gm. Kórnik 

142 IV/39/2007  
z dnia 2007-01-31 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Żernikach, działka nr ewid. 48/6, Gm. Kórnik. 

143 VI/50/2007  
z dnia 2007-02-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług sportu i 
rekreacji na działkach nr ewid.: 243/1, 243/2, 243/3, obręb Bnin, gm. 
Kórnik 

144 IX/82/2007  z dnia 
2007-05-30 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego we wsi Robakowo, gmina Kórnik 

145 XII/118/2007  
z dnia 2007-07-25 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Błażejówku 
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146 XIX/202/2008  
z dnia 2008-01-30 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów usług oraz obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów na dz. nr ewid. 6/12, obręb Żerniki, gm. Kórnik 

147 XXIII/232/2008  
z dnia 2008-04-30 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej ,,Osiedle 
Północne" KAMIONKI, gm. Kórnik 

148 XXV/254/2008  
z dnia 2008-06-25 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru działalności gospodarczej w Dachowej, gm. 
Kórnik 

149 XXVIII/307/2008 
z dnia 2008-09-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów w rejonie ulic: Poznańskiej i Woźniaka, obręb Kórnik 

150 XXXI/335/2008  
z dnia 2008-11-26 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we 
wsi Radzewo - działki nr ewid. 338/1 i 339/1. 

151 XXXI/336/2008  
z dnia 2008-11-26 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie, 
rejon ul. Zbożowej, gm. Kórnik 

152 XXXV/363/2009  
z dnia 2009-02-11 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
położonego w Radzewie, gm. Kórnik 

153 XXXVI/369/2009  
z dnia 2009-02-25 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach dla 
działki o nr ewid.: 1070/21 i 1070/158 

154 
XXXVI/370/2009  

z dnia 2009-02-25 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kamionkach, gmina Kórnik dla częsci działki o nr 
ewid.: 88/4 (przed podziałem). 

155 XXXVII/379/2009  
z dnia 2009-03-25 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i 
Rekreacyjnej, Borówiec III (Osiedle Piaskowe) 

156 XXXVIII/391/2009  
z dnia 2009-04-22 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
Koninku (dz. nr ewid.: 69/2, 105, 109/25, 113, 122), w części 
dotyczącej dz. nr ewid. 113 z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową z usługami osiedlowymi 

157 XL/405/2009  
z dnia 2009-05-26 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. nr ewid. 54/1 i 57, obręb 
Szczytniki, gm. Kórnik 

158 XL/407/2009  
z dnia 2009-05-26 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej   na dz. o nr ewid. 115/7, 115/8, 
116/2, obręb Koninko, gm. Kórnik 

159 XLIV/441/2009  
z dnia 2009-09-16 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego działki oznaczone  nr ewid.: 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 103 i 104 położone w Koninku 

160 L/506/2010  
z dnia 2010-02-24 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w 
Żernikach, gm. Kórnik 

161 L/510/2010  
z dnia 2010-02-24 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, obejmującej działki o nr ewid.  294/1, 294/2 i 295 w 
miejscowości Szczytniki, gm. Kórnik 

162 L/511/2010  
z dnia 2010-02-24 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Szczytnikach, dla działki o nr  ewid. 32/1 
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163 LIII/530/2010 z dnia 
2010-04-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Mościenica, gm. Kórnik 

164 LIV/542/2010  
z dnia 2010-05-26 

w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kórniku- obręb geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. 
Lipowej i Śremskiej - etap I.  

165 LIV/544/2010  
z dnia 2010-05-26 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr ewid. 370, obręb geodezyjny 
Robakowo, gmina Kórnik.  

166 LVI/571/2010  
z dnia 2010-07-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dz. nr ewid.: 74/25 i 74/24, obręb geod. 
Borówiec, gm. Kórnik, rejon ul. Dębowej.  

167 LVIII/620/2010  
z dnia 2010-10-27 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru działalności  gospodarczej - obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny 
Robakowo, Gm. Kórnik - rejon ul. Szkolnej i Żernickiej.  

168 IV/30/2011  
z dnia 2011-01-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy usługowej  w miejscowości Dachowa dz. nr ewid. 
37  

169 IV/31/2011  
z dnia 2011-01-25 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kamionkach - działka 
141 

170 V/53/2011  
z dnia 2011-02-22 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na dz. nr ewid. 
114/2 i 148/8, gm. Kórnik 

171 VI/66/2011 
 z dnia 2011-03-29 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kórnik, rej. ul. Młyńskiej II 

172 IX/96/2011  
z dnia 2011-05-31 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy  mieszkaniowej z funkcją 
rekreacyjną, położonego w Błażejewku, gm. Kórnik.  zmiana MPZP 
terenu zabudowy mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną, położonego 
w Błażejewku 

173 XI/113/2011  
z dnia 2011-07-26 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, 
Koninka i Gądek.  

174 XII/133/2011 
 z dnia 2011-09-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr ewid.: 428- 432, obręb geod. Kamionki, gm. Kórnik.  

175 XIII/164/2011  
z dnia 2011-10-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Koninku – rejon ulicy Drukarskiej,  Gm. Kórnik.   

176 XIII/165/2011  
z dnia 2011-10-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej 
– Etap IV.   

177 XV/180/2011  
z dnia 2011-11-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu ulic Głównej i Poznańskiej obręb Borówiec , Gm. Kórnik   

178 XVI/194/2011  
z dnia 2011-12-29 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie ulicy Głównej 
Borówiec II, w części dotyczącej działki nr 204/4, obręb Kamionki.   

179 XVII/200/2012 
 z dnia 2012-01-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy mieszkaniowej w Borówcu –  rejon ulicy Czereśniowej i 
Wiśniowej, gm. Kórnik.   

180 XIX/228/2012  
z dnia 2012-03-28 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr ewid. 391,  392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 
392/7, obręb geodezyjny Czmoń, gm. Kórnik.   
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181 XXII/251/2012  
z dnia 2012-05-30 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Robakowo - działki nr ewid.  206/9 i 206/10, gm. 
Kórnik.   

182 XXVI/288/2012  
z dnia 2012-09-26 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Robakowie - rejon ul.  Żernickiej, gm. Kórnik.   

183 XXVII/305/2012  
z dnia 2012-10-30 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy  mieszkaniowej, usługowej w 
Kórniku – rejon ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i 20 Października.   

184 XXVII/306/2012  
z dnia 2012-10-30 

w sprawie w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Skrzynki,  Kamionki, Czołowo, gm. Kórnik 
w zakresie wyznaczenia trasy magistrali wodociągowej.   

185 XXXVII/408/2013  
z dnia 2013-07-31 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
podstawowymi w Szczytnikach – rej. ul. Szczególnej i Jeziornej, gm. 
Kórnik.  

186 XXXVII/409/2013 
 z dnia 2013-07-31 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w rejonie drogi  krajowej S-11 Kołobrzeg – 
Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – etap Ia  

187 XXXVIII/421/2013  
 

z dnia 2013-09-25 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Mościenica, gm. Kórnik.  

188 XXXIX/433/2013  
z dnia 2013-10-30 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Borówcu, gm. Kórnik,  rejon ul. Kempingowej w 
Borówcu i os. Wczasowego w Mościenicy.  

189 XL/448/2013  
z dnia 2013-11-27 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy  mieszkaniowej, usługowej w 
Kórniku –rejon między ul. Staszica, Krasickiego, Stodolną a drogą 
S11.  

190 XLII/455/2013  
z dnia 2013-12-20 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru działalności gospodarczej -  obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny Robakowo, Gm. 
Kórnik -  rejon ul. Szkolnej i Żernickiej – Etap I.  

191 XLIII/466/2014 
 z dnia 2014-01-29 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. 
Lipowej i Śremskiej – Etap IIb.  

192 XLIII/467/2014  
z dnia 2014-01-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej na terenie działki 69/4 w 
Koninku, gm. Kórnik.  

193 XLIX/538/2014  
z dnia 2014-05-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek o numerach ewidencyjnych:  164/1, 164/2, 120/2 i 100/4, 
obręb geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik.  

194 XLIX/539/2014  
z dnia 2014-05-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi: Konarskie, Radzewo,  Czmoniec, części wsi Czołowo 
oraz części wsi Czmoń – część A w gminie Kórnik.  

195 L/552/2014  
z dnia 2014-06-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ul. Spółdzielczej- etap I, obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik  

196 LI/560/2014  
z dnia 2014-07-30 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. 
Lipowej i Śremskiej – etap I.  

197 LII/575/2014  
z dnia 2014-09-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej - działka nr ewid. 457, obręb 
Skrzynki, gm. Kórnik.  
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198 KN-I.4102.10.2013.5   
z 17 grudnia 2014 r. 

zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4102.10.2013.5 w 
sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Kórnik, obręb 
Kamionki, wyznaczonego dla przestrzeni operacyjnej do awaryjnego 
zrzutu podwieszeń samolotów, związanej z funkcjonowaniem 
lotniska wojskowego Poznań – Krzesin 

199 IV/28/2015  
z dnia 2015-01-28 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz 
obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. 
Kórnik – ETAP 1 i 2  

200 IV/29/2015  
z dnia 2015-01-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu lotniska cywilnego dz. nr 31/2, 31/5, 31/7, 
21L/1w Żernikach zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku 
nr V/36/2003  z dnia 29 stycznia 2003r. oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Żernikach i Gądkach, gm. 
Kórnik  

201 VII/78/2015 
 z dnia 2015-04-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Dachowa, w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. 
Kórnik- etap II 

202 VII/79/2015  
z dnia 2015-04-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Borowiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i 
Gruszkowej, gm. Kórnik 

203 VII/80/2015  
z dnia 2015-04-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ul. Cichej w Szczytnikach, gm. Kórnik 

204 VII/81/2015 
 z dnia 2015-04-29 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne 
Kamionki, gm Kórnik 

205 IX/92/2015  
z dnia 2015-05-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi: Konarskie, Radzewo,  Czmoniec, części wsi Czołowo 
oraz części wsi Czmoń – część C w gminie Kórnik 

206 IX/93/2015  
z dnia 2015-05-27 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Koninko, w części dotyczącej 
działek nr ewid.: 105/9 i 105/10, gmina Kórnik 

207 IX/94 /2015  
z dnia 2015-06-12 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Mościenica w zakresie działek 
120/56, 120/59, 120/60 i cz. dz. 120/41, gm. Kórnik 

208 XIV / 146 / 2015  
z dnia 2015-10-18 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – Kórnik rejon ul. M. Reja –  dz. nr ewid.: 207, 208/1, 
208/2, 209/1.  

209 XVI/191/2015  
z dnia 2015-12-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ul. Szkolnej dla działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 
227, 226, 225, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geodezyjny 
Borówiec, oraz działek o numerach ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 
29/1-29/6, obręb geodezyjny Skrzynki, gm. Kórnik 

210 XVII / 215 /2016   
z dnia 2016-03-14 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
dz. nr 11/3 i 11/5 w Dachowie, gmina Kórnik.  

211 XVII/216/2016  
z dnia 2016-01-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulicy Poznańskiej dla działek  nr ewid.: 98/1, 98/2, 107/1, 
107/2, 118/23, 118/24, 118/26, 118/27 i 119/3 oraz części działki 
105/2, obręb  Robakowo, gmina Kórnik 

212 XIX/243/2016  
 z dnia 2016-03-23 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik we wsi Skrzynki – działki nr 
ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 56/1.  



174 

 

213 XX/255/2016 
 z dnia 2016-04-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. 
Kórnik – etap III 

214 XXI / 264 / 2016  
z dnia 2016-05-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 83/3, obręb Czołowo,  gmina Kórnik – etap I  

215 XXI/265/2016  
z dnia 2016-05-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi Kromolice,  Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części 
wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I. 

216  XXII/277/2016  
 z dnia 2016-06-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i  Dworcowej, obręb Dziećmierowo, 
gmina Kórnik 

217 XXIV/295/2016   
z dnia 2016-07-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi: Konarskie, Radzewo,  Czmoniec, części wsi Czołowo 
oraz części wsi Czmoń – część B w gminie Kórnik.  

218 XXIV/296/2016  
z dnia 2016-07-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulicy Poznańskiej i  Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik 

219 XXVI/314/2016  
z dnia 2016-09-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, 
Koninka i Gądek, dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb 
Żerniki, gmina Kórnik.  

220 XXVI / 315 / 2016   
z dnia 2016-09-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Na Skarpie, w Borówcu, gm. Kórnik.  

221 XXVII/325/2016  
z dnia 2016-10-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w rejonie drogi  krajowej S-11 Kołobrzeg – 
Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo  i Kórnik, etap Ib  

222 XXIX / 348 / 2016  
 z dnia 2016-12-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic Słonecznej i Dworcowej,  obręb geodezyjny 
Dziećmierowo, gmina Kórnik.  

223 XXXI/376/2017   
z dnia 2017-02-22 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz 
obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. 
Kórnik – ETAP 1 i 2.  

224 XXXIV/441/2017 
 z dnia 2017-05-23 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu działki nr ewid. 38/2, obręb  Szczytniki, gmina Kórnik 

225 XXXVI/481/2017  
z dnia 2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 
miejscowości Gądki, gmina Kórnik. 

226 XXXVI/482/2017  
z dnia 2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 
miejscowości Koninko, gmina Kórnik. 

227 XXXVI/483/2017  
z dnia 2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 
miejscowości Szczodrzykowo, gmina Kórnik. 

228 XXXVI/484/2017 
 z dnia 2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 
miejscowości Pierzchno, gmina Kórnik. 

229 XXXVI/485/2017  
z dnia 2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. 
Kórnik - etap I. 

230 XXXVI/486/2017  
z dnia 2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, 
obręb Żerniki, gmina Kórnik. 
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231 XXXVIII / 510 / 2017  
z dnia 2017-09-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w 
obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik 

232 XXXVIII / 511 / 2017 
 z dnia 2017-09-27 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wsi Szczytniki - działek o numerach ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 
109/4 i 109/5, gm. Kórnik. 

233 XL/530/2017  
z dnia 2017-10-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej 
– Etap IIa i III 

234 XLI/556/2017  
z dnia 2017-11-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wyznaczenia pasa technologicznego dla linii elektroenergetycznej 
110 kV relacji Środa Wielkopolska – Kromolice, przez grunty 
miejscowości Kromolice, gmina Kórnik 

235 XLII/565/2017  
z dnia 2017-12-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego, 
Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb 
Skrzynki, Gmina Kórnik 

236 XLV/600/2018  
z dnia 2018-03-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik 

237 XLVI/620/2018  
z dnia 2018-04-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina 
Kórnik 

238 XLVIII/639/2018 
 z dnia 2018-06-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki, gmina Kórnik - 
etap I 

239 XLVIII/640/2018 
 z dnia 2018-06-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy  Czereśniowej w Dziećmierowie, 
w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik 

240 XLVIII/641/2018  
z dnia 2018-06-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach 
geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie 
Kórnik 

241 XLVIII/642/2018 
 z dnia 2018-06-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik 

242 L/689/2018  
z dnia 2018-09-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w 
rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik 

243 L/690/2018  
z dnia 2018-09-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu w rejonie ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, 
położonego w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik - etap I 

244 L/691/2018  
z dnia 2018-09-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, 
gmina Kórnik 

245 IV/22/2018 
z dnia 2018-12-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, 
obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, 
Koninko i Robakowo w gminie Kórnik 

246 IV/23/2018 
 z dnia 2018-12-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi: Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części 
wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap I 

247 IV/24/2018  
z dnia 2018-12-28 

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulicy Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki Duże, 
obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik  
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248 VI/51/2019  
z dnia 2019-02-27 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 317/15, obręb 
geodezyjny Bnin, gmina Kórnik 

249 VII/62/2019  
z dnia 2019-03-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie 
Placu Powstańców Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik, 
gmina Kórnik 

250 VIII/79/2019 
 z dnia 2019-04-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
terenów położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. 
Poznańskiej, gmina Kórnik 

251 X/105/2019 
 z dnia 2019-06-26 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej i 
Wiosennej w Borówcu, Gmina Kórnik 

252 XII/129/2019  
z dnia 2019-08-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ul. 
Stachowskiej, gmina Kórnik 

253 XII/127/2019  
z dnia 2019-08-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle 
Północne” w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74, 
gmina Kórnik. 

254 XII/128/2019  
z dnia 2019-08-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy 
Malinowej, gmina Kórnik. 

255 XV/173/2019  
z dnia 2019-11-27 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu 
Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. 
Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik. Etap 1 

256 XVII/198/2019  
z dnia 2019-12-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta 
Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III – 
część A 

257 XX/251/2020  
z dnia 2020-04-29 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, 
obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, 
Koninko i Robakowo w gminie Kórnik – dotyczy dz. ewid. nr 209/1, 
212/3, 220/1 i 225/1 w Szczytnikach; 82/2, 82/3 ark. 2 w Borówcu; 
491/1, 493/1, 506/2 ark. 9 w Borówcu 

258 XXI/265/2020  
z dnia 2020-05-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka w 
Kórniku 

259 XXIII/292/2020  
z dnia 2020-08-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki 

260 XXIV/318/2020  
z dnia 2020-09-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego  w Robakowie w rejonie ul. Polnej 

261 XXIV/319/2020  
z dnia 2020-09-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie 
geodezyjnym Pierzchno 

262 XXIV/320/2020  
z dnia 2020-09-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Kamionkach, w rejonie ulic: Mieczewska, Spacerowa i Leśny Zakątek 
– do granicy z lasem 

263 XXVII/369/2020 
 z dnia 2020-12-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I 
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Załącznik nr 9 

 
Wykaz uchwał dotyczących procedur zmierzających do uchwalenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 

L.p. Numer uchwały i data podjęcia Obszar przystąpienia 

1.  
 

XI/161/2003 z 25.06.2003 r. dz. 61/1, 62/3, 62/4, 63/3, 63/5, 64/3, 65/5, 65/8, 
65/9, 65/12, 65/13, 65/14, 66, 67, 69, 70/2, 72/1, 

72/2, 73, 74, 74a, 75, 76, 77, 78, 86/2, 87, 88/3, 88/4, 
88/5, 89, 90, 92, 93/2, obręb geod. Gądki (tereny 

aktywizacji gospodarczej). 

2.  XVI/232/2003 z 29.10.2003 r. dz. 422, 423/1, 423/2, 424, obręb geod. Kamionki 
(teren usług, sportu i rekreacji). 

3.  XXIX/335/2004 z 28.07.2004 r. dz. 308/1, 308/3, 311/2, obręb geod. Dziećmierowo 
(tereny usług i produkcji). 

4.  XXX/347/2004 z 25.08.2004 r. dz. 254/36, o0bręb geod. Borówiec (tereny zabudowy 
mieszkaniowej). 

5.  XXXI/361/04 z 29.09.2004 r. Regulacja przebiegu drogi powiatowej droga 
publiczna nr 32548, obręb geod. Borówiec, (aktualnie 

dz. 497/4). 

6.  XXXIII/391/2004 z 24.11.2004 r. zmiana mpzp ,,Owocowe Wzgórze", obręb geod. 
Dziećmierowo. 

7.  LIII/558/2006 z 29.03.2006 r. dz. 50/24, 50/27, 50/28, obręb geod. Żerniki (tereny 
produkcji, składów i magazynów). 

8.  LIV/586/2006 z 26.04.2006 r. dz. od 254/28 do 254/73, obręb geod. Borówiec 
(teren zabudowy mieszkaniowej). 

9.  LX/633/2006 z 27.09.2006 r. dz. 82/2, obręb geod. Borówiec (teren usług). 

10.  VI/51/2007 z 28.02.2007 r. dz. 60 i 61/1, obręb geod. Kamionki (teren usług  
i zabudowy mieszkaniowej). 

11.  XVII/173/2007 z 28.11.2007 r. dz. 286/1 i 286/2, obręb geod. Szczytniki 
(dopuszczenie usług). 

12.  XXXVII/381/2009 z 25.03.2009 dz. 36 i 57, obręb geod. Bnin (tern usług i zabudowy 
mieszkaniowej). 

13.  L/504/2010 z 24.02.2010  r.                  
zm. XXXII/367/2013 z 27.03.2013 r. 

rejon ul. Spółdzielczej, obręb geod. Borówiec 
(cmentarz – etap II, część pod usługi sportu). 

14.  LVI/578/2010 z 28.07.2010 r. zmiana os. Kresowe, dz. 714, obręb geod. Kamionki. 

15.  III/18/2010 z 29.12.2010 r. dz. 42/3, obręb geod. Koninko. 

16.  III/17/2010 z 29.12.2010 r. zm. 
XXIX/336/2012 z 28.12.2012 r. 

rejon ul. Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy 
miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. 

17.  VI/67/2011 z 29.03.2011 r. działki nr ewid.: 54/1 i 57, obręb geod. Szczytniki. 

18.  XI/118/2011 z 26.07.2011 r. rejon ul. Mieczewskiej – dz. 406, 407 i 408, obręb 
geod. Kamionki. 

19.  XVI/195/11 z 29.12.2011 r. tereny aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, 
Koninka i Gądek. 

20.  XXIV/276/2012 z 25.07.2012 r. zm. 
XXXV/399/2013 z 21.06.2013 r.  
XXIV/297/2016 z 27.07.2016 r. 

rejon ul. Poznańskiej i Szerokiej, obręb   
geod. Dachowa. 

21.  XXVII/301/2012 z 30.10.2012 r. obszar działalności gospodarczej – rejon Szkolnej  
i Żernickiej, obręb geod. Robakowo. 

22.  XL/445/2013 z 27.11.2013 r. działka nr 83/3, obręb geod. Czołowo. 

23.  XLII/454/2013 z 20.12.2013 r. działka nr 33, obręb geod. Gądki. 

24.  XI/112/2015 z 29.07.2015 r. obręby: Biernatki Dębiec Prusinowo – etap II. 

25.  XIII/142/2015 z 23.09.2015 r. część obrębu geod. Błażejewko. 

26.  XXII/280/2016 z 29.06.2016 r. Skrzynki - pomiędzy S11a osiedlem Wzgórze 
Owocowe. 
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27.  XXVI/317/2016 z 28.09.2016 r. rejon ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, obreb 
geod. Kamionki. 

28.  XXVIII/343/2016 z 30.11.2016 r. ETAP III - RUNOWO ETAP II mpzp dla obszaru wsi 
Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo  

i części wsi Dziećmierowo. 

29.  XXIX/352/2016 z 28.12.2016 r. Borówiec - arkusz 4. 

30.  XXXII/391/2017 z 29.03.2017  r. zm. 
VII/64/2019 z 7.03.2019 r. 

Kamionki rejon ul. Poznańskiej. 

31.  XXXII/394/2017 z 29.03.2017 r. Bnin - rejon ul. Poznańskiej, placu Niepodległości,  
ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernacka,  
ul. Śremska, ul. Zwierzynieckiej, ul. Jeziornej. 

32.  XXXVI/487/2017 z 26.07.2017 r. Kórnik – rejon Placu Niepodległości i ulic: 
Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października i 

Średzkiej. 

33.  XL/531/2017 z 25.10.2017 r. Radzewo – rejon ul. Kowalskiej. 

34.  XL/532/2017 z 25.10.2017 r. Czmoń - ul. Pod Lasem, Leśna, Zielona, Topolowa, 
Strażacka, Lipowa, Świerkowa, Bnińska. 

35.  XLI/557/2017 z 29.11.2017 r. Dachowa – rejon ulic  Nowina i Chabrowa. 

36.  XLV/602/2018 z 28.03.2018 r. Czołowo, dla działki o numerze ewidencyjnym 83/1. 

37.  XLV/603/2018 z 28.03.2018 r. Czołowo - pomiędzy drogą wojewódzką nr 434,  
a ulicami Owocową, Leśną i Długą. 

38.  XLVII/631/2018 z 30.05.2018 r. Szczytniki na zachód od ul. Cichej. 

39.  XLVII/632/2018 z 30.05.2018 r. Czmoń – rejon ulic Lipowej i Bnińskiej. 

40.  XLIX/668/2018 z 25.07.2018 r. Borówiec – rejon ulicy Czereśniowa i Malinowa. 

41.  L/692/2018 z 26.09.2018 r. Błażejewko, dla terenu i okolic dawnego ośrodka 
szkoleniowo-wypoczynkowego. 

42.  L/695/2018 z 26.09.2018 r. rejon ul. Kozakowej, obręb Konarskie oraz Radzewo 
dla wschodniej części ulicy Wapiennej. 

43.  L/696/2018 z 26.09.2018 r. Radzewo – rejon ul. Mazurskiej i św. Mikołaja. 

44.  LII/713/2018 z 7.11.2018 r. Dziećmierowo i Kórnik – rejon ul. Zaułek  
i ul. Czereśniowej. 

45.  VI/50/2019 z 27.02.2019 r. działka oznaczona nr ewid. 621 oraz na części działki 
oznaczonej nr ewid. 453, obręb geodezyjny 

Błażejewko. 

46.  IX/88/2019 z 29.05.2019 r. rejon ulicy Kolejowej, Leśnej i Szerokiej, w obrębie 
geod. Robakowo. 

47.  IX/89/2019 z 29.05.2019 r. rejon ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie 
geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Leśnej w obrębie 

geod. Skrzynki. 

48.  X/109/2019 z 26.06.2019 r. część obrębu geod. Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, 
Lipowej i Błażejewskiej, gmina Kórnik. 

49.  X/106/2019 z 26.06.2019 r. działki oznaczone nr ewid.: 943 i 53/4, obręb  
geod.  Kamionki. 

50.  XII/131/2019 z 28.08.2019 r. obszar położony w obrębie geod. Bnin w rejonie Alei 
Flensa i ulic: Biernackiej, Armii Krajowej i Parkowej. 

51.  XII/132/2019 z 28.08.2019 r. teren położony w obrębie geod. Żerniki na północ od 
autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 

2489P. 

52.  XIII/149/2019 z 25.09.2019 r. rejon ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej  
w obrębie geod. Dziećmierowo. 

53.  XIII/150/2019 z 25.09.2019 r. obszar zabudowy w Kamionkach w rejonie ulic: 
Porannej Rosy, Wiklinowej, Malwowej i Mieczewskiej. 

54.  XV/174/2019 z 27.11.2019 r. teren położony na południe od drogi powiatowej.  
nr 2472P, naprzeciwko osiedla Nadwarciańskiego  

w obrębie geod. Czmoniec, gmina Kórnik. 
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55.  XVII/191/2019 z 30.12.2019 r. część obrębu geod. Błażejewko, w rejonie ulic 
Leśnej, Zaniemyskiej i jeziora Bnińskiego oraz dla 

działek  
o numerach ewidencyjnych 450/2, 450/12 i 450/13. 

56.  XIX/229/2020 z 26.02.2020 r. teren położony w obrębie geodezyjnym Borówiec,  
w rejonie ulicy Drapałka i drogi S11 

57.  XX/252/2020 z 29.04.2020 r. obręb geodezyjny Czmoń w rejonie ulic: Pasiecznej, 
Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej 

58.  XX/253/2020 z 29.04.2020 r. obręb geodezyjny Kamionki w rejonie ulicy 
Rogalińskiej  

i Porannej Rosy dla działek oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi: 387/1, 459, 457/1, 457/2 i 456/5 

59.  XXIII/293/2020 z 26.08.2020 r. obręb geodezyjny Konarskie w rejonie ulic Huby  
i Prawdziwkowej 

60.  XXIII/294/2020 z 26.08.2020 r. wieś Radzewo 

61.  XXIII/295/2020 z 26.08.2020 r. obręb geod. Skrzynki 

62.  XXIII/297/2020 z 26.08.2020 r. obręb geodezyjny Bnin w rejonie ulic Czołowskiej  
i Michałowskiego 

63.  XXIII/303/2020 z 26.08.2020 r. dla obszarów wsi: Kromolice, Pierzchno, 
Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, 

gmina Kórnik – etap I 

64.  XXIV/321/2020 z 30.09.2020 r. obręb geodezyjny Robakowo w rejonie ulic: Szkolnej, 
Polnej i Szerokiej 
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Załącznik nr 10 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 

wydanych w roku 2020 

        

Lp. 
 Nr decyzji i 

data wydania 
 Rodzaj 

inwestycji 

 Nazwa 
wnioskodaw

cy 

 
Oznaczenie 
nieruchom
ości (nr dz. 

ew.) 

 Streszczenie 
ustaleń 

 
Wygaśnię

cie 
stwierdze

nie 
nieważno

ści 

 Uwagi 

1 
WB1-

PP.6730.151.20
19 z 10.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 46/32, 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolno stojącego 

    

2 
WB1-

PP.6730.206.20
19 z 10.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 274/20, 
ob. Czmoń 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolno stojącego 

    

3 
WB1-

PP.6730.137.20
19 z 13.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 253/3, 
253/4, 
253/5, 
253/7, 
253/9, 

253/10, 
253/11, 
254/1, 

254/2, ob. 
Kórnik 

Budowa dwóch 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 

w zabudowie 
bliźniaczej 

    

4 
WB1-

PP.6730.143.20
19 z 13.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 171/11, 
ob. 

Błażejewko 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

5 
WB1-

PP.6730.195.20
19 z 13.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 55/14, 
ob. 

Błażejewko 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

6 
WB1-

PP.6730.109.20
19 z 16.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 31, ob. 
Czmoń 

Budowa 
dziesięciu 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 

    

7 
WB1-

PP.6730.212.20
19 z 16.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35/87, 
ob. 

Konarskie  

Budowa 3 
budynków 

mieszkalnych  
jednorodzinnych 
wolnostojących 

    

8 
WB1-

PP.6730.211.20
19 z 16.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35/57, 
ob. 

Konarskie  

Budowa 3 
budynków 

mieszkalnych  
jednorodzinnych 
wolnostojących 
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9 
WB1-

PP.6730.233.20
19 z 17.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 274/15, 
ob. Czmoń   

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

10 
WB1-

PP.6730.194.20
18 z 17.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

MG Group 
Invest Sp. z o 

o Sp. k. 

dz. 829/2, 
Bnin 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

wielorodzinnego 

 Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy  

  

11 
WB1-

PP.6730.205.20
19 z 17.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 158/29, 
ob. 

Dachowa   

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

12 
WB1-

PP.6730.226.20
19 z 21.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 145/12, 
ob. 

Dachowa  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

13 
WB1-

PP.6730.178.20
19 z 21.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 31/6, ob. 
Bnin 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

14 
WB1-

PP.6730.179.20
19 z 22.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 31/5, ob. 
Bnin 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

15 
WB1-

PP.6730.173.20
19 z 22.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 144/12, 
ob. 

Dachowa 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

16 
WB1-

PP.6730.253.20
19 z 24.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 234/7 i 
234/8, ob. 
Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

17 
WB1-

PP.6730.139.20
19 z 27.01.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 78, ob. 
Kamionki 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

18 
WB1-

PP.6730.169.20
19 z 03.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 228/22, 
ob. Czołowo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

19 
WB1-

PP.6730.210.20
19 z 10.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 145/10, 
ob. 

Dachowa  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

20 
WB1-

PP.6730.207.20
19 z 10.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 1/20, 
ob.. 

Kamionki  

zmiana sposobu 
użytkowania z 

poddasza 
nieużytkowego 
na poddasze 
mieszkalne  

    

21 
WB1-

PP.6730.215.20
19 z 10.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 399, ob.. 
Borówiec  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

22 
WB1-

PP.6730.225.20
19 z 10.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 27/9, ob. 
Błażejewko  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 
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23 
WB1-

PP.6730.192.20
19 z 14.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 55/11, 
ob. 

Radzewo, 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

24 
WB1-

PP.6730.108.20
19 z 14.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35, ob. 
Czmoń 

Budowa sześciu 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 

    

25 
WB1-

PP.6730.138.20
19 z 14.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 125, ob. 
Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

26 
WB1-

PP.6730.91.201
9 z 17.02.2020 

zabudowa 
gospodarcza 

osoba 
fizyczna  

dz. 136/1, 
136/2, ob. 
Dachowa 

Rozbudowa 
budynku 

gospodarczego 
    

27 
WB1-

PP.6730.222.20
19 z 17.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 199/6, 
ob. 

Robakowo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

28 

 
WB1-

PP.6730.221.20
19 z 20.02.2020 

r. 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 263,  
ob.. 

Koninko 

Rozbudowa 
budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
o pomieszczenie 

o funkcji 
mieszkalnej 

    

29 
WB1-

PP.6730.175.20
19 z 20.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 855/10, 
ob. Kórnik 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

30 
WB1-

PP.6730.112.20
17 z 20.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 85/5, ob. 
Czołowo 

 Budowa 4 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolno stojących  

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy  

  

31 
WB1-

PP.6730.126.20
19 z 21.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 123, ob. 
Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

32 
WB1-

PP.6730.182.20
19 z 27.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

173/12, ob. 
Błażejewko 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

33 
WB1-

PP.6730.248.20
19 z 28.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 173/9, 
ob. 

Błażejewko 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

34 
WB1-

PP.6730.249.20
19 z 28.02.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 360, ob. 
Robakowo  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

35 
WB1-

PP.6730.174.20
19 z 09.03.2020 

zabudowa 
usługowa 

Firma 
Handlowa 

"Anna" Sp.j. 

dz. 102/3, 
ob. Kórnik 

Rozbudowa 
budynku 

usługowego 
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36 
WB1-

PP.6730.254.20
19 z 10.03.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35/143, 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

37 
WB1-

PP.6730.144.20
17 z 25.03.2020 

zabudowa 
usługowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 116 ob. 
Biernatki 

Budowa budynku 
usługowego 

    

38 
WB1-

PP.6730.317.20
17 z 25.03.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 107/35 i 
cz. 107/34 

ob. 
Dachowa 

Budowa 12 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 

    

39 
WB1-

PP.6730.202.20
19 z 25.03.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 338/2, 
ob. 

Konarskie 

Budowa 20 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 

 Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy  

  

40 
WB1-

PP.6730.251.20
19 z 27.03.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

BS  
Inwestycje 

S.C. 

dz. 56/28, 
ob. 

Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

41 
WB1-

PP.6730.170.20
19 z 27.03.2020 

zabudowa 
usługowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 349/3, 
ob. 

Borówiec 
ark. 7 

Budowa budynku 
usługowo-

handlowego 
    

42 
WB1-

PP.6730.278.20
19 z 28.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 402/8, 
ob. 

Borówiec 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

43 
WB1-

PP.6730.250.20
19 z 31.03.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 55/10, 
ob. 

Błażejewko  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

44 
WB1-

PP.6730.52.201
9 z 31.03.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 147/6, 
ob. Runowo 

Budowa 4 
budynków 

mieszkalnych 
wolnostojacych 

    

45 
WB1-

PP.6730.277.20
18 z 08.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 625/8 i 
625/16 ob. 
Błażejewko 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

46 
WB1-

PP.6730.232.20
19 z 10.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 347/5, 
ob. 

Radzewo  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

47 
WB1-

PP.6730.255.20
19 z 10.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 56/26, 
ob. 

Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

48 
WB1-

PP.6730.257.20
19 z 10.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 251/26, 
ob. Czołowo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

49 
WB1-

PP.6730.230.20
19 z 15.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 266, ob. 
Czmoń 

Budowa 14 
budynków 

mieszkalnych 
wolnostojacych 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy  
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50 
WB1-

PP.6730.238.20
18 z  16.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

Lider 
Nieruchomoś
ci  Poznań sp. 

z o.o. sp.k. 

część dz 
379/3 ob. 

Błażejewko 

Budowa 5 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy  

  

51 
WB1-

PP.6730.229.20
18 z  17.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 55/21 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

52 
WB1-

PP.6730.233.20
18 z 17.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 55/39 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

53 
WB1-

PP.6730.274.20
18 z  23.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 197/6, 
ob. 

Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

54 
WB1-

PP.6730.218.20
19 z 25.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 183/1, 
ob. Czmoń  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

55 
WB1-

PP.6730.278.20
18 z  27.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 402/8, 
ob. 

Borówiec 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

56 
WB1-

PP.6730.266.20
19 z  27.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35/129, 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

57 
WB1-

PP.6730.220.20
19 z 28.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 55/28, 
ob. 

Konarskie  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

58 
WB1-

PP.6730.275.20
19 z 28.04.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 347/4, 
ob. 

Radzewo  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

59 
WB1-

PP.6730.234.20
19 z 05.05.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 236/6, 
ob. 

Szczytniki  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

60 
WB1-

PP.6730.263.20
19 z 05.05.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 147/4, 
ob. Runowo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

61 
WB1-

PP.6730.274.20
19 z 07.05.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 435/15, 
ob. 

Kamionki  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

62 
WB1-

PP.6730.231.20
19 z 11.05.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 5/1, ob. 
Błażejewko  

 Budowa 
budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolnostojącego 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy 

dla 
inwestycji 

  

63 
WB1-

PP.6730.269.20
19 z 11.05.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35/139, 
ob. 

Konarskie  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

64 
WB1-

PP.6730.4.2020 
z 19.05.2020    

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 37/41, 
ob. Skrzynki 

Budowa garażu 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy 

  



185 

 

65 
WB1-

PP.6730.268.20
19 z 21.05.2020    

zabudowa 
usługowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 799/2, 
ob. Kórnik 

Zmiana sposobu 
użytkownaia z 

lokalu 
mieszkalnego na 

lokal 
gastronomiczny  

    

66 
WB1-PP. 

6730.291.2019 z 
21.05.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35/144, 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

67 
WB1-PP. 

6730.261.2019 z  
21.05.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 21//8, 
od. 

Konarskie  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

68 
WB1-PP. 

6730.270.2019 z  
22.05.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 313, 
323, 

ob.Konarski
e  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

69 

WB1-
PP.6730.296.20
19 z 25.05.2020 

r.  

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35/133, 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

70 

WB1-
PP.6730.258.20
19 z 27.05.2020 

r.  

zabudowa 
gospodarcza  

osoba 
fizyczna  

dz. 294/30 
294/43, ob. 
Błażejewko  

Budowa budynku 
gospodarczego 

w granicy z 
działką 294/31 

    

71 

WB1-
PP.6730.289.20
18 z 28.05.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 62/18, 
62/19, 
62/20, 
62/21, 
62/22, 
62/23, 
62/24, 
62/25 i 
62/26, 
obręb 

Radzewo 

Budowę ośmiu 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 
oraz budowa 

drogi 
wewnętrznej 

    

72 

WB1-
PP.6730.290.20
18 z 28.05.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 62/28, 
62/29, 
62/30, 
62/31, 
62/32, 
62/33, 
62/36, 
62/37, 
62/38, 
62/39, 
62/40, 
62/41, 
62/42 i 
62/45, 
obręb 
Radzewo 

budowa 
trzynastu 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 
oraz budowa 

drogi 
wewnętrznej 

    

73 

WB1-
PP.6730.295.20
19 z 01.06.2020 

r.  

zabudwa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 185/17, 
ob. Skrzynki 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

74 

WB1-
PP.6730.299.20
19 z 03.06.2020 

r. 

zabudowa 
mieszkaniowa 

Licaro 
Lipiński, 

Karpik Spółka 
Jawna 

dz. 156/28, 
ob. 

Dachowa 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 
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75 
WB1-

PP.6730.76.201
9 z 08.06.2020 

zabudowa 
gospodarcza 

Wodociagi 
Kórnickie i 

Usługi 
Komunalne 

Wodkom  
Sp. z o.o. 

dz. 359/4, 
ob. Kórnik 

Budowa budynku 
gospodarczo-
garażowego i 

placu 
manewrowego 

    

76 
WB1-

PP.6730.26.201
9 z 08.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowo

-usługowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 613 ob. 
Kórnik 

Przebudowa, 
rozbudowa i 
nadbudowa 

budynku 
mieszkalno-

usługowego wraz 
ze zmianą 
sposobu 

użytkowania 
poddasza na 

pomieszczenia 
mieszkalne oraz 

przebudowa i 
rozbudowa 

budynku 
gospodarczego 

    

77 
WB1-

PP.6730.262.20
19 z 09.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 274/16, 
ob. Czmoń  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

78 
WB1-

PP.6730.276.20
19 z 10.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 61/7, ob. 
Konarskie  

Budowa 5 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących  

    

79 
WB1-

PP.6730.287.20
19 z 15.06.2020 

zabudowa 
garażowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 275, ob. 
Koninko  

Rozbudowa 
wiaty garażowej 
w granicy działki  

    

80 
WB1-

PP.6730.286.20
19 z 15.06.2020 

zabudowa 
garażowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 274, ob. 
Koninko  

Rozbudowa 
wiaty garażowej 
w granicy działki  

    

81 
WB1-

PP.6730.264.20
19 z 15.06.2020 

zabudowa 
usługowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 688/5, 
ob. Kórnik  

Zmiana sposobu 
użytkowania 

lokalu 
usługowego na 
funkcje żłobka 

    

82 
WB1-

PP.6730.279.20
19 z 16.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 214/4, 
ob. 

Robakowo 

Legalizacja 
budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

83 
WB1-

PP.6730.265.20
19 z 17.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 55/12, 
ob. 

Radzewo 

Legalizacja 
budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

84 
WB1-

PP.6730.55.201
9 z 18.06.2020 

zabudowa 
usługowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 828, ob. 
Bnin 

Budowa budynku 
handlowo-

usługowego 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy 

  

85 
WB1-

PP.6730.282.20
19 z 18.06.2020 

zabudowa 
garażowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 187/8, 
ob. 

Szczytniki  

Budowa budynku 
gospodarczo-
garażowego   
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86 
WB1-

PP.6730.208.20
19 z 18.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 128/2, 
ob. 

Dachowa 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

87 

WB1-
PP.6730.298.20
19 z 19.06.2020 

r.  

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 215/6, 
ob. Czmoń  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

88 
WB1-

PP.6730.13.202
0 z 19.06.2020 r.  

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 2/1, 
1/20, ob. 
Kamionki 

Zmiana sposobu 
użytkowania 
części lokalu 
mieszkalnego 
(poddasza) z 

nieużytkowego 
na użytkowy o 

funkcji 
mieszkalnej 

    

89 

WB1-
PP.6730.300.20
19 z 19.06.2020 

r.  

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

część dz. 
111/6, ob. 
Szczytniki 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

90 
WB1-

PP.6730.292.20
19 z 22.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 102/3, 
ob. 

Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

91 

WB1-
PP.6730.252.20
19 z 22.06.2020 

r.  

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 6/20, ob. 
Konarskie  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

92 
WB1-

PP.6730.11.202
0  24.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 37/40, 
ob. Skrzynki 

 Budowie garażu 
dwu-

stanostanwisko-
wego 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy  

  

93 
WB1-

PP.6730.302.20
19 z 24.06.2020  

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35/46, 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

94 
WB1-

PP.6730.281.20
19 z 26.06.2020  

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 48/8, ob. 
Skrzynki  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

95 
WB1-

PP.6730.303.20
19 z 29.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 308/6, 
ob. 

Borówiec 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

96 
WB1-

PP.6730.304.20
19 z 29.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 308/8, 
ob. 

Borówiec 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

97 
WB1-

PP.6730.305.20
19 z 29.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 308/7, 
ob. 

Borówiec 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

98 
WB1-

PP.6730.31.202
0 z 29.06.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 491/2, 
ob. 

Szczytniki 

Budowa budynki 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  
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99 
WB1-

PP.6730.9.2020 
z 01.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 197/8, 
ob. 

Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

100 
WB1-

PP.6730.73.201
9 z 07.07.2020 

zabudowa 
produkcyjno-
magazynowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 161/9, 
162/1, 

162/4, ob. 
Robakowo 

Budowa budynku 
magazynowo-

biurowego 
    

101 
WB1-

PP.6730.19.202
0 z 13.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 101/1, 
ob. Runowo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
w zabudowie 
zagrodowej 

    

102 
WB1-

PP.6730.8.2020 
z 14.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 270/7, 
ob. 

Biernatki 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 
oraz budynku 
gospodarczo-
garażowego 

wolnostojącego 

    

103 
WB1-

PP.6730.27.202
0 z 15.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 274/28, 
ob. Czmoń 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

104 
WB1-

PP.6730.29.202
0 z 15.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 233/3, 
ob. 

Szczytniki 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

105 

WB1-
PP.6730.15.202

0 z dnia 
17.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 249/1, 
ob. 

Kamionki 

Nadbudowa 
części budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

oraz zmiana kąta 
nachylenia 

dachu 

    

106 
WB1-

PP.6730.28.202
0 z 20.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 332/7, 
ob. Bnin 

Budowa garażu     

107 
WB1-

PP.6730.224.20
19 z 20.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 390/13, 
ob.. Czmoń 

 
Budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolnostojącego   

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy  

  

108 
WB1-

PP.6730.290.20
19 z 20.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 45/24, 
ob. 

Konarskie  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

109 
WB1-

PP.6730.285.20
19 z 20.07.2020 

zabudowa 
garażowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 279/2, 
ob. 

Radzewo  

Budowa budynku 
garażowego  

    

110 
WB1-

PP.6730.36.202
0 z 24.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 35/140, 
ob. 

Konarskie  

Budowa 3 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących  
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111 
WB1-

PP.6730.35.202
0 z 27.07.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 216/17, 
ob. 

Konarskie  

Budowa 8 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących  

    

112 
WB1-

PP.6730.26.202
0 z 31.07.2020  

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 288/8, 
ob. Czmoń  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

113 
WB1-

PP.6730.105.20
19 z 03.08.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

MG GROUP 
INVEST Sp. z 

o. o. Sp. k. 

dz. 330, ob. 
Kamionki 

 Budowa 92 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy  

  

114 
WB1-

PP.6730.63.202
0 z 18.08.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 340, ob. 
Biernatki 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

115 
WB1-

PP.6730.306.20
19 z 19.08.2020  

zabudowa 
mieszkaniowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 806, ob. 
Bnin 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

116 
WB1-

PP.6730.112.20
19 z 20.08.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

MG GROUP 
INVEST Sp. z 

o.o. Sp. k. 

dz. 218/3-
218/7, 
218/9-
218/11, 
219/24-

219/28, ob. 
Błażejewko 

Budowa 120 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolno stojących 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy 

  

117 
WB1-

PP.6730.46.202
0 z 26.08.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 274/29, 
ob. Czmoń 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

118 
WB1-

PP.6730.59.202
0 z 26.08.2020 

zabudowa 
gospodarcza 

osoba 
fizyczna  

dz. 244/23, 
ob. 

Robakowo  

Budowa budynku 
gospodarczo - 
garażowego na 

maszyny rolnicze 

    

119 
WB1-

PP.6730.141.20
19 z 28.08.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 511/7, 
ob. Czmoń 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

120 
WB1-

PP.6730.32.202
0 z 28.08.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 256/5, 
ob. Czmoń 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

121 
WB1-

PP.6730.45.202
0 z 28.08.2020 

zabudowa 
usługowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 167,  ob. 
Dębiec 

Budowa budynku 
usługowego z 

wiatą  
    

122 
WB1-

PP.6730.277.20
19 z 01.09.2020 

zabudowa 
usługowa 

WODKOM 
Kórnik  

Sp z o.o. 

dz. 359/4, 
ob. Kórnik 

Rozbudowa i 
przebudowa 

budynku 
usługowego  

    

123 
WB1-

PP.6730.56.202
0 z 01.09.2020 

zabudowa 
gospodarcza 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

dz. 101/1, 
ob. 

Biernatki 

Budowa budynku 
garażowego 

wolnostojącego  
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124 
WB1-

PP.6730.5.2020 
z 07.09.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 625/12, 
ob. 

Błażejewko 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

125 
WB1-

PP.6730.42.202
0 z 09.09.2020 

zabudowa 
usługowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 197, ob. 
Borówiec 

Rozbudowa 
budynku 

gospodarczego 
wraz ze zmianą 

sposobu 
użytkowania 

części budynku 
na 

pomieszczenia 
socjalne  

    

126 
WB1-

PP.6730.11.202
0 z 11.09.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 117/1 i 
117/2, ob. 
Biernatki 

Rozbudowa 
budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego  

    

127 
WB1-

PP.6730.12.202
0 z 14.09.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 303/25, 
ob. 

Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

128 
WB1-

PP.6730.249.20
19 z 15.09.2020 

zabudowa 
usługowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 360, ob. 
Bnin  

Budowa, 
przebudowa i 
nadbudowa 

budynku 
mieszkalnego 

wraz ze zmianą 
sposobu 

użytkowania na 
pomieszczenie 

usługowe  

    

129 

 
 WB1-

PP.6730.247.20
19 15.09.2020 

zabudowa 
usługowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 460, ob. 
Bnin 

Rozbudowa, 
przebudowa, 
nadbudowa 
istniejącego 

budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego  
z częścią 

usługową – 
Salon Fryzjerski 
o pomieszczenia 

mieszkalne 

    

130 
WB1-

PP.6730.101.20
19 z 15.09.2020 

zabudowa 
zagrodowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 95, ob. 
Błażejewko 

Budowa stodoły     

131 
WB1-

PP.6730.58.202
0 z  16.09.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa    

osoba 
fizyczna  

 dz. 74/10, 
ob. 

Szczytniki 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

132 
WB1-

PP.6730.267.20
19 z 16.09.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa    

osoba 
fizyczna  

dz. 344/19 
344/22, ob. 
Kamionki  

Budowa 8 
budynków 

mieszkalnych w 
zabudowie 
bliźniaczej  

    

133 
WB1-

PP.6730.17.202
0 z 21.09.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 117/1, 
117/2, ob. 
Biernatki  

Rozbudowa 
budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 

    

134 WB1- zabudowa osoba dz. 93, ob. Zmiana sposobu     
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PP.6730.214.20
19 z 28.09.2020 

mieszkaniowa fizyczna  Szczodrzyk
owo 

użytkowania 
budynku 

magazynowego 
na mieszkalny 
jednorodzinny 

wraz z 
przebudową 

135 

WB1-
PP.6730.72.201
8 z 29.09.2020 r. 

zabudowa 
mieszkaniowa 

Firma 
Handlowa 

„Anna” Sp. J.  

dz. 233, ob. 
Konarskie 

Budowa 2 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 

oraz 18 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 

w zabudowie 
bliźniaczej 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy 

  

136 
WB1-

PP.6730.7.2020 
z 29.09.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 792/1, 
791, ob. 
Kórnik 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

137 
WB1-

PP.6730.14.202
0 z 01.10.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 307/2, 
ob. Czmoń 

Budowa 8 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolno stojących  

    

138 
WB1-

PP.6730.51.202
0 z 05.10.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 130, ob. 
Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

139 
WB1-

PP.6730.55.202
0 z 06.10.2020 

zabudowa 
garażowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 303, ob. 
Konarskie 

Budowa garażu     

140 
WB1-

PP.6730.120.20
20 z 12.10.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

 dz. 55/3, 
ob. 

Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

141 
WB1-

PP.6730.125.20
20 z 13.10.2020 

zabudowa 
usługowa 

KOMBUS 
Spółka z o.o. 

 dz. 234/9, 
238/8, 

239/6, ob. 
Czołowo 

Przebudowa i 
rozbudowa 

budynku stacji 
obsługi 

autobusów o 
pomieszczenie 
warsztatowe z 

dwoma 
stanowiskami do 

napraw 
autobusów, z 
możliwością 
przebudowy 

instalacji 
zewnętrznych 

    

142 
WB1-

PP.6730.53.202
0 z 19.10.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 156/32, 
ob. 

Dachowa 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolno stojącego 
oraz garażu w 

granicy z działką 
nr ewid. 156/40 i 

157/4 
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143 
WB1-

PP.6730.235.20
19 z 20.10.2020 

zabudowa 
usługowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 102/8, 
103/2, 
102/9, 

103/5, ob. 
Kórnik 

Zmiana sposobu 
użytkowania 

budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
z częścią 

usługową na 
budynek 

usługowy wraz z 
rozbudową o 

część usługową  

    

144 
WB1-

PP.6730.240.20
19 z 20.10.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 338/5, 
ob. 

Konarskie  

 Budowa 5 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych  

    

145 
WB1-

PP.6730.229.20
19 z 21.10.2020 

zabudowa 
usługowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 244/41 i 
244/42, ob. 
Robakowo 

Budowa 
samoobsługowej 

myjni 
samochodowej  

    

146 
WB1-

PP.6730.37.202
0 z 23.10.2020 

zabudowa 
garażowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 96/1, ob. 
Szczytniki 

Rozbudowa 
budynku 

gospodarczo - 
garażowego  

    

147 
WB1-

PP.6730.113.20
20 z 27.10.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 22/12, 
ob. 

Konarskie  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 
oraz budynku 

garażowo-
gospodarczego   

  

148 
WB1-

PP.6730.168.20
19 z 28.10.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 545/1, 
547/2, 546, 
ob. Kórnik 

Budowa 10 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 

w zabudowie 
szeregowej 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy 

  

149 WB1-
PP.6730.287.20
18 z 4.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 231, ob. 
Błażejewko 

budowa 5 
budynków 

mieszklanych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy 

  

150 
WB1-

PP.6730.154.20
18 z 5.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 73/7 i 
73/8, ob. 
Skrzynki 

Budowa 25 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy 

  

151 
WB1-

PP.6730.103.20
18 z  10.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 564/1, 
ob. Kórnik 

Przebudowa i 
rozbudowa 

budynku 
mieszkalnego 

usytuowanego w 
granicy z działką 

nr ewid. 562 

    

152 
WB1-

PP.6730.181.20
19 z 09.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 199/5, 
ob. 

Dachowa 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

153 
WB1-

PP.6730.24.202
0 z 09.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 196/2, 
ob. 

Robakowo 

Budowa 3 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących  
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154 
WB1-

PP.6730.52.202
0 z 12.11.2020  

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 55/5, ob. 
Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

155 
WB1-

PP.6730.115.20
17 z 23.11.2020 

zabudowa 
usługowa 

Dino Polska 
S.A. 

część dz. 
219, ob. 
Czmoń 

Budowa budynku 
handlowo-

usługowego wraz 
z infrastrukturą 
towarzyszącą 

    

156 
WB1-

PP.6730.109.20
20 z 26.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 173/8, 
ob. 

Błażejewko 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

157 
WB1-

PP.6730.105.20
20 z 27.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35/99, 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

158 
WB1-

PP.6730.49.202
0 z 27.11.2020 

zabudowa 
usługowa 

Ochotnicza 
Straż 

Pożarna w 
Kamionkach  

dz. 227/2, 
ob. 

Kamionki 

Rozbudowa 
budynku 

Ochotniczej 
Straży Pożarnej  

    

159 
WB1-

PP.6730.145.20
20 z 27.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

AWW 
Development 

Sp.z o.o. 
Sp.k. 

dz. 97, ob. 
Kamionki 

 Budowa 8 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących 

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy 

  

160 
WB1-

PP.6730.103.20
20 z 27.11.2020 

infrastruktura 
BM Design 
Sp. z o.o. 

dz. 499/6, 
ob. 

Kamionki 

Budowa 
urządzenia 

reklamowego - 
pylonu 

    

161 
WB1-

PP.6730.30.202
0 z 30.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 317, 
319, 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

162 
WB1-

PP.6730.40.202
0 z 30.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 35/148, 
ob. 

Konarskie 

Budowa 3 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
wolnostojących  

    

163 
WB1-

PP.6730.163.20
20 z 30.11.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

 dz. 221/5, 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

164 
WB1-

PP.6730.150.20
19 z 04.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

Bnin dz. 95 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolno stojącego 

oraz budynku 
garażowego 

    

165 
WB1-

PP.6730.41.202
0 z 07.12.2020 

zabudowa 
usługowa 

Box Logistics 
Sp. z o.o.  

część dz. 
180/4, ob. 
Szczytniki 

Budowa budynku 
handlowo- 
usługowo-
biurowego  

    

166 
WB1-

PP.6730.172.20
20 z 08.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

 dz. 204/62, 
ob. 

Robakowo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 
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167 
WB1-

PP.6730.153.20
20 z 08.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

 dz. 42/13, 
ob. Skrzynki 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

168 
WB1-

PP.6730.167.20
20 z 11.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

 dz. 200/3, 
ob. 

Robakowo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

169 
WB1-

PP.6730.10.202
0 z 11.12.2020  

zabudowa 
mieszkaniowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 185/7, 
185/8, ob. 

Błażejewko 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

170 
WB1-

PP.6730.64.202
0 z 14.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

PORT-ER Sp. 
z o.o.  

dz. 232/7, 
ob. Kórnik 

Budowa 6 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 

w zabudowie 
bliźniaczej    

  

171 
WB1-

PP.6730.165.20
20 z 15.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

 dz. 494/7, 
ob. 

Kamionki 

Rozbudowa i 
przebudowa 

budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego      

172 
WB1-

PP.6730.194.20
18 z 15.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

MG Group 
Invest Sp. z o 

o Sp. k. 

dz. 829/2, 
Bnin 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

wielorodzinnego 

Decyzja 
wydana po 
uchyleniu 
pierwotnej 

decyzji 
przez SKO  

  

173 
WB1-

PP.6730.25.202
0 z 17.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 187/8, 
ob. 

Szczytniki 

 Budowa 
budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolnostojącego  

Odmowa 
ustalenia 
warunków 
zabudowy 

  

174 
WB1-

PP.6730.185.20
18 z 18.12.2020 

zabudowa 
usługowa 

KAJ-MAX Sp. 
z o.o. 

dz. 349/3,  
Borówiec 

Budowa 
samoobsługowej 

myjni 
samochodowej 

wraz z 
niezbędną 

infrastrukturą 

Decyzja 
wydana po 
uchyleniu 
pierwotnej 

decyzji 
przez SKO  

  

175 
WB1-

PP.6730.106.20
20 z 18.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 35/137, 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

176 
WB1-

PP.6730.107.20
20 z 18.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa  

osoba 
fizyczna  

dz. 35/138, 
ob. 

Konarskie 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego  

    

177 
WB1-

PP.6730.57.202
0 z 22.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 430/11, 
Radzewo 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

178 
WB1-

PP.6730.133.20
20 z 28.12.2020 

zabudowa 
gospodarcza 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

 dz. 25/11, 
ob. Gądki 

Budowa budynku 
gospodarczego 

oraz wiaty 
piknikowej 
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179 
WB1-

PP.6730.124.20
20 z 28.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

 dz. 182/3, 
ob. Czmoń 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

180 
WB1-

PP.6730.144.20
20 z 28.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 385/7, 
257/3, 

256/26, ob. 
Czmoń  

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

181 
WB1-

PP.6730.61.202
0 z 29.12.2020 

zabudowa 
mieszkaniowa 

osoba 
fizyczna  

 dz. 325/5, 
ob. 

Błażejewko 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego 
wolnostojącego 

    

182 
WB1-

PP.6730.150.20
20 z 29.12.2020 

zabudowa 
usługowa 

osoba 
fizyczna  

dz. 40/1, ob. 
Kórnik  

Przebudowa, 
rozbudowa i 
nadbudowa 

budynku 
mieszkalnego i 

budynków 
gospodarczych 
wraz ze zmianą 

sposobu 
użytkowania na 

funkcję 
handlowo-
usługową 
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Załącznik nr 11 
 

 
 Rejestr decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

wydanych w roku 2020 

          

Lp.  Nr decyzji   
Data 

wydania 
decyzji 

Rodzaj 
inwestycji  

Nazwa 
wnioskowa-

wcy  

Oznaczenie 
nieruchomości 

Streszczenie 
ustaleń decyzji  

1 

6
7

3
3
 

7
0
 

2
0

1
9
 

 0
9

.0
1
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Enea 
Operator Sp. 

z o.o.  

D
a

c
h

o
w

a
 

180/4, 180/5, 
180/23 

Budowa linii 
kablowej 

energetycznej 0,4kV 

2 

6
7

3
3
 

7
1
 

2
0

1
9
 

 0
9

.0
1
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
drogowa 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

S
z
c
z
y
tn

ik
i 

4588/1 
Budowa drogi 

gminnej - budowa 
chodnika 

3 

6
7

3
3
 

7
3
 

2
0

1
9
 

 0
9

.0
1
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Enea 
Operator Sp. 

z o.o.  

D
a
c
h

o
w

a
 

231/20, 231/7, 
231/8, 231/9, 

231/10, 231/11, 
231/12, 231/13, 
231/14, 231/15, 
231/16, 231/17, 

231/19 

Budowa linii 
kablowej 

energetycznej 0,4kV 
ze złączami 

4 

6
7

3
3
 

7
4
 

2
0

1
9
 

0
9

.0
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
rekreacyjna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

K
o

n
a

rs
k
ie

 

217 
Budowa boiska 

sportowego 

5 

6
7

3
3
 

7
5
 

2
0

1
9
 

1
0

.0
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

Polska 
Spółka 

Gazownictwa 
Sp. z o.o. 
Oddział 
Zakład 

Gazowniczy 
w Poznaniu 

B
o

ró
w

ie
c
 

312/1, 309, 
310/156, 310/2 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 

6 

6
7

3
3
 

7
6
 

2
0

1
9
 

2
2

.0
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Enea 
Operator Sp. 

z o.o.  

D
a
c
h

o
w

a
 

107/29, 107/31, 
201/2, 200/8, 

200/10, 200/13, 
200/46, 200/47, 
200/48, 200/49, 
200/50, 200/51, 
200/52, 200/53, 
200/54, 200/55, 
200/56, 200/57, 
200/58, 200/59, 
106/11, 106/14, 

106/90, 140 

Budowa linii 
kablowych nn 0,4kV 

ze złączami 
kablowymi 
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7 

6
7

3
3
 

2
 

2
0

2
0
 

0
2

.0
3

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

Domvestment 
Sp. z o.o. Sp. 

k. K
o

n
in

k
o
 

część dz. 92 
Budowa sieci 

wodociągowej DN 
180 PE 

8 

6
7

3
3
 

4
 

2
0

2
0
 

D
e

c
y
z
ja

 z
 0

3
.0

3
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Operator Sp. 

z o.o. 

R
a

d
z
e

w
o
 161/25, 192, 

276/5, 276/18, 
283, 280/3, 

280/4, 280/17, 
280/9-16 

Budowa linii 
kablowej SN 15 kV, 
kontenerowej stacji 
transformatorowej 

15/0,4 kV, linii 
kablowych nn 0,4 kV 

ze złączami 
kablowymi do 

zasilania zespołu 
budynków 

mieszkalnych 

9 

6
7

3
3
 

5
 

2
0

2
0
 

 2
0

.0
3
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Operator Sp. 

z o.o. 

R
o

b
a

k
o

w
o
 

części dz. 
102/1, 120/1, 
167/3, 167/7, 

167/5 

Budowa sieci 
elektroenergetycznej 
- linii kablowej SN 15 

kV 

10 

6
7

3
3
 

6
 

2
0

2
0
 

2
3

.0
3

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
kanalizacyjna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

D
a
c
h

o
w

a
 

część dz. 124, 
dz. 126, 
107/39, 
106/158 

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 

11 

6
7

3
3
 

7
 

2
0

2
0
 

2
6

.0
3

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

SKALAND 
Sp. z o.o. Sp. 

k. 

D
a
c
h

o
w

a
 

231/7-231/20 

Budowa sieci 
wodociągowej wraz z 

przyłączami do 
budynków 

mieszkalnych 

12 

6
7

3
3
 

8
 

2
0

2
0
 

 2
3

.0
3
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

R
u
n

o
w

o
 

124/4 
Budowa sieci 
wodociągowej 

13 

6
7

3
3
 

9
 

2
0

2
0
 

1
6

.0
3

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

AQUANET 
S.A. 

K
a

m
io

n
k
i 

1010, 1006, 
351/4, cz. 
319/5, cz. 
351/1, cz. 

353/1, 418/14, 
352, 351/3, 
333, 335, 

332/9, 344/11, 
cz. 336/1, cz. 
331, 341/10 

Budowa wodociągu 
od skrzyżowania ul. 
Modrzewiowej z ul. 

Mieczewską do SUW 
Kamionki 

14 

6
7

3
3
 

1
0
 

2
0

2
0
 

 2
2

.0
4
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
drogowa 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

S
k
rz

y
n

k
i,
 B

o
ró

w
ie

c
 36/2, 31 

(Skrzynki), 
257/2, 268, 

253/1, 247/7, 
228/1, 228/2, 

276, 275/2, cz. 
275/43, cz. 

371/3, 215/1-3, 
286/1 

Budowa dróg 
gminnych: ul. Leśnej 

w Skrzynkach i ul. 
Szkolnej w Borówcu 
wraz z oświetleniem 

drogowym 

15 

6
7

3
3
 

1
1
 

2
0

2
0
 

 2
3

.0
4
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

osoba 
fizyczna 

C
z
m

o
ń
 

388/1, 388/32 
Budowa sieci 
wodociągowej 
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16 
6

7
3

3
 

1
2
 

2
0

2
0
 

2
3

.0
4

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Operator Sp. 

z o.o. 

B
o

ró
w

ie
c
, 

a
rk

. 
6
 

część dz. 268 

Budowa 
elektroenergetycznej 

linii kablowej 
niskiego napięcia 0,4 
kV w celu zasilenia 

budynków 
mieszkalnych 

17 

6
7

3
3
 

1
3
 

2
0

2
0
 

2
2

.0
4

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

C
z
m

o
ń
 

393/1, część 
290, 388/1, 

388/32 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 

18 

6
7

3
3
 

1
4
 

2
0

2
0
 

2
2

.0
4

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

R
a

d
z
e

w
o
 

część 206, 202, 
201/8, 201/7 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 

19 

6
7

3
3
 

1
5
 

2
0

2
0
 

2
8

.0
4

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu B

ła
ż
e
je

w
k
o
 

219/10, 219/20, 
219/21 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 

20 

6
7

3
3
 

1
6
 

2
0

2
0
 

 2
8

.0
4
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu B

ła
ż
e
je

w
k
o
 

164/21, 169/9, 
167/4 

Budowa gazociągu 
niskiego ciśnienia 

21 

6
7

3
3
 

1
7
 

2
0

2
0
 

 2
8

.0
4
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

B
n

in
, 

B
ie

rn
a
tk

i 

1 (Bnin), 270/3, 
270/13 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 

22 

6
7

3
3
 

1
8
 

2
0

2
0
 

 0
7

.0
5
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

osoba 
fizyczna 

C
z
m

o
ń
 

388/1, część 
290, dz. 393/1, 
394/1, 511/2, 

511/12, 511/37, 
511/30, 394/41, 

511/26 

Budowa sieci 
wodociągowej 

23 

6
7

3
3
 

1
9
 

2
0

2
0
 

0
8

.0
5

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

B
ie

rn
a

tk
i 

111 
Budowa sieci 

gazowej średniego 
ciśnienia 

24 

6
7

3
3
 

2
0
 

2
0

2
0
 

2
8

.0
4

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

LU Project 
Partnership 
s.a r.l. sp.k. Ż

e
rn

ik
i 

51/2, 1/12, 1/22 
Budowa sieci 
wodociągowej 

25 

6
7

3
3
 

2
1
 

2
0

2
0
 

1
4

.0
5

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu R

o
b

a
k
o

w
o
 

część 165 
Budowa sieci 

gazowej średniego 
ciśnienia 

26 

6
7

3
3
 

2
2
 

2
0

2
0
 

 1
4

.0
5
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Operator Sp. 

z o.o. G
ą

d
k
i 

31/7, 31/11, 
31/66, 31/12, 
31/13, 31/40, 
31/49, 31/65, 
31/50, 31/39 

Budowa linii 
kablowej 

energetycznej nn 0,4 
kV wraz ze złączami 

kablowymi do 
zasilania budynków 

mieszkalnych 
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27 

6
7

3
3
 

2
3
 

2
0

2
0
 

1
4

.0
5

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

VIDA 
Development 

Sp.z o.o. G
ą

d
k
i 

31/11, 31/13 
Budowa sieci 
wodociągowej 

28 

6
7

3
3
 

2
4
 

2
0

2
0
 

 2
0

.0
5
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu R

o
b

a
k
o

w
o
 

321/10, części 
dz. 321/2, 330 

Budowa sieci 
gazowej średniego 

ciśnienia 

29 

6
7

3
3
 

2
6
 

2
0

2
0
 

 0
1

.0
6
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

K
ó

rn
ik

 

17/4, 17/6, 
356/1 

Budowa linii 
kablowych wraz ze 

słupami 
oświetleniowymi dla 
oświetlenia przejść 

dla pieszych 

30 

6
7

3
3
 

2
7
 

2
0

2
0
 

 1
0

.0
6
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu B

ła
ż
e
je

w
k
o
 

299/5, 299/6, 
300/4, 300/8 

Budowa sieci 
gazowej średniego 

ciśnienia 

31 

6
7

3
3
 

2
8
 

2
0

2
0
 

 1
8

.0
6
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

KM Building 
Sp.z o.o. 

Sp.k. 

B
ła

ż
e
je

w
k
o
 

299/5, 299/6, 
300/4, 300/6, 

300/8 

Budowa sieci 
wodociągowej 

32 

6
7

3
3
 

2
9
 

2
0

2
0
 

2
4

.0
6

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

K
a

m
io

n
k
i 

441/10, 441/8 
Budowa sieci 

gazowej średniego 
ciśnienia 

33 

6
7

3
3
 

3
0
 

2
0

2
0
 

0
2

.0
7

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

B
ła

ż
e
je

w
k
o
 

części dz. 
479/11, 139, 

137/17 

Rozbudowa linii 
kablowej 

energetycznej 0,4 kV 
wraz z budową 

słupów oświetlenia 
drogowego 

34 

6
7

3
3
 

3
1
 

2
0

2
0
 

2
6

.0
6

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

R
a
d

z
e

w
o
 

część dz. 283 

Budowa słupa 
solarnego 

oświetlenia 
drogowego 

35 

6
7

3
3
 

3
3
 

2
0

2
0
 

0
6

.0
7

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

B
o

ró
w

ie
c
, 

a
rk

. 
6
 

402/9, 401 
Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 

36 

6
7

3
3
 

3
4
 

2
0

2
0
 

0
6

.0
7

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

C
z
o

ło
w

o
 

część dz. 242 

Budowa linii 
kablowej 

energetycznej wraz 
ze słupami 
oświetlenia 

drogowego i szafką 
kablową SO 

37 

6
7

3
3
 

3
5
 

2
0

2
0
 

1
0

.0
7

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

osoba 
fizyczna 

R
a
d

z
e

w
o
 

276/5, część 
dz. 192 

Budowa sieci 
wodociągowej 
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38 

6
7

3
3
 

3
6
 

2
0

2
0
 

 2
0

.0
7
.2

0
2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Operator Sp. 

z o.o. S
k
rz

y
n

k
i 

490/5, 490/6 

Budowa 
elektroenergetycznej 

linii kablowej 
niskiego napięcia 
wraz ze złączami 

39 

6
7

3
3
 

3
7
 

2
0

2
0
 

1
5

.0
7

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

R.F. 
Construction 
Polska Sp. z 
o. o. Sp. k. R

o
b

a
k
o

w
o
 

320/21-320/27, 
320/29, 374/12-
374/18, 375/1 

Budowa sieci 
wodociągowej wraz z 

przyłączami 
wodociągowymi 

40 

6
7

3
3
 

3
8
 

2
0

2
0
 

2
7

.0
7

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

DST ACTIVE 
GROUP Sp.z 

o.o. Sp.K. 

K
a

m
io

n
k
i 

części dz. 444, 
446 

Budowa sieci 
wodociągowej 

41 

6
7

3
3
 

3
9
 

2
0

2
0
 

2
1

.0
7

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

R
a

d
z
e

w
o
 

56/35, 96, 55/4, 
55/14 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 

42 

6
7

3
3
 

4
0
 

2
0

2
0
 

1
0

.0
7

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Operator Sp. 

z o.o. 

B
ła

ż
e
je

w
k
o
 

300/4, 299/6, 
300/8, 299/5, 
298/6, 298/55 

Budowa sieci 
kablowej 

energetycznej wraz z 
szafą kablową i 

złączami 
energetycznymi 

43 

6
7

3
3
 

4
3
 

2
0

2
0
 

0
3

.0
8

.2
0

2
0
 

Usługi 
oświatowe 

INVEST-BUD 
Sp.z o.o. 

S
z
c
z
y
tn

ik
i 

175/4, 179/9, 
179/21, części 

dz. 180/3, 
181/2, 174/2 

Rozbudowa budynku 
przedszkola 
publicznego 

44 

6
7

3
3
 

4
4
 

2
0

2
0
 

1
0

.0
8

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

B
ła

ż
e
je

w
k
o
 

298/3, 293, 
297/11 

Budowa linii 
kablowej 

energetycznej wraz 
ze słupami 
oświetlenia 

drogowego i szafką 
kablową SO 

45 

6
7

3
3
 

4
5
 

2
0

2
0
 

0
6

.0
8

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu S

z
c
z
y
tn

ik
i 

część 250 
Budowa sieci 

gazowej średniego 
ciśnienia 

46 

6
7

3
3
 

4
6
 

2
0

2
0
 

1
1

.0
8

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Operator Sp. 

z o.o. 

R
o
b

a
k
o

w
o
 

267/2, 267/1, 
268/1, 270/2, 
279/2, 279/4 

Budowa linii 
kablowej 

elektroenergetycznej 
nn 0,4 kV wraz z 

szafami kablowymi 

47 

6
7

3
3
 

4
7
 

2
0

2
0
 

1
1

.0
8

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
kanalizacyjna 

osoba 
fizyczna 

B
ie

rn
a

tk
i 

254/14, 254/17, 
254/18, 254/19 

Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami 

48 

6
7

3
3
 

4
8
 

2
0

2
0
 

2
7

.0
8

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

R.F. 
Construction 
Polska Sp. z 
o. o. Sp. k. D

a
c
h

o
w

a
 

180/4, 180/5 
Budowa sieci 

wodociągowej wraz z 
przyłączami 
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49 

6
7

3
3
 

4
9
 

2
0

2
0
 

0
1

.0
9

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. 

P
ru

s
in

o
w

o
 

część dz. 74/1, 
dz. 42/1 

Budowa sieci 
gazowej średniego 

ciśnienia 

50 

6
7

3
3
 

5
0
 

2
0

2
0
 

0
1

.0
9

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. 

P
ru

s
in

o
w

o
 

część dz. 74/1, 
dz. 44/2, 44/5, 

44/6 

Budowa sieci 
gazowej średniego 

ciśnienia 

51 

6
7

3
3
 

5
1
 

2
0

2
0
 

0
4

.0
9

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

C
z
m

o
ń
 

393/1, 511/2 
Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 

52 

6
7

3
3
 

5
2
 

2
0

2
0
 

1
5

.0
9

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
drogowa 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

S
z
c
z
y
tn

ik
i 

103, 52, 70/15, 
493/2, 59/96 

Budowa drogi 
publicznej ul. Cichej 

w Szczytnikach 

53 

6
7

3
3
 

5
3
 

2
0

2
0
 

1
5

.0
9

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

osoba 
fizyczna 

R
o

b
a

k
o

w
o
 

244/41, 244/42 
Przebudowa sieci 

wodociągowej 

54 

6
7

3
3
 

5
4
 

2
0

2
0
 

0
3

.0
8

.2
0

2
0
 

Usługi 
oświatowe 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

R
o
b

a
k
o

w
o
 

175/6 

Zmiana sposobu 
użytkowania 

budynku świetlicy 
wiejskiej na dwa 

oddziały 
przedszkolne, z 

możliwością 
przebudowy budynku 

55 

6
7

3
3
 

5
5
 

2
0

2
0
 

1
8

.0
9

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Oświetlenie 

sp. z o.o. 

B
n

in
 

362 

Budowa sieci i 
urządzeń 

elektrycznych 
oświetlenia 
drogowego 

56 

6
7

3
3
 

5
6
 

2
0

2
0
 

1
7

.0
9

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Oświetlenie 

sp. z o.o. 

B
n

in
 

część dz. 55 

Budowa sieci i 
urządzeń 

elektrycznych 
oświetlenia 
drogowego 

57 

6
7

3
3
 

5
7
 

2
0

2
0
 

2
1

.0
9

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Oświetlenie 

sp. z o.o. 

D
z
ie

ć
m

ie
ro

w
o
 

część dz. 39 

Budowa sieci i 
urządzeń 

elektrycznych 
oświetlenia 
drogowego 

58 

6
7

3
3
 

5
8
 

2
0

2
0
 

2
5

.0
9

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

S
k
rz

y
n

k
i 

185/37, 186/2, 
186/3, 187/3, 
188/3, 189/7, 
189/9, 190/3, 
192/5, 193/5, 

488/5 

Budowa sieci 
gazowej 
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59 
6

7
3

3
 

5
9
 

2
0

2
0
 

0
1

.1
0

.2
0

2
0
 

Usługi 
oświatowe 

Powiat 
Poznański 

K
ó

rn
ik

 

355 

Częściowa rozbiórka 
oraz budowa, 
przebudowa i 
rozbudowa 

budynków Zespołu 
Szkół w Kórniku 

wraz z salą 
gimnastyczną 

60 

6
7

3
3
 

6
0
 

2
0

2
0
 

0
1

.1
0

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu B

ła
ż
e
je

w
k
o
 

55/22, części 
dz. 28/3, 56 

Budowa gazociągu 
niskiego ciśnienia 

61 

6
7

3
3
 

6
1
 

2
0

2
0
 

1
2

.1
0

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu S

z
c
z
y
tn

ik
i 

części dz. 103, 
104 

Budowa sieci 
gazowej średniego 

ciśnienia 

62 

6
7

3
3
 

6
5
 

2
0

2
0
 

1
2

.1
0

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

osoba 
fizyczna 

S
k
rz

y
n

k
i 

490/6 
Budowa sieci 
wodociągowej 

63 

6
7

3
3
 

6
6
 

2
0

2
0
 

0
2

.1
0

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
kanalizacyjna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

S
z
c
z
o

d
rz

y
k
o

w
o
 

18/30 

Budowa zbiorników 
bezodpływowych na 

wody deszczowe 
wraz z instalacją 

kanalizacji 
deszczowej i 
zasilaniem 

elektroenergetycznym 

64 

6
7

3
3
 

6
7
 

2
0

2
0
 

1
9

.1
0

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
drogowa 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 
w Poznaniu 

K
a

m
io

n
k
i 

2/8, 250/1, 538 

Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2461P 

w miejscowości 
Kamionki w zakresie 
budowy chodnika, 
zjazdu i pobocza 
wraz z niezbędną 

infrastrukturą 
techniczną 

65 

6
7

3
3
 

6
8
 

2
0

2
0
 

1
9

.1
0

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

osoba 
fizyczna 

D
a
c
h

o
w

a
 

199/10, 200/59, 
200/46 

Budowa sieci 
wodociągowej wraz z 

przyłączami 

66 

6
7

3
3
 

6
9
 

2
0

2
0
 

0
1

.1
0

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

K
a

m
io

n
k
i 

część dz. 333 
Budowa sieci 

gazowej średniego 
ciśnienia 

67 

6
7

3
3
 

7
0
 

2
0

2
0
 

0
1

.0
2

.2
0

2
1
 

Infrastruktura 
energetyczna 

ENEA 
Operator Sp. 

z o.o. Ż
e

rn
ik

i 

53/102, 51/2, 
1/12, 1/22 

Budowa stacji 
transformatorowej 

oraz sieci 
elektroenergetycznej 
średniego i niskiego 

napięcia 
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68 

6
7

3
3
 

7
1
 

2
0

2
0
 

2
1

.1
0

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
drogowa 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

K
a

m
io

n
k
i 351/3, 333, 

335, 332/9, 
części dz. 
336/1, 331 

Budowa drogi 
gminnej - ul. 

Spacerowej w 
Kamionkach wraz z 

budową odwodnienia 

69 

6
7

3
3
 

7
2
 

2
0

2
0
 

2
1

.1
0

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
drogowa 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

C
z
m

o
ń
 

185, 216, 
218/11 

Budowa chodnika 
wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2471P 
- ul. Świerkowej i 
drogi gminnej - ul. 

Lipowej do Os. 
Radosnego w 

Czmoniu 

70 

6
7

3
3
 

7
3
 

2
0

2
0
 

0
2

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

S
k
rz

y
n

k
i 

50/33, 50/35 
Budowa sieci 

gazowej niskiego 
ciśnienia 

71 

6
7

3
3
 

7
4
 

2
0

2
0
 

0
2

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

osoba 
fizyczna 

K
a

m
io

n
k
i 

część dz. 333 
Budowa sieci 
wodociągowej 

72 

6
7

3
3
 

7
5
 

2
0

2
0
 

1
0

.1
1

.2
0

2
0
 

Usługi 
oświatowe 

Biblioteka 
Publiczna w 

Kórniku 

B
n

in
 

283 

Zmiana sposobu 
użytkowania 

poddasza budynku z 
nieużytkowego na 

użytkowe z 
przeznaczeniem na 

pomieszczenia 
biurowe Biblioteki 

Publicznej w Kórniku 
- Filia w 

Kórniku/Bninie 

73 

6
7

3
3
 

7
6
 

2
0

2
0
 

1
0

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

AQUANET 
S.A. 

B
ła

ż
e
je

w
k
o
 

części dz. 
219/10, 583 

Budowa wodociągu 

74 

6
7

3
3
 

7
7
 

2
0

2
0
 

1
2

.1
0

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

LU Project 
Partnership 
s.a r.l. sp.k. Ż

e
rn

ik
i 

51/2, 1/12, 1/5, 
1/13, 1/22 

Budowa sieci 
wodociągowej 

75 

6
7

3
3
 

7
8
 

2
0

2
0
 

1
6

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

B
ie

rn
a

tk
i 

część dz. 111, 
dz. 375 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 

76 

6
7

3
3
 

7
9
 

2
0

2
0
 

1
6

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

B
n

in
 

część dz. 1, dz. 
31/2, 30/2, 31/3 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 

77 

6
7

3
3
 

8
0
 

2
0

2
0
 

2
7

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

osoba 
fizyczna 

R
a
d

z
e

w
o
 

279/4 
Budowa sieci 
wodociągowej 
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78 

6
7

3
3
 

8
1
 

2
0

2
0
 

3
0

.1
1

.2
0

2
0
 

Usługi 
oświatowe 

Remigiusz 
Stein, Roman 
Antczak s.c. C

z
o

ło
w

o
 

części dz. 
259/1, 259/3 

Budowa budynku 
przedszkola 
publicznego 

79 

6
7

3
3
 

8
2
 

2
0

2
0
 

3
0

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

B
o

ró
w

ie
c
, 

a
rk

. 
6
 

część dz. 
253/37 

Budowa linii 
kablowej 

energetycznej wraz 
ze słupami 
oświetlenia 

drogowego i szafką 
kablową SO 

80 

6
7

3
3
 

8
3
 

2
0

2
0
 

D
e

c
y
z
ja

 z
 

2
7

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

C
z
m

o
ń
 

234/1, 234/2 

Budowa linii 
kablowej 

energetycznej wraz 
ze słupami 
oświetlenia 

drogowego i szafką 
kablową SO 

81 

6
7

3
3
 

8
4
 

2
0

2
0
 

2
7

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

C
z
m

o
ń
 

64/1, 64/2, 
66/1, część 
67/2, 165/1, 

165/5, 166/1, 
167/1, 168/1, 
179, 208/1, 

209/1, 222/1, 
222/2, 222/3, 
223/1, 232, 
234/2, 235 

Budowa linii 
kablowej 

energetycznej wraz 
ze słupami 
oświetlenia 

drogowego i przejść 
dla pieszych oraz 

szafką kablową SO 

82 

6
7

3
3
 

8
6
 

2
0

2
0
 

2
7

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

K
o

n
in

k
o
 

część dz. 102/2 
Budowa sieci 

gazowej średniego 
ciśnienia 

83 

6
7

3
3
 

8
7
 

.2
0

2
0
 

0
4

.1
2

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

K
a

m
io

n
k
i 

507/2, 506/27, 
519/2, 521, 503 

Budowa linii 
kablowej 

energetycznej wraz 
ze słupami 
oświetlenia 

drogowego i szafką 
kablową SO 

84 

6
7

3
3

. 

8
8
 

.2
0

2
0
 

3
0

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. 

B
ła

ż
e
je

w
k
o
 

części dz. 
167/4, 625/6 

Budowa sieci 
gazowej niskiego 

ciśnienia 

85 

6
7

3
3

. 

8
9
 

.2
0

2
0
 

1
6

.1
2

.2
0

2
0
 

Usługi sportu 
Miasto i 

Gmina Kórnik 

K
ó

rn
ik

 

9/2 

Budowa krytego 
boiska - lodowiska i 
zaplecza socjalnego 
wraz z infrastrukturą 

86 

6
7

3
3
 

9
0
 

2
0

2
0
 

3
0

.1
1

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
drogowa 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 
w Poznaniu B

ie
rn

a
tk

i 

części dz. 42/2, 
42/3, 3, 249 

Poprawa 
odwodnienia pasa 

drogowego ul. 
Głównej w 

Biernatkach poprzez 
budowę kanalizacji 

deszczowej z 
przykanalikami 
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87 

6
7

3
3
 

9
1
 

2
0

2
0
 

0
4

.1
2

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

K.P.A. 
KOMBUS Sp. 

z o.o. C
z
o

ło
w

o
 

234/9, 238/8, 
239/6 

Przebudowa sieci 
wodociągowej 

bytowej i 
przeciwpożarowej 

88 

6
7

3
3
 

9
2
 

2
0

2
0
 

1
6

.1
2

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

R
a

d
z
e

w
o
 

390/1, 392/1 

Budowa linii 
kablowej 

energetycznej wraz 
ze słupami 
oświetlenia 

drogowego i szafką 
kablową SO 

89 

6
7

3
3
 

9
3
 

2
0

2
0
 

1
6

.1
2

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

osoba 
fizyczna 

C
z
m

o
ń
 

część dz. 140 
Budowa sieci 
wodociągowej 

90 

6
7

3
3
 

9
4
 

2
0

2
0
 

1
6

.1
2

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
drogowa 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

S
z
c
z
y
tn

ik
i 

52, 59/96, 
część 58/78 

Budowa drogi 
publicznej ul. Cichej 

w Szczytnikach 

91 

6
7

3
3
 

9
5
 

2
0

2
0
 

1
6

.1
2

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
energetyczna 

osoba 
fizyczna 

S
z
c
z
y
tn

ik
i 

111/1, 111/9, 
111/12 

Budowa sieci 
elektroenergetycznej 

- linii kablowych i 
dwóch słupów SN-15 

kV 

92 

6
7

3
3
 

9
6
 

2
0

2
0
 

2
3

.1
2

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
wodociągowa 

Adom Sp. z 
o.o. Sp. k. 

B
o

ró
w

ie
c
, 

a
rk

. 
3
 

część dz. 151/9 
Budowa sieci 
wodociągowej 

93 

6
7

3
3
 

9
7
 

2
0

2
0
 

2
1

.1
2

.2
0

2
0
 

Usługi 
oświatowe 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

R
o
b

a
k
o

w
o
 

175/19, 175/6 

Rozbudowa 
budynków Szkoły 
Podstawowej im. 

Powstańców Wlkp. w 
Robakowie 

94 

6
7

3
3
 

9
8
 

2
0

2
0
 

2
9

.1
2

.2
0

2
0
 

Infrastruktura 
gazowa 

PSG sp. z 
o.o. Oddział 

Zakład 
Gazowniczy 
w Poznaniu 

S
z
c
z
o

d
rz

y
k
o

w
o
 

19/1 
Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia 
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 Załącznik nr 12 

 

Informacja o decyzjach w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości wydanych w roku 2020 

        

Lp. 
 Nr decyzji i 

data wydania 

Podstawa 
naliczenia opłaty 

planistycznej 

 Oznaczenie 
nieruchomości 
(nr dz., obręb) 

Wysokość 
opłaty 

planistycznej 
wynikająca z 

decyzji 

Uzyskane 
wpływy z 

tytułu 
ostatecznyc

h decyzji 

 Uwagi 

 
1. 

WB1-PP 
.6725.2.2.2020 z 

2.11.2020 

Uchwała Nr 
IV/28/2015 z dnia 

2015-01-28 
w sprawie 

uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w 

rejonie ulic 
Zwierzynieckiej i 
Śremskiej oraz 

obwodnicy miasta 
Kórnik w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 434, 

gm. Kórnik –                                                   
ETAP 1 i 2 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2015-03-10, poz. 

1380) 

 95/3, CZOŁOWO 
 

619.296,90 
 
- 

Odwołanie do 
SKO z dnia 

15.12.2020 – 
sprawa w 

toku 

 
 

2. 

  WB1-PP. 
6725.2.3.2020                                    
z 18.08.2020 

 
 

324/1-25, 324/27, 
BNIN 

 
 

0,00 

 
 
- 

Odstąpienie 
od naliczenia 

opłaty 
planistycznej 
– wycena nie 

wykazała 
wzrostu 
wartości 

nieruchomośc
i 

 
3. 

 WB1-PP. 
6725.2.4.2020                                                                       
z 03.08.2020 

 
323/1, 323/2, BNIN 

 
101.092,50 

 
- 

Odwołanie do 
SKO z dnia 

21.09.2020 – 
decyzja 

utrzymana w  
mocy, skarga 

do WSA – 
sprawa w 

toku 

 
4. 

 
WB1-PP. 

6725.2.5.2020 z 
08.10.2020 

 
329/9, BNIN 

 
331.434,00 

 
- 

Sprawa 
skierowana 

do SKO dnia 
03.11.2020 – 

sprawa w 
toku 

 
5. 

 WB1-PP. 
6725.2.9.2020 z  

22.10.2020 
Uchwała Nr 
VII/79/2015 

z dnia 2015-04-29 
w sprawie 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

części obrębu 
Borowiec w rejonie 

ul. Szkolnej, 
Deszczowej i 

Gruszkowej, gm. 
Kórnik 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2015-05-11, poz. 

3228) 

272/35-38, 272/40-
52, 272/54-55, 

272/33, 
BORÓWIEC 

 
40.687,20 

 
40.687,20 

 
- 

 
 

6. 

  WB1-PP. 
6725.2.10.2020                                    

z  
19.10.2020 / 
21.10.2020 

 
270/2, 563/2, 
BORÓWIEC 

 109.576,20 (po 
36.525,40 – 

udziały w 
gruncie) 

 
 

73.050,80 

1/3 opłaty 
umorzona  w 
związku ze 

śmiercią 
jednej ze 

stron 
postępowania 

 
 

7. 

WB1-PP. 
6725.2.11.2020                                      

z  
21.10.2020 

 
 

253/75, 
BORÓWIEC 

 
 

0,00 

 
 
- 

Odstąpienie 
od naliczenia 

opłaty 
planistycznej 
– wycena nie 

wykazała 
wzrostu 
wartości 

nieruchomości 
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 Załącznik nr 13 
 

Wykaz organizacji pozarządowych, które ubiegały się o dofinansowanie  
z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób 
 

 
Lp. 

 

 
Dane organizacji 

 
Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 
na rok 2020 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji w roku 

2020 

Koszt 
całkowity 
zadania 

1.  

Stowarzyszenie 

Emerytów i 

Rencistów SENIOR 

Wyjazd kultywujący tradycje, 

pielęgnowanie polskości – 

Gniezno, Żnin, Wenecja. 

2 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Obchody 15-lecia 

Stowarzyszenia Senior 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 494,98 zł 

3.  

Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej 

Zarząd Okręgowy 

w Poznaniu 

Organizacja dystrybucji 

żywności w ramach pomocy 

z Unii Europejskiej. 

8 900,00 zł 8 900,00 zł 9 500,00 zł 

4. Zorganizowanie spotkań 

świątecznych dla samotnych 

i ubogich 

 

3 500,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

 

5. 

 

Stowarzyszenie 

„Nasze Błażejewo” 

Nauka atrakcyjna dla 

wszystkich. Równe szanse 

edukacyjne dla dzieci i 

młodzieży z terenów wsi 

Błażejewo 

 

 

2 000,00 zł 

 

 

310,40 zł 

 

 

310,40 zł 

 

6. 

Związek 

Kombatantów R.P. 

i B.W. P. 

Wielkopolski 

Zarząd Wojewódzki 

w Poznaniu 

 

 

Spotkanie wigilijne dla 

kombatantów 

 

 

 

1 900,00 zł 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

0,00 zł 

7. Kórnickie 

Towarzystwo 

Pomocy 

Społecznej 

Pomoc Społeczna 

mieszkańcom gminy Kórnik 

11 000,00 zł 11 000,00 zł 22 351,44 zł 

8.  

Stowarzyszenie 

ROGĄDA 

 

Spotkanie wigilijne dla 

seniorów 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 4 062,50 zł 

9. Zabiegi rehabilitacyjne dla 

seniorów 

2 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

OGÓŁEM 

 

37 300,00 zł 

 

26 210,40 zł 

 

 

39 719,32 zł 
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        Załącznik nr 14 

 

Wykaz organizacji pozarządowych, które ubiegały się o dofinansowanie  

z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

 

Lp. 

 

 

Dane organizacji 

 

Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 
na rok 2020 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji w roku 

2020 

Koszt 
całkowity 
zadania 

1. Kórnickie 

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 

z 

Niepełnosprawnoś

cią Intelektualną i 

Ruchowa 

„Klaudynka” 

Turnus rehabilitacyjno-

wypoczynkowy. 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 400,00 zł 

2. Wycieczki KLAUDYNKI 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3.  

W zdrowym ciele, zdrowy 

duch. 

 

27 000,00 zł 

 

27 000,00 zł 

 

28 500,00 zł 

 

OGÓŁEM 

 

 

30 000,00 zł 

 

30 000,00 zł 

 

31 900,00 zł 
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      Załącznik nr 15 
 

Wykaz organizacji pozarządowych, które ubiegały się o dofinansowanie  

z budżetu Miasta i Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu 

ofert z zakresu: działalności  wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych 
 

 
Lp. 

 

 
Dane organizacji 

 
Nazwa zadania 

Kwota 
przyznana 

na rok 2020 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji w roku 

2020 

Koszt 
całkowity 
zadania 

1. Stowarzyszenie 

Przyjazny Borówiec 

Festyn wiejski: „Biesiada 

na Koniec Lata – edycja 

12-a” 

5 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej 

Organizacja 

przedsięwzięć na rzecz 

integracji społeczności 

lokalnej 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 200,00 zł 

3. KGW w Błażejewie Kulinarne podróże w 

sołectwie 

1 000,00 zł 924,00 zł 973,00 zł 

4. Stowarzyszenie 

Wsi Czołowo 

Dzień twórczości dzieci w 

Czołowie 

1 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5. OSP Czmoń Festyn rodzinny 

„Bezpieczne wakacje” 

1 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6. KGW 

Borówiec.One 

Borówiecki spływ 

kajakowy 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 113,05 zł 

 

OGÓŁEM 

 

11 000,00 zł 

 

 

3 924,00 zł 

 

4 286,05 zł 
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Załącznik nr 16 
 

Wykaz organizacji pozarządowych, które ubiegały się o dofinansowanie  

z budżetu Miasta i Kórnik, w wyniku przeprowadzenia  otwartego konkursu 

ofert z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania 
 

 

Lp. 

 

Dane organizacji 

 

Nazwa zadania 

Kwota 

przyznana 

na rok 2020 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji w roku 

2020 

Koszt 
całkowity 
zadania 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Fundacja 

Edukacji 

Społecznej 

„EKOS” 

Wspieranie procesów 

edukacyjnych poprzez 

organizację konkursów 

tematycznych i przedmiotów 

dla dzieci i młodzieży 

uzdolnionej. Konkurs dla 

uczniów Szkół 

Podstawowych „Złota Żaba” 

– drugi etap i zakończenie 

27. Edycji. 

 

 

 

 

2 000,00 zł 

 

 

 

 

2 000,00 zł 

 

 

 

 

35 684,06 zł 

 

 

OGÓŁEM 

 

 

2 000,00 zł 

 

2 000,00 zł 

 

35 684,06 zł 

 

 

 

 

 

        

 

Załącznik nr 17 
 

Wykaz organizacji pozarządowych, które ubiegały się dofinansowanie  

z budżetu Miasta i Kórnik, w wyniku przeprowadzenia  otwartego konkursu 

ofert z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności 
 

 

Lp. 

 

Dane 

organizacji 

 

Nazwa zadania 

Kwota 

przyznana 

na rok 2020 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji w roku 

2020 

Koszt 
całkowity 
zadania 

1. OSP Kamionki Pierwsza pomoc dla 

każdego 

3 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

OGÓŁEM 

 

3 000,00 zł       0,00 zł       0,00 zł 
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 Załącznik nr 18 

 

Wykaz organizacji pozarządowych, które ubiegały się o dofinansowanie  

z budżetu Miasta i Kórnik, w wyniku przeprowadzenia  otwartego konkursu 

ofert z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży  
 

 
Lp. 

 

 
Dane organizacji 

 
Nazwa zadania 

Kwota 
przyznana 

na rok 2020 

Kwota 
wydatkowane

j 
dotacji w 
roku 2020 

Koszt 
całkowity 
zadania 

1. Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Turystyki i 

Rekreacji Wodnej 

WARTA 

22. Spływ Kajakowy 

„Integracja – Warta 2020” 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 23 005,69 zł 

2. 4 pory roku w kajaku 1 000,00 zł 1 000,00 zł 25 050,64 zł 

3. Kórnickie 

Towarzystwo 

Pomocy 

Społecznej 

Akcja Lato 2020 20 000,00 zł 20 000,00 zł 60 844,28 zł 

4. ZHP 

Chorągiew 

Wielkopolska 

Hufiec Kórnik 

 

Harcerska211eko-zima – 

obóz zimowy Hufca ZHP 

Kórnik 

2 000,00 zł 1 984,05 zł 10 812,27 zł 

5. Harcerski obóz szkoleniowo 
– wypoczynkowy Hufca ZHP 

Kórnik 

8 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6. Fundacja Piotra 
Reissa 

SportujMy.pl – obóz 
zawodników  

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

7. Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Kamionkach 

Dwudniowa impreza 

turystyczno - edukacyjna 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 3 177,00 zł 

 

OGÓŁEM 

 

 

35 000,00 zł 

 

26 484,05 zł 

 

122 889,88 zł 
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Załącznik nr 19 

 

Wykaz organizacji pozarządowych, które ubiegały się o dofinansowanie  

z budżetu Miasta i Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu 

ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego  
 

 
Lp. 

 

 
Dane organizacji 

 
Nazwa zadania 

Kwota 
przyznana 

na rok 2020 

Kwota 
wydatkowane

j 
dotacji w 
roku 2020 

Koszt 
całkowity 
zadania 

 

 

 

1. 

 

 

 

Stowarzyszenie 

„Grupa Rowerowa 

Szczytniki – 

Koninko” 

Wyjazd kultywujący pamięć 

narodową, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

mieszkańców Gminy Kórnik. 

 

 

 

4 000,00 zł 

 

 

 

4 000,00 zł 

 

 

 

8 845,00 zł 

2. Wyjazd integracyjno-

kulturalny do Bukowiny 

Tatrzańskiej będącej 

miastem partnerskim gminy 

Kórnik 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

3.  

Stowarzyszenie 

Zielony Peryskop 

Koncert Wiosna 2020 8 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. Kultura zdrowego gotowania 

– warsztaty kulinarne 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5.  

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Teatralne Legion 

 

 

 

Warsztaty artystyczne w 

Kórniku 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 6 351,95 zł 

 

 

 

 

6. 

Upamiętnienie zasłużonego 

dla Kórnika i Polski rodu 

Działyńskich: w 230 rocznicę 

śmierci Teofilii z Działyńskich 

Szołdrskiej Potulickiej, 140 

rocznicę śmierci Jana 

Kantego oraz 160 rocznicę 

urodzin Marii Zamoyskiej. 

 

 

 

5 000,00 zł 

 

 

 

   5 000,00 zł 

 

 

 

6 527,59 zł 

7. Wystawa w Klaudynówce: 

Tradycja polska w twórczości 

plastycznej. 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 3 342,22 zł 

8. III Kolędowanie z Legionem 1 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. Stowarzyszenie 

Zaangażowani 

Spotkanie z kulturą – cykl 

koncertów operetkowych 

8 000,00 zł 7 999,25 zł 11 489,25 zł 

10. Kórnickie 

Towarzystwo 

Śpiewacze 

Koncerty „Castellum 

Cantans” 

5 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11. KGW Prusibabki 

w Prusinowie 

Prusinowo to ludzie i miejsce 

– dawniej i dziś. 

2 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

12. Stowarzyszenie 

Smartness 

Batyskaf – żywa muzyka! VII 

edycja - 2020 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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13. 

 

Towarzystwo 

Pamięci 

Powstania 

Wielkopolskiego 

1918/1919 

Organizacja Obchodów 102. 

Rocznicy Wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919 

 

5 000,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

14. 

 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Chóru 

„Tutti Santi” przy 

Parafii Wszystkich 

Świętych w 

Kórniku 

 

 

Śpiewajmy z Radością 

 

 

2 000,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

15. 

 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

w Kórniku/Bninie 

pw. Św. 

Wojciecha 

Półwysep Szyja w Bninie – 

zapomniany skarb 

 

10 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

 

11 100,00 zł 

 

16. 

 

ZHP 

Chorągiew 

Wielkopolska 

Hufiec Kórnik 

XX Jubileuszowy Powiatowy 

Konkurs Recytatorski 

„Wpisani w historię” 

    

   2 500,00 zł 

 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

17. 

 

 

 

 

 

Kórnicko-Bnińskie 

Bractwo Kurkowe 

im. Ks. 

Szczepana 

Janasika 

Udział reprezentacji 

strzeleckiej Kórnicko-

Bnińskiego Bractwa 

Kurkowego w 

uroczystościach Burgfest 

2020 w mieście partnerskim 

Koenigstein - Niemcy 

 

 

5 000,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

18. 

Udział reprezentacji 

strzeleckiej Kórnicko-

Bnińskiego Bractwa 

Kurkowego w Zjeździe 

Europejskich Stowarzyszeń 

Strzeleckich w Hanowerze 

2020. 

 

 

 

7 000,00 zł 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

0,00 zł 

19.  

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Kamionkach 

VIII Festiwal produktu 

lokalnego 

1 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

20. XIX Festyn Rodzinny u 

strażaków w Kamionkach 

3 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

21. Stowarzyszenie 

„Kórnickie 

Bractwo 

Rowerowe” 

Odjazdowy Bibliotekarz – VIII 

edycja, Kórnik 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 6 688,09 zł 

 

OGÓŁEM 

 

78 000,00 zł 

 

 

36 499,25 zł 

 

54 344,10 zł 
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       Załącznik nr 20 

 

Wykaz organizacji pozarządowych, które ubiegały się dofinansowanie  

z budżetu Miasta i Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu 

ofert z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
 

 
Lp. 

 
Dane organizacji 

 

 
Nazwa zadania 

 

Kwota 
przyznana 

na rok 2020 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji w roku 

2020 

Koszt 
całkowity 
zadania 

1. 

Stowarzyszenie 

Grupa Rowerowa 

Szczytniki-

Koninko 

VIII Rodzinny Rajd 

Rowerowy – pt. „Rowerem 

do gwiazd” 

3 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. 
UKS AVIA 

Kamionki 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo w 

zakresie taekwondo 

olimpijskiego w Uczniowskim 

Klubie Sportowym AVIA 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 14 614 ,17 zł 

3. 
KS AVIA 

Kamionki 

Szkolenie i udział w 

rozgrywkach piłki nożnej oraz 

organizacja imprez 

sportowych 

45 000,00 zł 45 000,00 zł 331 890,57 zł 

4. 
UKS „TKD-

Kórnik” 

Organizacja szkoleń dzieci i 

młodzieży uzdolnionej 

sportowo taekwondo 

olimpijskim, przygotowanie i 

uczestnictwo uzdolnionych 

zawodników w zawodach 

regionalnych, ogólnopolskich 

oraz międzynarodowych. 

30 000,00 zł 30 000,00 zł 65 049,25 zł 

5. 
Stowarzyszenie 

Zielony Peryskop 

Bieg przełajowy Borówiecka 

Za-dyszka 
2 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6. 
UKS „Dwójka 

Kórnik” 
Wioślarstwo w gminie Kórnik 24 000,00 zł 24 000,00 zł 35 060,46 zł 

7. 
Fundacja PBG 

Basket Junior 

Całoroczne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży w 

klubie koszykówki PBG 

Basket Junior 

9 000,00 zł 9 000,00 zł 12 440,80 zł 

8. 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Turystyki i 

Rekreacji Wodnej 

WARTA 

19. Otwarty Maraton 

Kajakowy „Warta Challenge 

2020” 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. 
Kamionkowi 

Bulożercy 

III Mistrzostwa Kamionek w 

Bule – otwarty ogólnopolski 

turniej w Bule. 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 3 655,05 zł 

10. 
Stowarzyszenie 

Wiara Lecha 

Organizacja szkoleń dzieci i 

młodzieży uzdolnionej 

sportowo w piłce nożnej 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 27 144,60 zł 

11. 
Stowarzyszenie 

Rodan Club 

Organizacja szkoleń dzieci i 

młodzieży uzdolnionej 

sportowo w różnych 

dyscyplinach sportowych, 

10 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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Prowadzenie całorocznych 

zajęć sportowych dla różnych 

grup społecznych, 

środowiskowych z terenu 

gminy Kórnik. 

Współorganizowanie różnych 

imprez sportowych. 

12. 

Kórnicko-Bnińskie 

Bractwo Kurkowe 

im. Ks. 

Szczepana 

Janasika 

Organizowanie i realizacja 

przez Kórnicko-Bnińskie 

Bractwo Kurkowe turniejów 

strzeleckich dla Gminnych 

służb mundurowych. 

4 000,00 zł 2 505,00 zł 4 005,00 zł 

13. 
Kórnickie 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„Kotwica” 

Organizacja szkoleń dzieci i 

młodzieży uzdolnionej 

sportowo w dyscyplinie 

sportowej – piłka nożna 

200 000,00 zł 200 000,00 zł 220 757,69 zł 

14. 

Organizacja szkoleń dzieci i 

młodzieży uzdolnionej 

sportowo w dyscyplinie 

sportowej – lekka atletyka 

12 000,00 zł 12 000,00 zł 16 050,00 zł 

15. 

MUKS „Wieża 

Kórnicka” 

Organizacja szachów i 

warcabów 
15 000,00 zł 15 000,00 zł 19 970,97 zł 

16. 

X Ogólnopolski Błyskawiczny 

Turniej Szachowy „Biała 

Dama” 

2 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

17. Stowarzyszenie 

Miłośników Sportu 

KAMIONKI 

Organizacja szkolenia dzieci 

i młodzieży w badmintonie 
2 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

18. 
Organizacja szkolenia dzieci 

i młodzieży w piłce siatkowej 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

19. 
Fundacja Piotra 

Reissa 

Treningi piłkarskie oraz 

udział w rozgrywkach 

Wielkopolsko-Lubuskich Lig 

dla dzieci i młodzieży z 

gminy Kórnik 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

20. 
Reiss Cup – mikołajkowy 

turniej piłki nożnej 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

21. 

UKS OAZA 

Kórnik 

Organizacja szkolenia dzieci 

i młodzieży uzdolnionej 

sportowo w UKS Oaza 

Kórnik – klubie taekwondo 

olimpijskiego 

20 000,00 zł 20 000,00 zł 23 543,00 zł 

22. 

Współorganizowanie imprezy 

sportowej I Kolejki XX Ligi 

Taekwondo Wesołek o 

Puchar Burmistrza Kórnika 

4 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

23. 

Stowarzyszenie 

„Kórnickie 

Bractwo 

Rowerowe” 

VI Kórnicki Maraton 

Turystyczny 
3 000,00 zł 3 000,00 zł 16 920,51 zł 

24. 

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

Organizacja i 

przeprowadzenie III 

Międzynarodowego Turnieju 

Koszykówki 

„Tytus Cup” – Kórnik 2020 

 

8 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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25. 

Organizacja szkolenia dzieci 

i młodzieży uzdolnionej 

sportowo w ramach 

Kórnickiego Centrum 

Koszykówki 

22 000,00 zł 22 000,00 zł 26 454,00 zł 

26. 
Polski Związek 

Wędkarski 

Koło nr 19 w 

Kórniku 

Zawody o Puchar Burmistrza 

Kórnika 
2 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

27. 
Kórnickie Spotkania z Białą 

Damą 
2 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

28. 

Kórnickie 

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 

z 

Niepełnosprawno

ścią intelektualna 

i Ruchową 

„Klaudynka” 

Sportowa KLAUDYNKA. 2 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

29. 

Kórnicki Klub 

Karate Shotokan 

Raven 

Organizacja szkoleń i 

treningów karate dzieci dla 

uzdolnionych sportowo z 

miasta i gminy Kórnik 

7 000,00 zł 7 000,00 zł 14 065,90 zł 

30. 

Organizacja Wielkopolskiej 

Otwartej Ligi Karate Kórnik 

2020 

6 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

31. 

Przygotowanie i uczestnictwo 

Kórnickiego Klubu Karate 

Shotokan Raven w miejskich, 

regionalnych, ogólnopolskich 

i międzynarodowych 

imprezach oraz 

zgrupowaniach i stażach 

karate 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 3 400,00 zł 

32. 

UKS „Radzevia” 

Radzewo 

UNIHOKEJ SUPER 

SPRAWA, TO COS WIĘCEJ 

NIŻ ZABAWA – organizacja 

szkolenia dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo w 

unihokeju. 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 15 146,50 zł 

33. 

JUNIOR OSTRAWA CUP 

2020 – Międzynarodowy 

Turniej Unihokeja z udziałem 

UKS Radzevia Radzewo 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

34. 

UDZIAŁ W ROZGRYWKACH 

V LIGI TENISA 

STOŁOWEGO 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 2 151,82 zł 

35. 

IX RADZEWSKIE 

SPOTKANIA Z 

BADMINTONEM 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 8 000,00 zł 

36. 

RADZEVIA CUP 2020 – oraz 

organizacja innych turniejów 

unihokeja 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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37. 

Stowarzyszenie 

„UKS – Jedynka 

Kórnik” 

Szkolenie dzieci młodzieży  

w sekcji kolarskiej „UKS - 

Jedynka Kórnik” 

140 000,00 zł 140 000,00 zł 239 421, 92 zł 

38. Amatorska Liga Piłki Nożnej 10 000,00 zł 10 000,00 zł 19 199,54 zł 

39. 
Kórnicka Liga Siatkówki 

Amatorów 
3 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

40. 

XI Memoriał Marka 

Serwatkiewicza w tenisie 

stołowym i rzucie lotką 

1 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

41. 

Udział Szkółki kolarskiej 

„UKS – Jedynka Kórnik” w 

Narodowym Programie 

Rozwoju Kolarstwa 

7 000,00 zł 7 000,00 zł 26 344,93 

42. 
Szkolenie dzieci i młodzieży 

w ramach sekcji pływackiej 
30 000,00 zł 30 000,00 zł 58 817,00 zł 

43. 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

w sekcji łuczniczej „UKS – 

Jedynka Kórnik” 

11 000,00 zł 11 000,00 zł 34 165,25 zł 

 
OGÓŁEM 

 

 
661 300,00 zł 

 
611 005,00 zł 

 
1238 268,93 zł 
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 Załącznik nr 21 

 

Wykaz organizacji, które ubiegały się o dofinansowanie na podstawie trybu 

pozakonkursowego czyli tzw. „małych grantów” 
 

Lp. 
Dane 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
przyznana 

Kwota 
wydatkowanej 
dotacji w roku 

2020 

Koszt 
całkowity 
zadania 

 

1. 

ZHP 

Chorągiew 

Wielkopolska 

Hufiec Kórnik 

Nieobozowa Akcja Letnia 

2020 Hufca ZHP Kórnik 

 

6 000,00 zł 

 

5 986,50 zł 

 

17 706,30 zł 

 

2. 

Stowarzyszenie 

„ROGĄDA” 

Organizacja wyjazdu 

krajoznawczo-

integracyjnego dla 

seniorów 

 

2 000,00 zł 

 

2 000,00 zł 

 

3 200,00 zł 

 

3. 

Stowarzyszenie 

„Grupa 

Rowerowa 

Szczytniki-

Koninko” 

Wyjazd sportowo-

krajoznawczy do 

Pszczewa 

 

2 600,00 zł 

 

2 600,00 zł 

 

2 817,60 zł 

 

4. 

Kórnickie 

Towarzystwo 

Pomocy 

Społecznej 

Gmina Kórnik dla chorych  

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

5. UKS „Radzevia” 

Radzewo 

Organizacja II 

Gwiazdkowego Turnieju w 

Unihokeja 

1 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

OGÓŁEM 

 

 

11 600,00 zł 

 

10 586,50 zł 

 

23 723,90 zł 
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Załącznik nr 22 

Zmiany w wartość środków trwałych w kwotach brutto 

Lp Wyszczególnienie 
Wartość brutto na 

dzień 01.01.2020 

Wartość brutto na 

dzień 31.12.2020 

1 Grunty 70 156 826,34 70 654 913,32 

2 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 5 054 081,48 5 021 921,48 

3 Budynki i lokale 150 193 605,39 157 027 180,49 

4 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 157 405 374,34 170 557 086,81 

5 Kotły i maszyny energetyczne 706 131,83 712 483,16 

6 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania 
1 359 816,73 1 396 695,59 

7 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i 

aparaty 
1 007 587,73 1 010 640,35 

8 Urządzenia techniczne 2 894 531,08 2 975 399,19 

9 Środki transportu 3 033 002,76 3 085 275,96 

10 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie 
2 298 760,11 2 617 235,14 

11 Prawo wieczystego użytkowania 1 468 972,10 1 496 507,04 

12 Środki trwałe w budowie 2 641 102,45 11 266 439,32 

13 Wartości niematerialne i prawne 1 249 740,59 1 373 362,65 

 OGÓŁEM 399 469 532,93 429 214 602,71 
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Załącznik nr 23 

 Zestawienie gruntów i lokali oddanych w użyczenie 

Lp. 
Użytkownik Sposób, cel użytkowania 

Lokal 
[m

2
] 

Grunt [ha] 

1. 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Szczytnikach 

cele statutowe 280,5 0,3349 

2. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Radzewie 

cele statutowe 279 0,5591 

3. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Czmoniu 
cele statutowe 482 0,53 

4. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kamionkach 

cele statutowe 360 0,301 

5. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kórniku 

cele statutowe 800 0,5122 

6. 

SP im. Jana Wójkiewicza w 
Radzewie 

plac zabaw - 0,3093 

7. 

Młodzieżowy Klub 
Sportowy MKS Czmoń 

cele statutowe - 0,656 

8. 

Stowarzyszenie Grupa 
Rowerowa Szczytniki 

boisko, plac zabaw oraz przystań 
rowerowa 

- 0,8483 

9. 

Biblioteka Publiczna w 
Kórniku 

działalność kulturalna – Biblioteka 
Publiczna 

154,4 0,2914 

10. 
Kórnicki Ośrodek Kultury w 

Kórniku 
cele statutowe 215,1 - 

11 
Sołectwo wsi Skrzynki sołeckie - 0,2031 

12 

Sołectwo wsi Kamionki 
boisko 

- 1,6023 

cele statutowe 

13 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kórniku 

cele statutowe 220,97 - 

14 

Związek Harcerstwa Polskiego 
w Kórniku 

cele statutowe 147,41  - 

15 

Stowarzyszenie Zwykłe Koło  
Gospodyń Wiejskich 

"Prusibabki" 
cele statutowe-świetlica wiejska 146,2 1,07 

16 

Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 

1918/19 Koło Kórnik 
cele statutowe 10,98  - 

17 

Koło Gospodyń Wiejskich 
ONE w Borówcu 

cele statutowe 172,9  - 

18 
Koło Gospodyń Wiejskich Bnin cele statutowe 147,41  - 
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Załącznik nr 24 

Wykaz lokali mieszkalnych Miasta i Gminy Kórnik 

L.p. Adres Stan władania 
Ilość 
lokali 

Powierzchnia 
m2 

1 Kórnik ul.  Poznańska 4 własność  7 312,37 

2 Kórnik ul. Poznańska 58 własność  4 143,40 

3 Kórnik ul. Poznańska 61 współwłasność 2 64,60 

4 Kórnik ul. Poznańska 65 własność  3 130,13 

5 Kórnik ul. Poznańska 83 własność  2 102,87 

6 Kórnik Pl. Niepodległości 5 współwłasność 4 116,29 

7 Kórnik Pl. Niepodległości 6 współwłasność 1 61,41 

8 Kórnik Pl. Niepodległości 41 współwłasność 3 97,31 

9 Kórnik ul. Szkolna 7  współwłasność 2 83,42 

10 Kórnik ul. Dworcowa 7  współwłasność 3 120,54 

11 Kórnik ul. Pocztowa 1 współwłasność 1 48,79 

12 Kórnik ul. Zwierzyniecka 1 własność  1 56,70 

13 Kórnik ul. Wojska Polskiego 25 własność  5 60,80 

14 Kórnik ul. Prowent 2 własność  1 51,40 

15 Kórnik ul. Prowent 5 współwłasność 4 202,99 

16 Kórnik ul. Prowent 3 własność  10 500,35 

17 Kórnik ul. Prowent 6 własność  9 462,90 

18 Kórnik ul. Staszica 1/26 współwłasność 1 32,50 

19 Kórnik ul. Rynek 7 współwłasność 2 58,89 

20 Kórnik ul. Rynek 17 współwłasność 2 51,44 

21 Kórnik ul. Armii Krajowej 21 własność  2 130,90 

22 Borówiec ul. Główna 4 współwłasność 7 246,30 

23 Szczytniki ul. Wspólna 24 własność  8 276,60 

24 Szczytniki ul. Wspólna 29 własność  7 360,51 

25 Robakowo ul. Szkolna 3 własność  2 87,46 

26 Runowo  5 własność  1 73,50 

27 Dziećmierowo ul. Leśna 5 własność  12 669,80 

28 Dziećmierowo ul. Leśna 3 własność  12 653,50 
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29 Dziećmierowo ul. Leśna 3A własność  5 185,90 

30 Dziećmierowo ul. Leśna 5A własność  9 335,90 

31 Dziećmierowo ul. Katowicka 21/A własność  2 184,41 

32 Dachowa ul. Okrężna 8 własność  14 359,40 

33 Szczodrzykowo ul. Ogrodowa 2b własność  14 507,45 

Zmiany 2020 

34 Czmoń ul. Polna 83 własność  3 122,44 

35 Kamionki ul. Poznańska 153 własność  1 74,10 

Razem powierzchnia lokali mieszkalnych   166 7 027,27 
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Załącznik 25 

Wykaz zniżek dla osób posiadających Kartę programu „Kórnicka Rodzina 

Trzy Plus” 

Przedszkola publiczne z terenu gminy Kórnik 

 

Lp. 
rodzaj usługi zakres cena 

cena po 

zniżce 

1. 
Wysokość opłaty za 

godziny ponadwymiarowe 

1 godzina 

ponadwymiarowa  
  1,00 zł. 0,50 gr. 

Kórnicki Ośrodek Kultury 

 

Lp. 
rodzaj usługi rodzaj biletu zakres cena 

cena po 

zniżce 

1. 

 

Letnie warsztaty 

ceramiczne 

Cały kurs Dwa tygodnie zajęć 150,00 zł. 

 
75,00 zł. 

 

2.  
 Zimowe warsztaty 

artystyczne  
Cały kurs  

          Dwa tygodnie 

zajęć 

 

150,00 zł. 

 

75,00 zł. 

 3. 

Indywidualne 

warsztaty gry na 

instrumentach 

 Indywidualne lekcje  35,00 zł. 17,50 zł. 

 

 

Przedsiębiorstwo FRANBUSS – Sklep „Graffiti” Artykuły Szkolne i Biurowe, Kórnik ul. 

Staszica 6 

 8 % Zniżki na cały asortyment 

Maryland-Angielski dla dzieci- Maria Ogonowska, Kórnik ul. Staszica 16/56 

5 % zniżki na roczny kurs języka angielskiego 

 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna – Magdalena Antosiak, Kórnik ul. Poznańska 42 

5 % zniżki na ortodoncje 

8 % zniżki na pozostałe zabiegi 

                              Bofurniture Tomasz Borowski, Kórnik ul. Wojska Polskiego 27 

15% zniżki na materace (rozmiary standardowe) 

10% zniżki na łóżka tapicerowane (rozmiar standard) 

5% zniżki na akcesoria meblowe (poduszki, stelaże) 

Hotel Milena- P.P.H.U.E.i W Białożyt, ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka 

30% zniżki na 7 noclegów z wyżywieniem ( śniadania i obiadokolacje) – cena bez zniżki 1000 zł/cena 

ze zniżką 700 zł  za cały pobyt. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych lub 4 osobowych 

apartamentach z dwoma oddzielnymi sypialniami. 

Warunki skorzystania ze zniżki – przyjazd 2,3 lub 4 osoby-pobyt rozpoczyna się w sobotę. 

Tel.   33 8637, 502 292 497 
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                             Pracownia Ozdób i dekoracji DEKOART, ul. Wodna 7/1, 62-035 Kórnik 

10% zniżki na cały asortyment ( ozdoby dekoracyjne, upominki, rękodzieło, porcelana) 

                             Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 grudnia 8/10 61-737 Poznań 

Zniżka obejmuje bilety teatralne, obowiązuje na wszystkie tytuły z pominięciem: 

„Extravaganzy o władzy”, „Extravaganzy o miłości” „ Dr@cula. Vagina dentata”., pokazów 

premierowych, wydarzeń gościnnych. 

Bilety w cenie 15 zł za okazaniem karty na spektakle: 

-„Kordian, „Hymn do miłości”, „Myśl Nowoczesnego Polaka”, „Great Poland”, „Sceny myśliwskie z 

Dolnej Bawarii”, „Drugi Spektakl”, „Trojanki”, „Kotka na rozpalonym blaszanym dachu”, „Piszczyk”, 

„Krakowiacy i Górale”, „Ojczyzna” 

Bilety- 30 zł. za okazaniem karty na spektakle: „Wielki Fryderyk”, „Odys”, „K”, „Malowany Ptak”. 

                                  Centrum Zdrowia Rodziny Sp. z o.o. ,  ul. Mostowa 12, 62-023 Kamionki 

5% zniżki na świadczenia komercyjne płatne przez pacjenta ( nie dotyczy badań laboratoryjnych, 

badań diagnostycznych, zabiegów związanych z kształtkami ginekologicznymi oraz zabiegów przy 

użyciu osocza wysokopłytkowego) 

 

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 

Rodzaj usługi Rodzaj biletu     Zakres Cena  Cena po zniżce 

Pływalnia* 
2 godziny  

bilet normalny 

poniedziałek - piątek 

 
sobota, niedziela, święta 

24,00 zł 

 
25,00 zł 

12,00 zł 

 
 12,50 zł 

Pływalnia* 
2 godziny 

bilet ulgowy 

poniedziałek - piątek  

 
sobota, niedziela, święta 

16,00 zł 

 
18,00 zł 

8,00 zł 

 
9,00 zł 

Nauka 

pływania 
karnet 16 lekcji 

dzieci  

 
dorośli 

480,00 zł  

 
512,00 zł 

240,00 zł  

 
256,00 zł  

Nauka 

pływania 
karnet 16 lekcji 

Zajęcia Rodzic plus 

Dziecko 
560,00 zł 280,00 zł 

Rehabilitacja fizykoterapia - wg. cennika 50 % 

Siłownia wejście jednorazowe 
poniedziałek - niedziela 

do godziny 14:00  
10,00 zł 5,00 zł 

 

mailto:Dr@cula.%20Vagina%20dentata
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Załącznik nr 26 

WB1-OSR.7021.22.2021 

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi 

za rok 2020 

Miasto i Gmina Kórnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kórnik 2021 
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Spis treści 

 

Wprowadzenie 

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne raz przeznaczonych 

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości  

z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki  

i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Liczba mieszkańców. 

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.), w imieniu których gmina 

powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy  

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz 

przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  
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Wprowadzenie 

Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie  

i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności dokonują 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6tb ww. ustawy na podstawie sprawozdań 

złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych 

przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na 

koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

obejmującą w szczególności: 

1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz 

przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi; 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki  

i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4. Liczbę mieszkańców; 

5. Liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa  

w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których 

mowa w art. 6 ust. 6-12; 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
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7. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu 

gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

 

Wykaz aktów prawnych 

Analiza została sporządzona w oparciu o obowiązujące akty prawa, a także 

dokumenty strategiczne i planistyczne. 

  

Ustawy i rozporządzenia 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 797 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 

2167); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2412); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 122). 

 

Dokumenty strategiczne 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 

2022 wraz z planem inwestycyjnym przyjęty uchwałą Nr XXXI/810/2017 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie 

uchwalenia planu gospodarki oraz uchwałą Nr XXXI/811/2017 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie 
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wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na 

lata 2016-2022; 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przyjęty uchwałą nr 88 Rady 

Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M.P. poz. 784). 

 

Źródła danych 

Analiza została sporządzona w oparciu o dane przesłane przez Zakład 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – Wielkopolskie Centrum Recyklingu z siedzibą 

w m. Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin. 

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne raz 

przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

Zgodnie z umową nr ZGO/101/2020 na zagospodarowanie odpadów w instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych w Witaszyczkach zawartą w dniu 3 stycznia 

2020 roku, umową nr ZGO/2P/2020 na utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Czołowie z dnia 2 stycznia 2020 roku oraz 

umową nr ZGO/8P/2020 na transport odpadów z PSZOK Czołowo (gm. Kórnik) do 

ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu z dnia 2 stycznia 

2020 roku, Miasto i Gmina Kórnik wszystkie odpady komunalne przekazuje do 

Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu z siedzibą w m. Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin. 

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi 

Główną potrzebą inwestycyjną związaną z gospodarką odpadami komunalnymi  

w gminie Kórnik jest przejęcie istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w m. Czołowo przez Spółkę Wodociągi Kórnickie i Usługi 

Komunalne WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o. 
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Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki 

i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. 

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być 

wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 

obejmują koszty: 

1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych; 

2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

3. Obsługi administracyjnej tego systemu; 

4. Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może 

pokryć koszty: 

1. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2. Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów 

lub części produktów niebędących odpadami; 

3. Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

roku o odpadach. 

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 

zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów 

odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów  

z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2 ww. ustawy, 

przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?cm=DOCUMENT


231 

 

komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny 

sposób. 

W 2020 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosiły 9 797 723,48 zł. 

Łączna kwota wydatkowana w 2020 roku na cele związane z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi wyniosła 13 241 218,55 zł. 

Przedstawione wartości pokazują, że system gospodarki odpadami komunalnymi 

nie bilansował się w 2020 roku. 

 

Liczba mieszkańców 

Zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy liczba 

mieszkańców miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 7770 osób, 

natomiast wsi 22050 osób, łącznie dając liczbę 29 820 osób. 

 

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.), w imieniu 

których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 

 

W 2020 roku nie wykazano właścicieli nieruchomości, którzy nie zawali umowy na 

korzystanie z usług wykonywanych przez: 

1. Gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub 

2. Gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

Poniższa tabela przedstawia ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu 

gminy Kórnik w 2020 roku na podstawie informacji przekazanej przez ZGO  

Sp. z o.o. – WCR na podstawie odpadów dostarczonych do ich instalacji.  
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Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych w 

2020 roku [Mg] 

bezpośrednio z 

nieruchomości 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych w 2020 

roku [Mg]  

z PSZOK 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
587,98 98,78 

15 01 02 

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

808,440 44,487 

15 01 04 
Opakowania z 

metali 
0,013 0 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
826,54 13,52 

15 01 10* 

Opakowania 

zawierające 

pozostałości 

substancji 

niebezpiecznych 

lub nimi 

zanieczyszczone 

0 14,74 

16 01 03 Zużyte opony 0 75,24 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
317,94 536,08 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne 

8057,30 0 

17 01 01 

Odpady betonu 

oraz gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów 

0 437,44 

17 09 04 

Zmieszane 

odpady z 

budowy, 

remontów i 

demontażu ine 

niż wymienione w 

17 09 01, 17 09 

0,74 525,66 
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02 i 17 09 03 

20 01 32 

Leki inne niż 

wymienione w 20 

01 31 

1,54 0,16 

20 01 08 

Odpady 

kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

3186,42 0 

20 01 10 Odzież 0 20,98 

20 01 34 

Baterie i 

akumulatory inne 

niż wymienione w 

20 01 33 

0 0,723 

20 01 23* 

Urządzenia 

zawierające 

freony 

9,28 11,48 

20 01 35* 

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 

7,12 10,26 

20 01 36 

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 35 

16,24 0 

20 02 01 

Odpady 

ulegające 

biodegradacji 

0,78 1488,24 

 

 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  

i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy 
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oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez ZGO Sp. z o.o. – WCR w Jarocinie ilość 

odpadu o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje  

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) 

otrzymane z odpadów 20 03 01 niesegregowanych (zmieszanych) przekazanych 

do składowania w 2020 wynosiła 0,00 Mg. 

. 

 

 

Analizę sporządził: Aneta Nowak – Flaczyńska / Joanna Jakubowicz 
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