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I. UWAGI OGÓLNE. 
 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta (burmistrza, prezydenta) 
obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim,  
w szczególności realizację: 

a) polityk,  
b) programów, 
c) strategii, 
d) uchwał rady gminy, 
e) budżetu obywatelskiego.  

 
Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było wprowadzenie 
zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału 
w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącej z aktu 
wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową, a tym 
samym przyczynią się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę 
samorządową, w której zamieszkują” (tag: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  
i kontrolowania niektórych organów publicznych, druk sejmowy nr 2001, dostępny na stronie 
internetowej Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001. 
Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest 
uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.  
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz 
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla wójta 
(burmistrza, prezydenta) z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym). 
Celem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu 
wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych informacji 
członkom organu stanowiącego.  
 
Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: 

a) sprawozdawczą, 
b) partycypacyjną, 
c) oceniającą. 

 
Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego,  
a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu. W raporcie nie 
należy zamieszczać danych dotyczących działalności rady gminy ani panującej w niej sytuacji 
społecznej, gospodarczej oraz politycznej, por. S. Gajewski, Ustawy, Legalis 2018.  
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Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w raporcie zamieszcza się wyłącznie informacje 
dotyczące działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku poprzedzającym rok, w którym 
dokument ten jest przedstawiony. 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. 

 
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 Gminy Kórnik.  
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY. 
 
Gmina Kórnik położona jest w środkowej części woj. wielkopolskiego. Od północy graniczy  
z miastem Poznaniem, od wschodu z gminą Kleszczewo i Środa Wlkp., od południa z gminą 
Zaniemyśl i Śrem, a od zachodu z gminą Mosina. Przez teren Gminy przebiega szereg arterii 
komunikacji kołowej: Poznań - Ostrów Wlkp. - Katowice, Poznań - Zaniemyśl, Kórnik - 
Śrem, Kórnik - Kostrzyn, Kórnik – Mosina oraz linia kolejowa nr 272 Kluczbork – Poznań 
Główny. Powierzchnia Gminy wynosi 186,5 km2, co stanowi 2,3 % powierzchni ogólnej 
województwa.  
Gmina zawarła porozumienia o partnerstwie i współpracy z: Gminą Kӧnigstein w Niemczech, 
Gminą Bukowina Tatrzańska, Miastem Humań z Ukrainy. 
Gmina notuje dynamiczny wzrost ludności. Od 2010 roku liczba ludności wzrosła o przeszło 
6700 mieszkańców. W dłuższej perspektywie czasowej wzrost jest jeszcze bardziej widoczny. 
Liczba mieszkańców od roku 1990 roku wzrosła o 13.063 osoby to jest prawie o 95 %.  
 

Rok Wieś  Miasto Razem 
2010 13 127 7 002 20 129 
2016 17 120 7 365 24 485 
2017 18 233 7 381 25 614 
2018 19 471 7 425 26 896 

 
 
Miasto i Gmina Kórnik składa się z 30 jednostek osadniczych, z których wyodrębniono  
29 sołectw. 

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 
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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  

 
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych  
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  Barbara Zarzeczna  
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  Bożena Kiełtyka  
ul. Poznańska 34 a  

62-035 Kórnik  

 14.
  

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 
OAZA 

(połączono Ośrodek Sportu i Rekreacji  

z 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   
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 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 

 
Dochody Miasta i Gminy Kórnik w głównych pozycjach kształtowały się w ostatnich trzech 
latach  następująco (w tys. zł): 

Rok 
Dochody 
ogółem  

Dochody 
bieżące 

w tym: 

Dochody 
majątkowe 

w tym: 
udział w 

podatkach 
PIT i CIT 

podatki  
i opłaty 

subwencje  
i dotacje 

ze 
sprzedaży 
majątku 

2016 138 747 137 507 33 273 55 198 41 787 1 240 233 
2017 154 307 151 711 36 588 57 941 50 697 2 596 262 
2018 176 607 169 297 42 724 62 985 56 680 7 310 1 199 

 
Podstawowe wydatki przedstawia tabela (w tys. zł): 

Rok Wydatki ogółem 

w tym: 

Wydatki majątkowe na obsługę długu 

2016 126 533 971 22 428 

2017 152 160 836 32 502 

2018 185 748 692 48 915 
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Sytuacja finansowa Gminy na kolejne lata jest stabilna i umożliwia realizację zaplanowanych 
zadań także posiłkując się środkami zewnętrznymi i przedstawia się następująco (w tys. zł): 

Rok 
Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

w tym:  

spłata  
zadłużenia  

Prognozo-
wana 
nadwyżka 
/deficyt 

Kwota 
długu na 

31.12 

Maksymalny 
dopuszczalny 

wskaźnik 
spłaty z art. 243 

ufp - za 
ostatnie  
3 lata 

Planowana 
łączna 
kwota 
spłaty 

zobowiązań 
/dochody 
ogółem  majątkowe 

2018 176 607 185 749 48 915 9 150 -9 142 48 240 22,47% 5,55% 
2019 186 302 194 022 41 242 7 180 -7 720 44 960 21,41% 4,69% 
2020 182 743 183 963 30 404 8 280 -1 220 46 180 16,99% 5,86% 

2021 187 300 180 421 22 848 7 880 6 880 39 300 15,34% 5,11% 
2022 191 971 182 771 21 275 9 200 9 200 30 100 14,27% 5,64% 
2023 196 759 190 659 25 138 6 100 6 100 24 000 15,90% 3,70% 

2024 201 667 194 167 24 521 7 500 7 500 16 500 15,87% 4,19% 
2025 206 697 201 797 27 921 4 900 4 900 11 600 15,88% 2,68% 

2026 211 854 206 954 30 761 4 900 4 900 6 700 15,88% 2,52% 
2027 217 227 210 527 29 746 6 700 6 700 0 16,20% 3,50% 

 
Wartość Majątku trwałego w ostatnich trzech latach wynosiła odpowiednio: 
2016 – 279.422.032,72 zł 
2017 – 289.574.173,15 zł 
2018 – 317.815.957,94 zł  
 
W spółkach, w których Miasto i Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem wartość 
udziałów przedstawiała się następująco:  

Lp. Spółka 

Udział Gminy 2016  Udział Gminy 2017 Udział Gminy 2018 

(%) (zł) (%) (zł) (%) (zł) 

1 

Kórnickie Przedsiębiorstwo 
Autobusowe "KOMBUS"  
Sp. z o.o. 100 5 700 500,00 100 5 700 500,00 100 5 700 500,00 

2 

Wodociągi Kórnickie  
i Usługi Komunalne WODKOM 
Kórnik Sp. z o.o. 100 2 744 000,00 100 2 744 000,00 100 3 044 000,00 

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

4 AQUANET S.A. 1,6 17 868 462,00 2,25 25 189 462,00 2,25 25 189 462,00 

5 
"Zakład Gospodarki Odpadami" 
Sp. z o.o. w Jarocinie 7,15 2 161 000,00 7,15 2 161 000,00 7 2 161 000,00 

  
Ogółem:  x 28 683 962,00 x 36 004 962,00 x 36 304 962,00 
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III.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA  

I GMINY KÓRNIK W 2018 R. 
 

1. Stowarzyszenia działające na terenie Gminy. 
W Mieście i Gminie Kórnik działa 80 stowarzyszeń i fundację, które realizowały swoje 
zadania statutowe.  

Lp. NAZWA ORGANIZACJI ADRES 
NR W 
REJESTRZE 

1. UKS „Dwójka Kórnik” ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik RUKS-00070/04 
2. UKS OAZA Kórnik ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik RUKS-00104/11 

3. Międzyszkolny UKS „Wieża Kórnicka” ul. Leśna 6, 62-035 Kórnik RUKS-00068/04 
4. Stowarzyszenie Biegowe „Brylant Kórnik” ul. Dworcowa 9A, 62-035 Kórnik KRS 0000300538 

5. Ochotnicza Straż Pożarna Kamionki 
Kamionki, ul. Poznańska 78,  
62-023 Gądki KRS 0000266561 

6. 
Polski Związek Wędkarski Okręg  
w Poznaniu ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań KRS 0000077054 

7. Polski Związek Wędkarski – Koło Kórnik ul. Kuśnierska 3, 62-035 Kórnik KRS:0000077054 

8. 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i 
Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190, 60-479 Poznań KRS:0000055936 

9. Stowarzyszenie Teatralne Legion ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik KRS:0000273079 

10. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Tutti 
Santi” przy parafii p.w. Wszystkich 
Świętych w Kórniku ul. Wojska Polskiego 45, 62-035 Kórnik KRS:0000078707 

11. Fundacja „Zakłady Kórnickie” Al. Flensa 2b, 62-035 Kórnik KRS:0000120123 

12. 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska – Hufiec Kórnik im. Tytusa 
Hr. Działyńskiego ul. Poznańska 34 A, 62-035 Kórnik KRS:0000266321 

13. Stowarzyszenie Aktywna Mościenica 
Mościenica, os. Pod Dębem 13,  
62-035 Kórnik KRS:0000288337 

14. Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce” ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik KRS:0000277181 

15. 
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe  
im. Ks. Szczepana Janasika ul. Poznańska 4  A, 62-035 Kórnik KRS:0000038871 

16. 

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
z Niepełnosprawnością Intelektualną i 
Ruchową „Klaudynka” ul. 20 października 69, 62-035 Kórnik KRS 0000131398 

17. 
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 
Uzdolnień Muzycznych DisCe ul. Oskierki 2, 60-178 Poznań KRS:0000256715 

18. 
Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik KRS:0000042256 

19. UKS Szakal Szczodrzykowo 
Szczodrzykowo, ul. Ogrodowa 21,  
62-035 Kórnik RUKS-00103/11 

20. KSS Kotwica Kórnik ul. Leśna 6, 62-035 Kórnik EKS-00013 
21. Stowarzyszenie „UKS - Jedynka Kórnik” Pl. Niepodległości 28, 62-035 Kórnik RUKS-00037/00 

22. UKS Sokół Robakowo 
Robakowo, ul. Szkolna 3,  
62-023 Gądki RUKS-97/00 

23. UKS „TKD – Kórnik” ul. Śremska 22, 62-035 Kórnik RUKS-49/01 
24. Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven Os. I. Krasickiego 7/5, 62-035 Kórnik EKS-83/10 

25. Stowarzyszenie Wiara Lecha ul. Bułgarska 17, 60-230 Poznań KRS:0000210535 
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26. Stowarzyszenie „Otwarte Skrzynki” 
Skrzynki, ul. Wiśniowa 23,  
62-035 Kórnik KRS:0000337870 

27. 
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 
Okręgowy w Poznaniu ul. Krasińskiego 3/5, 60-830 Poznań KRS:0000041349 

28. Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec Borówiec, ul. Szkolna 2, 62-023 Gądki KRS:0000245354 

29. 
Związek Kombatantów R.P i B.WPKoło 
Miejsko - Gminne ul. Kuśnierska 7, 62-035 Kórnik KRS:0000106108 

30. 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Oświaty Kórnickiej ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik KRS:0000373954 

31. Fundacja „Dom na Skale” Czmoniec 17, 62-035 Kornik KRS 000248232 

32. Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” 
ul. S. Kwaśniewskiego 2,  
62-020 Swarzędz KRS:0000044992 

33. Fundacja Piotra Reissa 
Poznań ul. Źródlana 19/1,  
60-642 Poznań KRS:0000376691 

34. Klub Sportowy AVIA Kamionki 
Kamionki, ul. Mieczewska 2,  
62-023 Gądki EKS-84 

35. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach 
Szczytniki ul. Wspólna 18,  
62-023 Gądki KRS:283640 

36. 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
Poznań os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań 

 
UKS-071 

37. 
Kórnickie Stowarzyszenie Imienia 
Władysława hrabiego Zamoyskiego os. I. Krasickiego 9/13, 62-035 Kórnik KRS:0000410198 

38. Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk ul. Poznańska 2, 62-035Kórnik KRS:0000299261 

39. 
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze – Chór 
Zamku Kórnickiego Castellum Cantans ul. Zamkowa 4/4, 62-035 Kórnik KRS:0000077514 

40. Stowarzyszenie Smartness 
Mościenica, os. Wczasowe 63, 
62-035 Kórnik KRS:0000409903 

41. Stowarzyszenie „Lepsze Runowo” Runowo 5, 62-035 Kórnik KRS:0000373719 

42. 
Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 ul. Rolna 51/107, 61-487 Poznań KRS:0000066835 

43. 

Polski Związek Działkowców – Rodzinny 
Ogród Działkowy im. Władysława 
Zamoyskiego Kórnik-Bnin 

Kórnik-Bnin, ul. Zwierzyniecka, 62-035 
Kórnik KRS:0000293886 

44. Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik KRS:0000274876 

45. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ul. Prosta 53,65-783 Zielona Góra KRS:0000034833 

46. Stowarzyszenie „ROGĄDA” 
Dachowa, ul. Okrężna 34 a,  
62-023 Gądki KRS:0000362744 

47. Stowarzyszenie „Szacunek dla Seniora” Żerniki 17/4, 62-023 Gądki KRS:0000421035 

48. 
Towarzystwo Młodzieży Sportowej 
KS Szczytniki 

Szczytniki, ul. Wspólna 27 A,  
62-023 Gądki EKS - 106 

49. Stowarzyszenie Wsi Czołowo 
Czołowo os. Międzylesie 73,  
62-035 Kórnik KRS:0000534681 

50. Fundacja PBG Basket Junior 
Wysogotowo,ul. Skórzewska 35,  
62-081 Przeźmierowo KRS: 0000359662 

51. Klub Sportowy Akademia Judo ul. Palacza 38/4, 60-241 Poznań KS 231 

52. 
Stowarzyszeni „Grupa Rowerowa 
Szczytniki – Koninko” 

Szczytniki, ul. Pogodna 14,  
62-023 Gądki KRS:0000507110 

53. Automobil Klub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań KRS:0000096073 

54. 
Stowarzyszenie Motocyklistów „MAD 
DOGS” Kórnik ul. Dworcowa 9, 62-035 Kórnik KRS:0000452042 

55. Wielkopolska Liga Piłki Stołowej ul. Prądzyńskiego 54/15, 61527 Poznań ST 139 
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56. 
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku 
Strzelców konnych Wielkopolskich 

Borówiec, ul. Spółdzielcza 2h,  
62-023 Gądki KRS:0000208125 

57. MKS Czmoń Czmoń, ul. Polna 1, 62-035 Kórnik EUKS - 112 

58. Stowarzyszenie PRO FUTURUM POLSKA ul. Floriańska 11/12, 44-200 Rybnik KRS:0000270003 

59. 
Stowarzyszenie „Towarzystwo ku 
upiększaniu miasta Kórnika”  ul. Dworcowa 9, 62-035 Kórnik KRS:0000585013 

60. Fundacja „APJA” ul. Koronna 7/13, 60-652 Poznań KRS:0000444912 

61. O! środek Sp. z o.o. 
Robakowo os. Tygrysie 5B,  
62-023 Gądki KRS:0000612752 

62. OSP Radzewo 
Radzewo, ul. Św. Mikołaja 195,  
62-035 Kórnik KRS:0000262548 

63. UKS Avia Kamionki 
Kamionki, ul. Mieczewska 36,  
62-023 Gądki EUKS - 123 

64. 

Fundacja na rzecz Akademii Wychowania 
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego  
w Poznaniu 

ul. Królowej Jadwigi 27/39,  
61-871 Poznań KRS:0000006151 

65. 
Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo 
Rowerowe” Pl. Jesionowy 10, 62-035 Kórnik KRS:0000599261 

66. UKS „Radzevia” Radzewo 
Radzewo, ul. Dworzyskowa 3,  
62-035 Kórnik EUKS-125 

67. 
Kórnicko-Bnińskie Towarzystwo 
Kulturalne ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik SZ - 22 

68. 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ad 
Honores 

ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 35,  
62-035 Kórnik SZ - 57 

69. 

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz 
Sympatyków 31Kórnickiego Dywizjonu 
Rakietowego Obrony Powietrznej  
w Kórniku ul. Staszica 8/19, 62-035 Kórnik KRS:0000251295 

70. Stowarzyszenie Blisko Kultury ul. A. Fredry 11, 62-035 Kórnik SZ - 30 

71. Stowarzyszenie Zaangażowani ul. Szkolna 2, 62-023 Borówiec KRS:0000602125 
72. Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka ul. Prowent 1/5, 62-035 Kórnik KRS:0000654513 

73. Stowarzyszenia Nasze Błażejewo 
Błażejewko, ul. Rybacka 31,  
62-035 Kórnik KRS:0000681234 

74. Fundacja PBG Basket Junior 
Wysogotowo, ul. Skórzewska 35,  
62-081 Przeźmierowo KRS:0000359662 

75. 
Stowarzyszenie Miłośników Sportu 
KAMIONKI 

Kamionki, ul. Sportowa 16/2, 
62-023 Gądki KRS:0000711819 

76. Stowarzyszenie Klub Rodan ul. Poznańska 5d m A1, 62-035 Kórnik KRS:0000345601 

77. Ochotnicza Straż Pożarna w Czmoniu 
Czmoń, ul. Strażacka 32,  
62-035 Kórnik KRS:0000263316 

78. Stowarzyszenie Zielony Peryskop Borówiec, ul. Szkolna 2, 62-023 Gądki KRS:0000755510 

79. Stowarzyszenie Wspólne ul. Wspólna 17/15a, 61-479 Poznań KRS:0000752473 

80. 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
SENIOR Borówiec, ul. Szkolna 2, 62-023 Gądki SZ - 00036 
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2. W Gminie Kórnik funkcjonują 4 Parafie Rzymsko – Katolickie, z którymi Burmistrz 
współpracuje na bieżąco: 
 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Wszystkich 

Świętych ul. Średzka 1, 62-035 Kórnik 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Królowej 

Rodzin ul. Poznańska 107, Borówiec,  62-023 Gądki 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha 

w Kórniku/Bninie ul. Kościelna 6, 62-035 Kórnik 

Parafia rzymskokatolicka  

 p.w. Św. Józefa Rzemieślnika   ul. Szkolna 7,  Robakowo, 62 -023 Gądki 

Parafia św. Matki Teresy z Kalkuty  

w Kamionkach ul.  Mostowa 23, Kamionki, 62-023 Gądki 

  
3. Zaangażowanie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w inicjatywach o szczeblu lokalnym, 

powiatowym i regionalnym: 
1) udział w spotkaniach związanych z realizacją inwestycji na terenie Miasta  

i Gminy Kórnik dotyczących m.in. rozbudowy i współfinansowania budowy stacji 
uzdatniania wody w Trzebisławkach, konsultacji przebiegu drogi krajowej S-11  
na odcinku od węzła Kórnik Południe do Środy Wlkp., budowy drogi powiatowej 
Gądki – Szczodrzykowo oraz budowy drogi powiatowej z Krzesin do Borówca przez 
Szczytniki i Koninko,  

2) obejmowanie patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik wydarzeń m.in.: 
wręczenie nagród uczniom z Gminy Kórnik, nagrodzonym w międzynarodowym 
konkursie „Europejska nagroda młodzieżowa”, Turniej Mikołajkowy REISS CUP,  
Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza w Kórniku w Hotelu Rodan, 

3) zaangażowanie w inicjatywy organizowane przez szkoły i przedszkola, w tym 
współorganizacja turniejów, konkursów imprez sportowych, festiwali z udziałem 
uczniów z Gminy Kórnik, 

4) współorganizacja i udział w lokalnych imprezach środowiskowych mających 
charakter edukacyjny, historyczny, integracyjny, promujący regionalne tradycje 
organizowanych we współudziale Rady Miasta i Gminy Kórnik.  

5) uczestnictwo w imprezach kulturalnych i jubileuszowych organizowanych na terenie 
Gminy Kórnik, 

6) udział w otwarciu i zakończeniu zrealizowanych inwestycji na terenie Gminy Kórnik,  
7) udział w spotkaniach z Wojewodą Wielkopolskim, 
8) uczestnictwo w zebraniach, konferencjach, naradach przedstawicieli władz 

samorządowych powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego,  
9) powołanie przez Burmistrza Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 
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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 Miasta Kórnika 2013 - 2020. 
5. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018 - 2023.  
6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 – 2020,  

z perspektywą na lata 2021 – 2024.  
7. Plan gospodarki niskoemisyjnej.  
8. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kórnik na lata 

2014 - 2032. 
9. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kórnik na lata 2016 

– 2020. 
10. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018 

– 2020. 
11. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020. 
12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 
13. Roczny program współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok.  
14. Plan Odnowy Miejscowości: Mościenica, Prusinowo, Borówiec, Czmoń, Robakowo, 

Runowo, Kamionki, Gądki. 
15. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018. 
 
 
Ad. 1.  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025. 
 
W 2018 r. Miasto i Gmina Kórnik realizowała Strategię Rozwoju Gminy Kórnik 
aktualizowaną przez Uchwałę nr XXXIII/434/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia  
26 kwietnia 2017 r.  
Strategia określa wizję Miasta i Gminy jako miejsce przyjazne: 

1) Mieszkańcom dzięki zróżnicowanemu rozwojowi i wysokiej jakości usług,  
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.  
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Cele strategiczne Strategii to:  
1) Rozbudowa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska,  
2) Rozwój infrastruktury i usług społecznych,  
3) Ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego.  

 
Do osiągnięcia celów strategicznych prowadziła realizacja w 2018 r. następujących zadań: 

1) układ dróg i komunikacji publicznej został zmodernizowany poprzez wykonanie 
następujących zadań: 
- rozpoczęto zadanie polegające na sporządzeniu koncepcji układu drogowego dla 

Miasta i Gminy Kórnik, w budżecie na 2019 r. zwiększono środki na to zadanie, 
- opracowano projekt budowy dojazdu do świetlicy w Szczodrzykowie,  
- opracowano projekt budowy przejścia dla pieszych na ul. Woźniaka w Kórniku,  
- opracowano projekt budowy ul. Wrzosowej w Borówcu,  
- przebudowano ul. Sarnią w Szczytnikach,  
- przebudowano ul. Wiatraczną w Kórniku,  
- przebudowano ul. Azaliową  w Robakowie,  
- przebudowano ul. Dolną, Murarską i Nową w Kamionkach, 
- przebudowano ul. Klonową, Ładną i Uroczą  w Borówcu,  
- przebudowano ul. Leśną i ul. Polną w Szczodrzykowie,  
- przebudowano  ul. Owocowe Wzgórze  w Dziećmierowie;  
- wybudowano drogę gminną w miejscowości Mościenica, jako czwarty zjazd  

z ronda Mościenica, na drodze wojewódzkiej nr 434 do drogi gminnej ul. Topolowej, 
- wybudowano Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy przy stacji kolejowej Kórnik wraz  

z zakupem środków transportu publicznego, 
- wybudowano chodnik przy ul. Św. Mikołaja w Radzewie, 
- wybudowano chodnik do osiedla Przylesie w Błażejewie wraz z oświetleniem, 
- wybudowano chodnik z miejscami parkingowymi przy ul. Dworcowej w Kórniku, 
- wybudowano drogi, chodniki wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową  

na os. przy ul. Witosa w Kórniku, 
- wybudowano ul. Krauthofera w Kórniku; 

2) system wodociągowo - kanalizacyjny zmodernizowano i rozbudowano, realizując 
zadania przez Gminę oraz Aquanet S.A.: 
- wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Celichowskiego w Kórniku, 
- zlecono opracowanie projektu sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Borówcu,  
- wybudowano I etap sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa, 
- zlecono opracowanie projektu sieci wodociągowej w ul. Molińskiej - Woykowskiej  

w Kórniku - Bninie, 
- zlecono opracowanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Skowronkowej  

i Wesołej w Szczytnikach, ul. Jaśminowej w Kamionkach i ul. Drapałka w Borówcu,  
- zlecono opracowanie projektu sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Kamionkach, 
-  trwa opracowanie projektu rurociągu tłocznego z przepompowni głównej  

w Kórniku do oczyszczalni ścieków w Borówcu, 



15 

 

- trwa opracowanie projektu magistrali wodociągowej zasilającej gminę Kórnik  
z gminy Mosina, 

- zlecono opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Zielona Dolina  
w Borówcu, 

- trwa opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Skrzynki, 
- trwa opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Błażejewko, 
- trwa opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Biernatki, 
- zlecono opracowanie projektu sieci wodociągowej w ul. Szczodrej, Krańcowej  

i Sarniej w Szczytnikach, 
- zlecono opracowanie projektu sieci wodociągowej w ul. Modelarzy w Kamionkach,  
- zlecono opracowanie projektu sieci wodociągowej w ul. Lotniczej w Kamionkach, 
- wybudowano sieć wodociągową łączącą Dziećmierowo z Kórnikiem,  
- trwa opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla  

m. Szczodrzykowo, 
- opracowana została koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Robakowo, 

Dachowa, Gądki i Żerniki; 
3) w zakresie ochrony środowiska, szczegółowo omówiono realizowane zadania  

w pkt Ad. IV. 6 – Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 
2017-2020; 

4) w zakresie rozwoju bazy lokalowej dla jednostek oświatowych, kulturalnych  
i sportowych realizowano następujące zadania: 
- przebudowa i rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Kórniku (Bnin) – 

budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego, 
- rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej w Radzewie, 
- opracowano projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Radzewie, 
- rozbudowano Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, 
- przebudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie KCRiS Oaza-Błonie w Kórniku; 
5) umocnieniu społeczeństwa obywatelskiego służył organizowany po raz szósty Budżet 

Obywatelski Gminy Kórnik (szczegółowa informacja w pkt VII), funkcjonowanie 
Funduszu Sołeckiego, poprawie jakości obsługi mieszkańców służyło 
wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń dla Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, remont pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej, integracji mieszkańców 
służyła budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Prusinowo, na którą uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W istotnych społecznie tematach związanych z opracowywaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego organizowane są konsultacje społeczne; 
a) Gmina pozyskiwała inwestorów tak w obszarze działalności gospodarczej  

jak i mieszkaniowej. Dane w poniższych tabelach: 



16 

 

 

Lp. budynki mieszkalne   
budynki - działalność 
gospodarcza  

1. Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2017 r. [m2] 1 026 482,23  992 509,65  

2. Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2018 r. [m2] 1 129 210,12  1 119 374,70  

3. 
Różnica między rokiem 2017 a 2018 
(powierzchnia) [m2] 102 727,89 126 865,05 

4. Stawka 2017r. [zł] 0,75 22,66 

5. Kwota  2017r. [zł] 769 861,67 22 490 268,67 
6. Stawka 2018r. [zł] 0,77 23,10 
7. Kwota 2018r. [zł] 869 491,79 25 857 555,57 

8. Różnica między rokiem 2017r. a 2018r. [zł] 99 630,12 3 367 286,90 

 
Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Mieście i Gminie Kórnik 

 2016 2017 2018 
miasto  1191 1199 1228 
wieś 2686 2892 3095 

Razem:  3877 4091 4323 

 
b) zwiększeniu atrakcyjności turystycznej Gminy i poprawie życia mieszkańców 

służyła: 
- realizacja kolejnego etapu budowy promenady spacerowej,  
- budowa terenu rekreacyjnego przy Placu Browarowym w Kórniku, 
- budowa, rozbudowa i modernizacja miejsc rekreacji na terenach wiejskich: place 

zabaw w Biernatkach, Czołowie, Kromolicach, Borówcu i Gądkach, siłownie 
zewnętrzne w Czmoniu, Radzewie.   

 
 

Ad. 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik.  

 
W granicach administracyjnych Miasta i Gminy Kórnik obowiązują 253 miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 1. Łączna powierzchnia obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynosi 9560 ha, co stanowi ok. 51% 
powierzchni gminy Kórnik. Spośród wszystkich funkcji wyznaczonych w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, powierzchnia terenów o funkcji 
rolniczej wynosi 3392 ha (ok. 35,5% powierzchni uchwalonych planów miejscowych Miasta  
i Gminy Kórnik). Obecnie trwa 55 procedur zmierzających do uchwalenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian – załącznik nr 2. Spośród 
najważniejszych, prowadzonych aktualnie procedur, zmierzających do uchwalenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warto wymienić następujące, 
toczące się w oparciu o uchwały: 

a) nr XLIV/588/18 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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w Kamionkach, w rejonie ulic: Mieczewska, Spacerowa, Leśny Zakątek – do granicy  
z lasem, gmina Kórnik; 

b) nr XLV/603/18 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami 
Owocową, Leśną i Długą, gmina Kórnik; 

c) 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; 

d) nr L/696/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Radzewo, w rejonie ulicy Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja, gmina Kórnik; 

e) nr XXIX/352/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borówiec – 
arkusz 4, gmina Kórnik; 

f) 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, gmina 
Kórnik; 

g) nr XL/532/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, 
Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik; 

h) nr XI/112/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec 
i Prusinowo, gmina Kórnik. 

 
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. Toczące się obecnie procedury, zmierzające do uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, zainicjowano  
w oparciu o uchwały: 

a) nr XXII/278/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą obszar obrębów Czołowo, 
Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko; 

b) nr XXVII/326/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 października 2016 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą północny 
zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części 
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obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro 
 i Dziećmierowo na zachód od trasy S11; 

c) nr XIX/244/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą grunty wsi Czołowo pomiędzy 
drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą. 

 
Urząd Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018 wydał 233 decyzje o warunkach zabudowy  
i 119 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (załączniki nr 3 i nr 4). 

 
 

Ad.3. Program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus”. 
 
Program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” funkcjonuje w Mieście i Gminie Kórnik od 2014 r.  
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”. Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik w oparciu o zapisy ww. uchwały, zarządzeniem nr 51/2014 z dnia  
3 czerwca 2014 r., wprowadził 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, zwana dalej „Kartą”. Wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny 
wielodzietnej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Karta wydawana jest na okres 12 
miesięcy. 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.  
 
Liczba wydanych i przedłużonych kart 

Rok 2018 
Liczba wydanych nowych kart Liczba przedłużonych kart 

219 920 

 
Wykaz zniżek dla osób posiadających kartę programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” 

Przedszkola publiczne z terenu Gminy Kórnik 

 
Lp. 

rodzaj usługi zakres 
cena  
w zł 

cena po zniżce  
w zł 

1. 
Wysokość opłaty za godziny 
ponadwymiarowe 

1 godzina 
ponadwymiarowa 

  1,00 0,50  
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Kórnicki Ośrodek Kultury 

 
Lp. 

rodzaj usługi rodzaj biletu zakres 
cena 
w zł 

cena po zniżce 
w zł 

1. 
 

Letnie warsztaty 
ceramiczne 

Cały kurs Dwa tygodnie zajęć 150,00 75,00 

2.  
 Zimowe warsztaty 
artystyczne  

Cały kurs  Dwa tygodnie zajęć 
 

150,00 
 

75,00 

 3. 
Indywidualne 
warsztaty gry na 
instrumentach 

 Indywidualne lekcje  35,00 17,50  

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS sp. z o. o 

Lp. rodzaj usługi rodzaj biletu zakres 

 
cena  
w zł 

 

cena po zniżce 
 w zł 

1. 
 

Bilet Miesięczny 
dorośli/dzieci 

 
Do 5 km 

 

Ważny od pierwszego dnia 
każdego miesiąca  
do ostatniego dnia danego 
miesiąca  

44,00 11,00 

2. 
Bilet Miesięczny 
dorośli/dzieci 

Do 10 km 

Ważny od pierwszego dnia 
każdego miesiąca                            
do ostatniego dnia danego 
miesiąca  

 
84,00 

 

 
21,00 

 

3. 
Bilet Miesięczny 
dorośli/dzieci 

Do 20 km 

Ważny od pierwszego dnia 
każdego miesiąca                          
do ostatniego dnia danego 
miesiąca  

150,00 37,50 

4. 
Bilet Miesięczny 
dorośli/dzieci 

Do 30 km 

Ważny od pierwszego dnia 
każdego miesiąca                         
do ostatniego dnia danego 
miesiąca  

190,00 47,50 

5. 
Bilet Miesięczny 
dorośli/dzieci 

 
Do 40 km 

Ważny od pierwszego dnia 
każdego miesiąca                            
do ostatniego dnia danego 
miesiąca  

 
240,00 

 
60,00 
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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 

34% zniżki na 7 noclegów z wyżywieniem ( śniadania  
i obiadokolacje) – cena bez zniżki 910zł./cena ze zniżką 600 
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. 

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. 
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Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 

Lp. rodzaj usługi rodzaj biletu zakres 
cena 
w zł 

cena po 
zniżce 
w zł 

1. 
Pływalnia* 

*zniżka nie dotyczy dopłaty za czas 
przekroczony na basenie 

2h bilet 
normalny 

pon - pt 
9:00 - 16:00 /          
16:00 - 21:00 

18,00 / 21,00  9,00 /10,50  

sob – ndz / święta 
9:00 - 21:00 

22,00  11,00 

2h bilet ulgowy 

pon – pt 
9:00 - 21:00 

13,00  6,50 

sob – ndz / święta 
9:00 - 21:00 

14,00 7,00 

2. 
Nauka pływania* 

*zniżka nie dotyczy dopłaty za czas 
przekroczony na basenie 

karnet 17 lekcji 
dorośli 
dzieci 

374,00  
340,00 

187,00      
170,00 

3. Rehabilitacja Fizykoterapia  wg cennika 50% 

5. Siłownia 
wejście   

jednorazowe 
pon –ndz 

do godz.14:00 
10,00 5,00 

6. Mini golf bilet rodzinny 
pon- pt 

sob – ndz / święta 
Sezon letni 

18,00 
25,00 

9,00 
12,50  

 
 
Ad. 4. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kórnika 2013-2020. 
 
W 2018 r. Miasto i Gmina Kórnik kontynuowała realizację Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Kórnika 2013-2020 przyjętego uchwałą nr XXXVI/392/2013 Rady 
Miejskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. 
Wykaz zadań realizowanych w ramach omawianego Programu w 2018 r. przez Gminę  
i podmioty zewnętrzne: 

1) rewaloryzacja przestrzeni Arboretum w Kórniku, 
2) modernizacja toalet ul. Zamkowa/Prowent w Kórniku.  

 
Zaplanowane w Programie działania przewidywały ich realizację przez Gminę Kórnik, 
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, jak również przez inwestorów prywatnych. 
Planowanym efektem działań realizowanych przez sektor publiczny było rozwiązanie 
problemów przestrzennych i społecznych występujących na obszarze. Działania te miały 
zainicjować także rozwój sektora usług.  
 
 
Ad. 5. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018-2023. 
 
W roku 2018 Miasto i Gmina Kórnik realizowało Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta  
i Gminy Kórnik przyjęty Uchwałą nr LI/700/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia  
17 października 2018 r.  
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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 zawiera kompleksowy proces rewitalizacji Gminy.  
Osiągnięcie nadrzędnego celu procesu rewitalizacji jakim jest wyprowadzenie obszarów 
zdegradowanych ze stanu kryzysowego będzie możliwe dzięki zrealizowaniu szczegółowych 
celów rewitalizacyjnych.  
 
Dla realizacji w 2018 r. lokalnego Programu rewitalizacji 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 operacyjnych:  

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 2018 r. w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowano następujące zadania:  

a) przebudowa stadionu sportowego na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji  
i Sportu Oaza-Błonie w celu poszerzenia oferty zajęć sportowych,  

b) budowa promenady spacerowej wzdłuż Jeziora Kórnickiego – etap III część 1,  
c) program „Pomagać znaczy skutecznie wspierać” – projektem objęte były rodziny, 

których problemy zdrowotne i społeczne zaburzają lub utrudniają ich prawidłowe 
funkcjonowanie,  

d) program „W zdrowym ciele zdrowy duch” – działania służące rehabilitacji  
i przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,  

e) warsztaty artystyczne dla młodzieży kórnickiej,  
f) wiejskie centra aktywności w Żernikach i Dziećmierowie, 
g) kursy podnoszące kwalifikacje mieszkańców, w ramach projektu zorganizowany 

zostanie cykl szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców sołectwa Dziećmierowo,  

h) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Placu Browarowym w Kórniku,  
i)  przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Kórniku,  
j)  przebudowa toalet na Prowencie w Kórniku,  
k) „Muzyczna Promenada”, projekt zakłada realizację w okresie letnim cyklu 

koncertów odbywających się na promenadzie im. Wisławy Szymborskiej w Kórnik, 
l) modernizacja boiska sportowego w Żernikach,  
m) wspierano aktywizację osób starszych przez dofinansowanie działań między innymi 

chóru Magnolie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Emerytów  
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i Rencistów Oświaty Kórnickiej, Związek Kombatantów R.P. i B.W.P., 
Stowarzyszenie „Wspaniała Siódemka”,  

n) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opisane  
w Ad. IV pkt 11., 

o) podnoszono kompetencje dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie i realizację 
projektów:  
- „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję” – program wsparcia kompetencji 

matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum  
w Kamionkach,   

- „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia  
w nowym przedszkolu w Kamionkach”,  

- „Liga e-szkoła” opracowanie projektu; 
p) budowę centrum kulturalno - rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Prusinowo, 
q)  zwiększano bezpieczeństwo mieszkańców instalując dodatkowe kamery w Kórniku 

na placu Browarowym, ul. Zamkowej 1, narożnik ul. Steckiego i ul. 20 Października, 
na terenie ośrodka KCRiS Oaza- Błonie oraz placu zabaw w Szczytnikach,  

r) funkcjonował całodobowy monitoring. 
 
 
Ad. 6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 – 2020,  

z perspektywą na lata 2021 – 2024. 
 

W 2018 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. Program 
realizowany był w następujących obszarach interwencji: 

1) poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej 
Radzewie, zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2 sztuk) oraz wykonanie 
wymiany kotłowni w budynku OSP w Kórniku (projekt), termomodernizacja budynku 
OSP w Szczytnikach, 

2) zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego odczuwalnego dla mieszkańców 
Gminy, poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych, oraz planowanie 
lokalizacji zakładów przemysłowych i usługowych generujących duży ruchu 
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 Wodne Wody Polskie, bieżącą 
konserwację systemu melioracyjnego przez spółki wodne na zlecenie Gminy Kórnik, 
właścicieli gruntów, Starostę,  

4) gospodarki wodno-ściekowej: 
a) rozwój oraz modernizacja systemów wodociągowych, zapewnienie mieszkańcom 

Gminy wody pitnej o odpowiedniej jakości poprzez planowaną budową magistrali 
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wodociągowej z Mosiny do Kórnika, przebudowaną sieć wodociągową  
z Dziećmierowa do Kórnika - zadania zrealizowane przez Aquanet S.A., budowę 
magistrali wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa (etap I) – zadanie zrealizowane 
wspólnie przez Gminę Kórnik, Powiat Poznański i Aquanet S.A., 

b) rozwój oraz modernizacja systemów kanalizacyjnych przez realizację zadań: budowa 
kanalizacji deszczowej na os. przy ul. Witosa w Kórniku, budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Celichowskiego w Kórniku oraz projekty budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Biernatki, Błażejewko, Skrzynki i Szczodrzykowo,  

c) 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 budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 

5) ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją rolniczą poprzez monitoring jakości 
gleby, zawartości makroelementów oraz weryfikowanie przydatności rolniczej gleb 
przy współfinansowaniu z budżetu Gminy, zachowywanie śródpolnych i przydrożnych 
zadrzewień, zakrzewień i edukację w zakresie stosowania zasad dobrej praktyki 
rolniczej oraz wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego 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 5); 

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); 

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; 
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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 jednostki OSP Czmoń trafił nowoczesny sprzęt 
ratowniczy składający się z: agregatu hydraulicznego, nożyc hydraulicznych, 
rozpieracza ramieniowego i węży przedłużających, a używany przez jednostkę  
w Czmoniu mały zestaw ratownictwa technicznego przekazano OSP Szczytniki. 

 
Gmina dofinansowuje zajęcia z zakresu edukacji promującej ekologiczny transport, 
oszczędzanie wody, prądu, selektywną zbiórkę odpadów wśród mieszkańców,  
w szczególności wśród młodzieży szkolnej na zajęciach lekcyjnych oraz organizując 
konkursy i nagradzając najlepsze prace. 
 
 
Ad. 7. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kórnik. 

 
W 2018 r. Gmina Kórnik realizowała plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą  
nr XXXVIII/502/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2017 r.  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kórnik (w skrócie PGN) określa rozwiązania 
przyjęte przez Gminę Kórnik w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych,  
w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce, 
gospodarce komunalnej, a także zarządzaniu miastem.  
Zasadniczym celem PGN było określenie wizji rozwoju Miasta i Gminy Kórnik  
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, 
społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem PGN jest wyznaczenie celów 
strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję Miasta i Gminy Kórnik  
w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju.  
 
Cele strategiczne PGN dla Gminy Kórnik bezpośrednio przyczyniają się do realizacji 
wszystkich celów strategicznych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik 
na lata 2017-2025. 
W 2018 r. w ramach PGN w Gminie Kórnik realizowano: zakup dwóch autobusów 
niskoemisyjnych, ścieżkę rowerową z Dziećmierowa do stacji PKP i dalej przez 
Szczodrzykowo do Runowa. 
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Ad. 8. 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 2018 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 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). 

 
 

Ad. 9. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kórnik  
na lata 2016 – 2020. 

 
W 2018 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.  
 
Realizując założenia programu w 2018 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji 
projektowej modernizacji budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie przy ul. Leśnej. 
Zakończenie dokumentacji projektowej planowane jest na rok 2019. Projekt zakłada 
przygotowanie 22 lokali socjalnych.  
 
Zasób mieszkaniowy Gminy Kórnik w 2018 roku obejmował 163 lokale mieszkalne (w tym 
lokale socjalne) o łącznej powierzchni 6097,67 m2 w budynkach stanowiących własność  
i współwłasność Gminy. 
 
Wykaz lokali mieszkalnych w zasobach Miasta i Gminy Kórnik – stan na dzień 31 grudnia 
2018 r. 
Lp Adres Stan władania 

budynkiem 
Ilość 
lokali  

Łączna 
pow. 
lokali  
w m2 

Media (źródło ogrzewania, 
sposób odprowadzania 
ścieków) 

1. Kórnik, ul. Poznańska 4 własność 7 312,37 gazowe ind., węglowe, 
kanalizacja 

2. Kórnik, ul. Poznańska 58 własność 4 143,40 c.o., kanalizacja 
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3. Kórnik, ul. Poznańska 61 współwłasność 2 64,60 węglowe, kanalizacja 
4. Kórnik, ul. Poznańska 65 własność 3 131,10 c.o., kanalizacja 
5. Kórnik, ul. Poznańska 83 własność 2 102,87 c.o., kanalizacja 

6. Kórnik, Plac Niepodległości 5 współwłasność 4 116,29 węglowe, kanalizacja 
7. Kórnik, Plac Niepodległości 6 współwłasność 1 61, 41 węglowe, kanalizacja 
8. Kórnik, Plac Niepodległości 41 współwłasność 3 97,31 węglowe, kanalizacja 

9. Kórnik, ul. Szkolna 7 współwłasność 2 83,42 węglowe, kanalizacja 
10. Kórnik, ul. Prowent 2 własność 1 51,40 gazowe ind., kanalizacja  

11. Kórnik, ul. Prowent 3 własność 10 500,35 gazowe ind., kanalizacja  
12. Kórnik, ul. Prowent 5 współwłasność 4 202,99 gazowe ind., kanalizacja  
13. Kórnik, ul. Prowent 6 własność 9 462,90 c.o., węglowe, kanalizacja  

14. Kórnik, ul. Rynek 7 współwłasność 2 58,89 węglowe, kanalizacja 
15. Kórnik, ul. Rynek 17 współwłasność 2 51,44 węglowe, kanalizacja 
16. Kórnik, ul. Zwierzyniecka 1 własność 1 56,70 węglowe, kanalizacja 

17. Kórnik, ul. Armii Krajowej 21 własność 2 130,90 węglowe, kanalizacja 
18. Kórnik, ul. Dworcowa 7 współwłasność 3 120,54 węglowe, kanalizacja 
19. Kórnik, ul. Pocztowa 1 współwłasność 1 48,79 węglowe, kanalizacja 

20. Kórnik, ul. Wojska Polskiego 25* własność 5 60,80 c.o., kanalizacja 
21. Kórnik, ul. Staszica 1/26 współwłasność 1 32,50 c.o., kanalizacja 

22. Borówiec, ul. Główna 4 współwłasność 7 246,30 węglowe, kanalizacja 
23. Dachowa, ul. Okrężna 8* własność 14 359,40 gazowe ind., szambo 
24. Czmoń, ul. Polna 91 własność 1 75,97 węglowe, szambo 

25.  Szczytniki, ul. Wspólna 24 własność 8 276,60 węglowe, szambo 
26. Szczytniki, ul. Wspólna 29 własność 7 360,51 c.o., szambo 
27. Szczodrzykowo, ul. Ogrodowa*  własność 14 507,45 gazowe ind., szambo 

28. Runowo 5 własność 1 73,50 gazowe ind., szambo 
29. Dziećmierowo, ul. Katowicka* własność 2 184,41 gazowe ind., szambo 
30. Dziećmierowo, ul. Leśna 3 własność 12 653,50 c.o., kanalizacja 

31. Dziećmierowo, ul. Leśna 5 własność 12 669,80 c.o., kanalizacja 
32. Dziećmierowo, ul. Leśna 3a* własność 5 185,90 gazowe ind., kanalizacja 

33. Dziećmierowo, ul. Leśna 5a* własność 9 335,90 gazowe ind., kanalizacja 
34. Robakowo, ul. Szkolna 3 własność 2 87,46 gazowe ind., szambo 

Razem: 163 6097,67  

*lokale socjalne 

 
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. W roku 2018 zostało zawartych 11 umów z nowymi 
najemcami oraz w 2 przypadkach nastąpiła zmiana głównego najemcy.  
 

 Wyszczególnienie Rok 2018 
1 Liczba mieszkań komunalnych z zasobów Gminy 163 

2 Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów Gminy 34 
3 W tym z wiersza 1: Liczba mieszkań socjalnych 47 
4 Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 46 

5 Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 0 
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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: 

a) wiek budynków, 
b) rodzaj zabudowy, 
c) sposoby utrzymania budynków i ich użytkowanie, 
d) 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 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 (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2204) 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. 
 
W roku 2018 złożono 1 wniosek na wykup lokalu mieszkalnego przez jego najemców. 
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:  

a) podatek od nieruchomości, 
b) koszty administrowania, 
c) koszty konserwacji, koszty technicznego utrzymania budynku,  
d) 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. W roku 2018 wysokość stawki za 1 m2 wynosiła 5,40 zł. 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 26 lutego 2015 r. i obejmuje: 
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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) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prawidłowości gospodarowania  

i zarządzania zasobem komunalnym,  
9) sporządzania okresowych informacji dotyczących gospodarowania powierzonym 

mieniem. 
 
Porozumienie określa także sposoby rozliczania kosztów związanych z realizacją 
powierzonych spółce zadań oraz wynagrodzenia dla administratora. 
 
 
Ad. 10. 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.  
 
Na  rok 2018 zaplanowano sprzedaż nieruchomości:  

1) 18 działek budowlanych położonych przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku, 
2) 3 działek o łącznej powierzchni 2,7748 ha, położonych w Dziećmierowie  

z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą, 
3) 9 działek położonych w Biernatkach, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, 

w trybie bezprzetargowym, 
4) lokal użytkowy w miejscowości Konarskie, 
5) 2 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców. 

 
Z ww. planu zrealizowano: 

 sprzedaż jednej działki  o powierzchni 1,0747 ha położonej w Dziećmierowie,  
w przetargu wzięła udział tylko jedna osoba,  

 sprzedaż 9 działek w Biernatkach. 
 
Dwa lokale mieszkalne nie zostały sprzedane ze względu na odstąpienie od sprzedaży w celu 
zaspokajania zapotrzebowania na lokale komunalne. Natomiast przetarg na sprzedaż działek 
w Kórniku przy ul. Zwierzynieckiej nie został ogłoszony ze względu na potrzebę 
zabezpieczenia terenów pod bazę edukacyjno - oświatową. 
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W 2018 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym do łączności gospodarczej dwie 
nieruchomości, działkę w Robakowie o powierzchni 0,1128 ha oraz działkę w Dębcu  
o powierzchni 0,0032 ha. W formie darowizny przekazano na rzecz Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku działkę o powierzchni 0,1233 ha  
z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza parafialnego.  
Wydane zostały dwie decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
dwóch działek w prawo własności dotyczące działki w Kamionkach – 0,0584 ha  
oraz w Kórniku – 0,0356 ha. 
 
W 2018 roku kupiono 9 działek o łącznej powierzchni 0,4100 ha, w tym pod drogi  
w Biernatkach, Borówcu, Dachowie i Robakowie - 0,2727 ha, pod infrastrukturę techniczną 
w Czmońcu – 0,0548 ha, pod teren zieleni publicznej w Kórniku – 0,0415 ha oraz działkę 
zabudowaną z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kromolicach – 0,0410 ha. 
Nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (decyzje podziałowe) to 18 
działek o łącznej powierzchni 0,7913 ha. Nieodpłatnie nabyto prawo użytkowania 
wieczystego 4 działek w obrębie Konarskie o łącznej powierzchni 0,4803 ha. 
 
Zawarte zostały 3 umowy zamiany: w Czmoniu, działka o powierzchni 0,0400 ha na działkę  
o powierzchni 0,0292 ha, w Kórniku działka o powierzchni 0,1164 ha na działkę  
o powierzchni 0,0103 ha, oraz w Skrzynkach działka o powierzchni 0,0440 ha na działkę  
o powierzchni 0,1159 ha. Zamiana działek dotyczyła pozyskania gruntów pod drogi. 
 
Zawarto 30 umów dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 10,6366 ha, na cele m. in. 
rolne, rekreacyjne. 
 
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. 11 i 12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na rok 2018 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016- 
2020. 

 
W 2018 r. Miasto i Gmina Kórnik realizowało Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty Uchwałą Nr XLI/542/217 Rady Miasta 
i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 r., oraz Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii przyjęty Uchwałą XVI/180/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 
2015 r. 
 
Zadania, które zostały zawarte w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zrealizowane w 2018 roku: 
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1) zwiększono dostępność terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu  
i narkotyków, dotkniętych problemem przemocy poprzez: 
a) utworzenie 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 zatrudniono psychologa,  

b) kontynuowano, na zasadach takich jak dotychczas, współpracę ze stacjonarnymi 
placówkami leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii oraz z instytucjami 
ambulatoryjnymi działającymi na rzecz osób z tymi problemami, współpraca 
dotyczyła podjęcia leczenia i terapii oraz monitorowania działań przez osoby, które 
wcześniej zostały objęte pomocą tych placówek, 

c) sfinansowano programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz działania, które 
dotyczyły sytuacji kryzysowych, 

d) kontynuowano działalność Punktu Konsultacyjnego, sfinansowano obsługę Punktu; 
2) udzielono pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, 

pomocy prawnej i psychospołecznej: 
a) kontynuowano, wcześniej podjętą, działalność świetlic opiekuńczo - wychowawczych 

dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykami, oraz tych  
w których inne problemy ujawniono, 

b) prowadzono działalność ustawową w ramach prowadzonych w Gminie zadań 
związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, między innymi  
w zakresie realizacji procedury Niebieska Karta,  

c) zorganizowano i sfinansowano wyjazdy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym  
i problemem przemocy w rodzinie oraz zagrożonych narkomanią na zimowisko, 
zorganizowano i sfinansowano pobyt rodzin zagrożonych alkoholizmem  
i narkomanią, w których występuje przemoc; 

3) zrealizowano działania profilaktyczne poprzez działalność informacyjną i edukacyjną 
dotyczące przedmiotowego problemu: 
a) sfinansowano zajęcia w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych  

w Gminie Kórnik, które przyczyniły się do promowania zdrowego stylu życia, 
kształtujących postawy dzieci i młodzieży wobec alkoholu i narkotyków, zajęcia  
te były dostosowane do wieku i uwzględniały specyfikę problemów, które 
analizowano wcześniej w poszczególnych placówkach, 

b) w ramach profilaktyki selektywnej, wśród dzieci i młodzieży z grup podwyższonego 
ryzyka – zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą – 
finansowano działania w ramach prowadzonych świetlic i wyjazdów na kolonie  
i zimowisko, zrealizowano założenia poprzez realizację programów, które utrwalają 
postawy abstynenckie w środowisku dzieci i młodzieży oraz zwiększają świadomość  
w przedmiocie szkód wynikających z picia alkoholu i używania narkotyków, 

c) zorganizowano i przeprowadzono spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających  
do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Kórnik. 

d) prowadzono szeroką współpracę z lokalnymi mediami, przekazując informacje 
dotyczące poszczególnych działań, prowadzonych kampanii i programów w Gminie, 
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e) członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) 
przeprowadzili wizję w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
przypominając o przepisach prawa i obowiązkach sprzedawców i przedsiębiorców  
(o czym informowano wcześniej w ramach szkoleń na temat przestrzegania zasad 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad i warunków 
korzystania z tych zezwoleń), 

f) współpraca GKRPA z lokalną Strażą Miejską i Policją w zakresie uświadamiania 
kierowców (między innymi podczas kontroli drogowych) o skutkach prowadzenia 
pojazdów pod wpływem alkoholu i narkotyków, 

g) przeprowadzono kampanię wśród mieszkańców na temat odpowiedzialności prawnej 
za picie alkoholu w miejscach publicznych polegającą na systematycznym 
wykładaniu broszur, ulotek w miejscach ogólnie dostępnych OPS, Przychodnie 
Zdrowia, Policja, Straż Miejska; 

4) 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, sfinansowano także prasę fachową dla klubu; 

5) 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”; 

6) na podstawie bieżącej analizy problematyki nie ujawniono potrzeby zorganizowania  
i sfinansowania Centrum Integracji Społecznej, działania te realizowano w ramach 
innych przedsięwzięć; 

7) sfinansowano działanie GKRPA oraz Punktu Konsultacyjnego, w tym również 
ustawowo przypisanych szkoleń dla członków Komisji, umożliwiono realizację zadań  
w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wsparciem którego objęci są mieszkańcy 
Gminy Kórnik. 

 
Program był realizowany przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  
ds. Uzależnień. W załączeniu sprawozdania z działalności – załączniki nr 6 i nr 7. 
 
 
Ad. 13. Program współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok. 
 

W roku 2018 Gmina Kórnik realizowała Roczny program współpracy Miasta i Gminy Kórnik  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego przyjęty Uchwałą nr XLI/541/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.,  
Program określa zasady wsparcia dla wszystkich podmiotów i organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Kórnik i jej mieszkańców. Podstawową 
formą wsparcia było prowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
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publicznych. Środki finansowe na ich wykonanie zostały zabezpieczone w budżecie gminy  
na 2018 r. 
Program współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 r., wyznacza obszary 
współpracy między Miastem i Gminą Kórnik a organizacjami pozarządowymi. Aktywna 
współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego 
kierowania rozwojem Gminy. 
 
Dla realizacji Programu w 2018 r. wyznaczono:  

1) cel ogólny, jakim było zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz 
kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez 
budowanie partnerstwa między Gminą a organizacjami pozarządowymi;  

2) cele szczegółowe: 
a) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw  

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, 
b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 
c) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej  

w Gminie, 
d) aktywizacja społeczności lokalnej, 
e) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 
f) upowszechnianie nowatorskich i efektywnych działań obejmujących potrzeby 

społeczne. 
 
Cele programu mogły być realizowane poprzez działania z zakresu:  

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
8) ratownictwa i ochrony ludności. 

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik stanowi 
załącznik nr 8.  
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Ad. 14. Plan Odnowy Miejscowości: Mościenica, Prusinowo, Czmoń, Robakowo,  
Borówiec, Gądki, Dachowa, Radzewo, Szczytniki, Skrzynki, Żerniki.  

 
Plan odnowy miejscowości  jest dokumentem określającym drogę  do wyznaczonego celu, 
jakim jest poprawa warunków życia w danym sołectwie. Służy jego rozwojowi poprzez 
uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Jest też 
dokumentem premiowanym w przypadku aplikowania przez Gminę lub lokalne 
stowarzyszenia o środki zewnętrzne na inwestycje i zadania o charakterze kulturalnym, 
sportowym i integracyjnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 
2020 oraz programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”. 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 
kulturalnych i mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. 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 
Radę Sołecką i samorząd gminny. 

W ramach planów odnowy miejscowości Radzewo i Czołowo w roku 2018 otrzymały 
dofinansowanie z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dofinansowanie na realizację 
zadań przyjętych w swoich Planach Odnowy Wsi. W Radzewie została wybudowana siłownia 
zewnętrzna, a w Czołowie plac zabaw dla dzieci i młodzieży.  
W ramach realizacji zadań zapisanych w planach odnowy miejscowości sołectwa 
podejmowały m.in. następujące inicjatywy:  

- festyny z różnych okazji (dzień dziecka, dzień babci i dziadka, dzień kobiet i inne),  
- Mikołajki dla dzieci, 
- biesiada na zakończenie lata,  
- zagroda Kórnicka, 
- dożynki wiejskie,  
- imprezy sportowe, 
- święto pyry, imieniny ulicy, 
- budowa oświetlenia, 
- budowa, remont, doposażenie placów zabaw, siłowni i boisk, 
- remonty i wyposażenie świetlic. 

 
 
Ad. 15. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018. 
 

W 2018 r. Gmina Kórnik realizowała Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt przyjęty Uchwałą nr XLV/596/2018 Rady Miasta  
i Gminy Kórnik z dnia 28 marca 2018 r.  
Wykonanie założeń Programu i jego kontrola spoczywało na Gminie, której celem powinna 
być jak najpełniejsza i najbardziej efektywna realizacja założeń.  
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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. 
Istotnym zagadnieniem jest sprawne i skuteczne odławianie zwierząt i ich utrzymanie. 
Odławianie zwierząt bezdomnych i zapewnianie im miejsca w schronisku należy  
do obowiązkowych zadań własnych Gminy. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu były 
przewożone do Schroniska i zapewnienie im właściwej opieki weterynaryjnej.  
 
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie  
w 2018 r. polegała szczególności na:  

1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  
2) sprawowaniu opieki nad kotami wolnożyjącymi 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 niewłaściwego zachowania 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; 

11) na podstawie umów zawartych w 2018 r. 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 lek wet. Roberta Lampasiaka, 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) jednostek pomocniczych, 
6) lekarza weterynarii Roberta Lampasiaka oraz lokalnych lekarzy weterynarii, 
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7) działających na terenie Gminy organizacji zajmujących się ochroną zwierząt: 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja Dr Lucy, Fundacja „Zwierzęta  
i my”. 

 
Gospodarstwem rolnym przyjmującym i zapewniającym opiekę bezdomnym zwierzętom 
gospodarskim z obszaru Miasta i Gminy Kórnik jest Polska Akademia Nauk – Zakład 
Doświadczalny w Kórniku, ul. Średzka 20. 
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA i GMINY KÓRNIK  
z 2018 R. 

 
Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia  
W sprawie/Wykonanie uchwały 

 
KADENCJA 2014-2018 

1. XLIII/571/2018 31.01.2018 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy 
Kórnik na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik na rok 
2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2 XLIII/572/2018 31.01.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Kórnik na lata 2018-2027 

Wykonanie uchwały: 
W uchwale nr XLII/567/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 
2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Kórnik na lata 2018- 2027, wprowadzono następujące zmiany:  
1. w §1 pkt 1 uchwały zmieniono treść załącznika nr 1 do uchwały i nadano  

mu treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,  
2. w §1 pkt 2 uchwały zmieniono treść załącznika nr 2 do uchwały i nadano  

mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 
3. w §2 uchwały treść objaśnień przyjętych wartości otrzymała brzmienie jak  

w objaśnieniach dołączonych do niniejszej uchwały. 

3 XLIII/573/2018 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik 
na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu gminy z kwoty 161.656.432,00 zł o kwotę 
630.923,00 zł do kwoty 162.287.355,00 zł.  
Zwiększono wydatki budżetu gminy z kwoty 176.606.432,00 zł o kwotę 
7.130.923,00 zł do kwoty 183.737.355,00 zł. 

4 XLIII/574/2018 31.01.2018 w sprawie planu dofinansowywania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik 

  Wykonanie uchwały: 
Dokonano opracowania planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,  
a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 
146 058,00 zł 
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5 XLIII/575/2018 31.01.2018 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i 
Gmina Kórnik jest organem prowadzącym 

Wykonanie uchwały: 
Określono kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, a także dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym 
kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym. Na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania 
przedszkolnego, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym 
przyznaje się odpowiednio liczbę punktów: 
1) oboje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą lub 

studiują w systemie dziennym - 15 pkt; 
2) droga dziecka z domu do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym 

jest najbliższa miejscu zamieszkania (dotyczy przedszkola pierwszej 
preferencji) - 15 pkt; 

3) dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym  
do przedszkola wskazanego we wniosku jako pierwsze na liście wybranych 
przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola - 10 pkt; 

4) dziecko korzysta z rozszerzonej oferty przedszkola - 3 godz. i więcej ponad 
podstawę programową - 8 pkt; 

5) dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki 
opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście i Gminie Kórnik –  
8 pkt; 

6) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest 
rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców 
przedszkola, lub uczęszczać będzie do oddziału przedszkolnego („0”)  
w obwodowej szkole podstawowej, znajdującego się najbliżej danego 
przedszkola (dotyczy przedszkola pierwszej preferencji) - 6 pkt; 

6 XLIII/576/2018 31.01.2018 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego  
na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 

  Wykonanie uchwały: 
Przyznano pierwszeństwo najemcy w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 7  
o powierzchni użytkowej 53,60 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym  
o powierzchni 4,80 m2, położonego w Borówcu przy ul. Głównej 4 zbywanego  
w trybie bezprzetargowym, wraz z udziałem ułamkowym 1081/10000  
w nieruchomości wspólnej opisanej numerem ewidencyjnym 198/4  
o powierzchni 0,2290 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 
PO1D/00045921/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wyrażono 
zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w/w lokalu mieszkalnego, 
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, w wysokości 80% ceny 
sprzedaży wynoszącej 56.839,00 zł, co stanowi kwotę bonifikaty 45.471,20 zł. 
Trwa procedura przygotowania nieruchomości do zbycia. 
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7 XLIII/577/2018 31.01.2018 w sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości 
zabudowanej położonej w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej 
opisanej numerem ewidencyjnym 680/3, o powierzchni 0,0070 ha, zapisanej  
w księdze wieczystej nr KW PO1D/00023122/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  
w Środzie Wlkp., zabudowanej budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej  
o powierzchni użytkowej 46,63, położonej w Kórniku przy ul. Wodnej. Burmistrz 
odstąpił od sprzedaży, ze względu na możliwość wykorzystania nieruchomości  
na cele publiczne. 

8 XLIII/578/2018 31.01.2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 
ewidencyjnych 526 i 527 w rejonie Placu Powstańców 
Wielkopolskich, obręb Kórnik, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchylono uchwałę nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 lipca 2015 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 526 i 527 
w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, obręb Kórnik, gmina Kórnik. 

9 XLIII/579/2018 31.01.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 
ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie Placu 
Powstańców Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik,  

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia 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. 

10 XLIV/580/2018 28.02.20
18 

w sprawie ustanowienia na terenie Miasta i Gminy Kórnik roku 2018 
Rokiem 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 

Wykonanie uchwały: 
Ustanowiono w Mieście i Gminie Kórnik rok 2018 Rokiem 100-lecia Powstania 
Wielkopolskiego, upamiętniając w ten sposób bohaterski zryw mieszkańców Ziemi 
Kórnickiej, którzy z poświęceniem i zaangażowaniem włączyli się w zwycięską 
walkę Wielkopolan o niepodległość i kształtowanie granic odrodzonego Państwa 
Polskiego. 

11 XLIV/581/2018 28.02.2018 w sprawie wzniesienia pomnika w formie Tablicy Upamiętniającej 
mieszkańców Ziemi Kórnickiej biorących udział w Powstaniu 
Wielkopolskim 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na wzniesienie pomnika w formie Tablicy Upamiętniającej 
mieszkańców Ziemi Kórnickiej biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim. 
Uchwalono, że w/w pomnik zostanie usytuowany na Placu Powstańców Wlkp.  
w Kórniku w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego pomnika ku czci Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919 – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
Pomnik został odsłonięty w dniu 15 grudnia 2018r. 
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12 XLIV/582/2018 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik  
na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu gminy z kwoty 162.292.518,00 zł o kwotę 
1.875.000,00 zł do kwoty 164.167.518,00 zł. Zwiększono wydatki budżetu gminy  
z kwoty 183.742.518,00 zł o kwotę 1.875.000,00 zł do kwoty 185.617.518,00 zł. 

13 XLIV/583/2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem  
na dofinansowanie projektu koncepcyjnego budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 
272 Kluczbork - Poznań Główny w ciągu drogi powiatowej nr 2489P Swarzędz-
Kamionki wraz z dojazdami i mostem na rzece Kopla (Kopel)  
w m. Koninko, gm. Kórnik w wysokości 100.000,00 zł. Dotacja została przekazana 
i ostatecznie rozliczona w 2018r. na kwotę 98.400,00 zł. 

14 XLIV/584/2018 28.02.2018 zmieniająca uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kórniku oraz w sprawie nadania statutu 
Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano zmiany w §1 uchwały nr XIII/141/2011 Rady Miejskiej  
w Kórniku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kórniku. W uchwale nr XVIII/219/2016 Rady Miasta  
i Gminy Kórnik z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku zmianie uległ załącznik do 
uchwały, który otrzymał brzmienie nadane niniejszą uchwałą. 

15 XLIV/585/2018 28.02.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kórniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku 
energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
- Prawo energetyczne 

Wykonanie uchwały: 
Upoważniono Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia 
postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego 
dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których 
mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik. 

16 XLIV/586/2018 28.02.2018 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia 
bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego  
na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 

  Wykonanie uchwały: Przyznano pierwszeństwo najemcy w nabyciu budynku 
mieszkalnego o powierzchni użytkowej 91,85 m2 wraz z pomieszczeniem 
gospodarczym o powierzchni 140,65 m2, położonego w Czmoniu przy ul. Polnej 91 
zbywanego w trybie bezprzetargowym, wraz z nieruchomością opisaną numerem 
ewidencyjnym 269/3 o powierzchni 0,2061 ha, zapisaną w księdze wieczystej  
Nr KW PO1D/00025074/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. 
Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w/w budynku 
mieszkalnego, zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,  
w wysokości 95% ceny sprzedaży wynoszącej 122.800,00 zł, co stanowi kwotę 
bonifikaty 116.660,00 zł. Budynek został zbyty w dniu 07.05.2019 r. za kwotę 
6.140,00 zł. 
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17 XLIV/587/2018 28.02.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana, ulica Klonowa. 

18 XLIV/588/2018 28.02.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach, w rejonie ulic: 
Mieczewska, Spacerowa i Leśny Zakątek – do granicy z lasem, gmina 
Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kamionkach, w rejonie ulic: Mieczewska, Spacerowa i Leśny 
Zakątek – do granicy z lasem, gmina Kórnik. 

19 XLIV/589/2018 28.02.2018 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
wywołanego uchwałą nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Kórniku  
z dnia 28 stycznia 2015 roku 

Wykonanie uchwały: 
Postanowiono o nieuwzględnieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
wywołanego uchwałą nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia  
28 stycznia 2015 roku 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, złożonego  
 w dniu 23 stycznia 2018 r. przez pełnomocnika p. Krzysztofa G. Nie znaleziono 
podstaw do zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania w zakresie 
kategoryzacji dróg 33 KDW i 32 KDW, gdyż nie są one przeznaczone pod drogi 
publiczne i jako drogi wewnętrzne nie będą wytyczane i wywłaszczane przez MiG 
Kórnik. Zobowiązano Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik  
do przekazania uchwały pełnomocnikowi wnoszącego wezwanie. 

20 XLIV/590/2018 28.02.2018 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wezwania do przedstawienia 
stanu sprawy dotyczącej sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej – 
błędów redakcyjnych oraz stylistycznych w uchwale nr L/551/2014 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014 r. 

  Wykonanie uchwały: 
Przyjęto stanowisko odnośnie wezwania do przedstawienia stanu sprawy dotyczącej 
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej – błędów redakcyjnych oraz 
stylistycznych w uchwale nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 
czerwca 2014 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej 
terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, 
Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązano Przewodniczącego 
Rady Miasta  
i Gminy Kórnik do przekazania w/w stanowiska pełnomocnikowi wnoszącego 
wezwanie. 

21 XLIV/591/2018 28.02.2018 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów  
na ławników do sądów powszechnych 

Wykonanie uchwały: Powołano Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników w składzie: Julia Bartkowiak, Krystyna Janicka, Irena Kaczmarek, 
Danuta Paluszkiewicz, Andrzej Regulski. 
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22 XLV/592/2018 28.03.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Kórnik na lata 2018-2027 

Wykonanie uchwały: 
W uchwale nr XLII/567/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 
2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Kórnik na lata 2018-2027, zmienionej uchwałą XLIII/572/2018 z dnia 31 stycznia 
2018r., wprowadzono następujące zmiany:  
1. w §1 pkt 1 uchwały zmieniono treść załącznika nr 1 do uchwały i nadano  

mu treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,  
2. w §1 pkt 2 uchwały zmieniono treść załącznika nr 2 do uchwały i nadano  

mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,  
3. w §2 uchwały treść objaśnień przyjętych wartości otrzymała brzmienie jak  

w objaśnieniach dołączonych do niniejszej uchwały. 
23 XLV/593/2018 28.03.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik  

na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu gminy z kwoty 164.224.565,00 zł o kwotę 
894.876,00 zł do kwoty 165.119.441,00 zł. Zwiększono wydatki budżetu gminy z 
kwoty 185.674.565,00 zł o kwotę 1.194.876,00 zł do kwoty 186.869.441,00 zł. 

24 XLV/594/2018 28.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka  
w Kamionkach oraz nadania mu statutu 

Wykonanie uchwały: 
 Zmiana statutu żłobka w zakresie: 
- działań jakie może podjąć dyrektor w przypadku nieobecności dziecka w żłobku,  
- opłat za czas nieobecności,  
- uczestnictwa rodziców zajęciach prowadzonych przez Żłobek 
- zmiana zasad rekrutacji w systemie dwuetapowym: rekrutacji podstawowej  
i uzupełniającej. 

25 XLV/595/2018 28.03.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Określono wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik. Zgodnie z uchwała 
wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć w czasie przekraczającym 
wymiar godzin przewidzianych na realizacje podstawy programowej wraz z 
obniżkami. 

26 XLV/596/2018 28.03.2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik na rok 2018 

Wykonanie uchwały: 
Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018 w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
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27 XLV/597/2018 28.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Poznańskiemu z przeznaczeniem na wykup gruntów w związku z realizacją 
zadania: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz – Gądki 
na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki  
w wysokości 168.420,00 zł. Dotacja nie została przekazana z uwagi na 
niewykonanie dokumentacji projektowej.  

28 XLV/598/2018 28.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu  
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowy 
sygnalizacji „ALL-RED” w ciągu drogi powiatowej nr 2468P w miejscowości 
Prusinowo  
w wysokości 34.000,00 zł. Dotacja została przekazana i ostatecznie rozliczona 
2018r. na kwotę 34.000,00 zł. 

29 XLV/599/2018 28.03.2018 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego 
przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 2472P 
- ulicy Konarskiej w miejscowości Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wskazano wstępne miejsce lokalizacji 
nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 2472P - ulicy 
Konarskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Radosną - strona prawa i lewa  
w miejscowości Kórnik. 

30 XLV/600/2018 28.03.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Błażejewko, gm. Kórnik, po stwierdzeniu, że ustalenia w niniejszej uchwale nie 
naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonego uchwałą Nr LV/450/98 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 roku ze zmianami. 

31 XLV/601/2018 28.03.2018 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi Konarskie, Radzewo, Czmoniec, część wsi 
Czołowo oraz część wsi Czmoń, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchylono uchwałę nr XXIV/273/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 
2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Konarskie, Radzewo, 
Czmoniec, część wsi Czołowo oraz część wsi Czmoń, gmina Kórnik oraz uchwałę  
nr XXXV/387/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów wsi Konarskie, Radzewo, Czmoniec, część wsi 
Czołowo oraz część wsi Czmoń, gmina Kórnik – w części w jakiej nie zostały one 
wykorzystane. 
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32 XLV/602/2018 28.03.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Czołowie, dla działki  
o numerze ewidencyjnym 83/1 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Czołowie, dla działki o numerze ewidencyjnym 83/1. 

33 XLV/603/2018 28.03.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czołowo pomiędzy 
drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą, 
gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami 
Owocową, Leśną i Długą, gmina Kórnik. 
 

34 XLV/604/2018 28.03.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, 
obręb Konarskie oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Radzewie dla wschodniej części ulicy 
Wapiennej 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, obręb Konarskie oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla wschodniej części ulicy 
Wapiennej. 

35 XLV/605/2018 28.03.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarskie 
Wykonanie uchwały: Uchwała została wykonana. Ulicy nadano nazwę 
Żurawinowa. 

36 XLV/606/2018 28.03.2018 w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, ustalono ich 
granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

37 XLV/607/2018 28.03.2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 

  Wykonanie uchwały: 
Wskazano termin do dnia 25 kwietnia 2018 r., tj. do dnia najbliższej planowanej 
Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik, dla rozpatrzenia skargi z dnia 5 marca 2018 r. 
wniesionej przez panią (…) na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  
w Kórniku. Zobowiązano Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik  
do zawiadomienia skarżących o przedłużeniu terminu załatwienia skargi. 
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38 XLV/608/2018 28.03.2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania  
na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano podziału Miasta i Gminy Kórnik na stałe obwody głosowania, ustalając 
ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w sposób 
określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

39 XLVI/609/2018 25.04.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik  
na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu gminy z kwoty 164.860.598,80 zł o kwotę 
1.399.809,00 zł do kwoty 166.260.407,80 zł. Zwiększono wydatki budżetu gminy  
z kwoty 186.610.598,80 zł o kwotę 1.399.809,00 zł do kwoty 188.010.407,80 zł. 

40 XLVI/610/2018 25.04.2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania  
i wykupu 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono, że Miasto i Gmina Kórnik wyemituje 20.000 obligacji o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 20.000.000,00 zł, emisja obligacji 
nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów,  
w liczbie mniejszej niż 150 osób, obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie 
będą miały formy dokumentu, oraz nie będą zabezpieczone. Gmina w roku 2018 
wyemitowała obligacje na kwotę 24.100.000,00 zł, w tym 20 mln zł w ramach 
emisji obligacji na podstawie uchwały z 2018r. 

41 XLVI/611/2018 25.04.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację 
zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na 
obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenia ilości 
połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 
Uchwalono, że w/w pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej 
ze środków budżetu Miasta i Gminy Kórnik w wysokości 422.450,00 zł., w okresie 
od 2018 do 2020 roku. W 2018 roku Gmina przekazała kwotę 86.100,00 zł. 

42 XLVI/612/2018 25.04.2018 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi 

Wykonanie uchwały: 
Przyjęto od Powiatu Poznańskiego zadanie publicznego zarządzania drogą 
powiatową w zakresie dotyczącym budowy odcinka chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 2478P, w miejscowości Radzewo, przy ul. Dworzyskowej. 

43 XLVI/613/2018 25.04.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu 

  Wykonanie uchwały: 
W uchwale nr XLII/569/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 
2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Poznańskiego, dokonano 
następującej zmiany: - §2 otrzymał brzmienie: „§2. Pomoc finansowa, o której 
mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok, w wysokości 5.463.332,00 zł.”. Dotacja  
z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej  
nr 2477P Gądki –Szczodrzykowo została przekazana i rozliczona w 2018r.  
w wysokości 5.463.332,00 zł. 
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44 XLVI/614/2018 25.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej 
położonej w Kórniku, obręb Bnin 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem o konstrukcji 
drewnianej, opisanej w ewidencji jako działki nr 357, 358 i 359 o łącznej 
powierzchni 0,0446 ha, położonej w Kórniku, obręb Bnin, zapisanej w księdze 
wieczystej nr KW PO1D/00021547/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie 
Wlkp. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy ww. nieruchomości na 
okres 10 lat, od 27 maja 2018 r. do 27 maja 2028 r., pomiędzy Miastem i Gminą 
Kórnik, a Kołem Gospodyń Wiejskich w Kórniku, reprezentowanym przez 
przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. Umowa została zawarta w dniu 
25.05.2018 r. 

45 XLVI/615/2018 25.04.2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku  
w wysokości 37.000,00 zł na renowację konserwatorską elewacji i wnętrza kruchty 
wejścia głównego do kościoła kolegiackiego p.w. Wszystkich Świętych  
w Kórniku. Dotacja została udzielona 23.05.2018r. i rozliczona w 2018r. w pełnej 
otrzymanej kwocie 37.000,00 zł. 

46 XLVI/616/2018 25.04.2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono dotacji Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Kórnickiej w wysokości 
100.000,00 zł na wykonanie prac renowacyjnych zachodniej elewacji Zamku 
Kórnickiego. 

47 XLVI/617/2018 25.04.2018 uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia 
Żłobka w Kamionkach oraz nadania mu statutu 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała uchylająca podjęta w związku z zawiadomieniem organu nadzoru  
o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały. W uchwale błędnie zapisano, iż wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
stanowiła zaś ona akt prawa miejscowego. 

48 XLVI/618/2018 25.04.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kórniku 

  Wykonanie uchwały: 
Uchwalono Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

49 XLVI/619/2018 25.04.2018 w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego  
na terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Określono wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 r. obejmujący 
jedno kąpielisko strzeżone na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
„OAZA – BŁONIE” zlokalizowane na Jeziorze Kórnickim w Kórniku. Ustalono 
sezon kąpielowy na terenie Miasta i Gminy Kórnik na okres od 15 czerwca 2018 r. 
do 31 sierpnia 2018 r. 
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50 XLVI/620/2018 25.04.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, 
gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy 
Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina Kórnik, po stwierdzeniu,  
że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku 
Nr LV/450/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. ze zmianami. 

51 XLVI/621/2018 25.04.2018 przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 
2019 

Wykonanie uchwały: 
Określono zasady przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik  
w 2019 r. 

52 XLVI/622/2018 25.04.2018 w sprawie konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa 
Kamionki 

Wykonanie uchwały: 
Postanowiono przeprowadzić z mieszkańcami zamieszkałymi w miejscowości 
Kamionki, konsultacje społeczne w sprawie podziału obecnego sołectwa Kamionki 
na odrębne sołectwa. Konsultacje się odbyły w dniu 2czerwca 2018r. 

53 XLVI/623/2018 25.04.2018 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników 

Wykonanie uchwały: 
Zasięgnięto od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji  
o kandydatce na ławnika - Marii Grządzielewskiej – zgłoszonej w wyborach 
uzupełniających na kadencję od 2016 r. do 2019 r. w trybie art. 162 §9 ustawy  
z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Upoważniono 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik do przesłania, łącznie z uchwałą, 
danych osobowych w/w kandydatki. 

54 XLVI/624/2018 25.04.2018 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy 
Miastem i Gminą Kórnik, a miastem Humań na Ukrainie 

  Wykonanie uchwały: 
Postanowiono nawiązać współpracę partnerską pomiędzy Miastem  
i Gminą Kórnik, a Miastem Humań na Ukrainie w zakresie:  
1) współorganizowania i współuczestniczenia w działaniach o charakterze 

społecznym, edukacyjnym, sportowym, kulturalnym i gospodarczym,  
2) wspierania spotkań dzieci i młodzieży,  
3) wzajemnego promowania Miasta i Gminy Kórnik na Ukrainie oraz Miasta 

Humań w Polsce.  
Umowa została podpisana podczas drugiego dnia 25. Kórnickich Spotkań z Białą 
Damą – 20.05.2018 roku. 

55 XLVI/625/2018 25.04.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Po zapoznaniu się ze skargą na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Tytusa Działyńskiego w Kórniku oraz wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie zarzutów przedstawionych w skardze 
wniesionej w dniu 5 marca 2018 r.:  
1) w zakresie mobbingu w pracy, odstąpiono od zajmowania stanowiska  

z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały;  
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2) w zakresie niewłaściwego zarządzania szkołą w obszarach: udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, współpracy dyrektora szkoły ze specjalistami  
i nauczycielami, relacji personalnych z pracownikami szkoły, które mają wpływ 
na panującą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa pracowników szkoły, 
odpowiedzialności dyrektora w zakresie podejmowanych własnych decyzji, 
podnoszenia kompetencji zawodowych przez nauczycieli, stwierdzono ich 
bezzasadność z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

56 XLVII/626/2018 30.05.2018 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu 
Okręgowego w Poznaniu 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano uzupełnienia listy ławników i stwierdzono, że w wyniku tajnego 
głosowania, w wyborach uzupełniających na ławnika do Sądu Okręgowego  
w Poznaniu, do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji, z wyłączeniem spraw  
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wybrana została pani Maria 
Grządzielewska. 

57 XLVII/627/2018 30.05.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka w Kamionkach 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała podjęta w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 
znowelizowanej ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3, przekazana dyrektorowi 
Żłobka  
w Kamionkach. 

58 XLVII/628/2018 30.05.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane 
przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony 
przez Miasto i Gminę Kórnik.  
Miesięczna opłata za pobyt dzieci w żłobku składa się z:  
a) opłaty stałej, obliczonej procentowo w stosunku do przeciętnego 

wynagrodzenia, ogłaszanego za IV kwartał roku budżetowego poprzedzającego 
dany rok budżetowy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
komunikatem publikowanym w Monitorze Polskim na podstawie art. 20 pkt 2  
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych; 

b) opłaty za koszt surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, 
wyliczonej na podstawie obowiązujących cen oraz zgodnie z normami 
żywienia, odpowiednimi  dla dzieci w wieku  od  4 miesięcy  do 3 lat. 

Wysokość opłaty stałej, stanowi: 
a) stawka podstawowa, tj. 10 % przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za IV kwartał roku budżetowego 
poprzedzającego dany rok budżetowy przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, 

b) stawka obniżona o 50% w stosunku do stawki podstawowej – w przypadku, gdy 
do żłobka uczęszcza dziecko z rodziny wielodzietnej (mającej co najmniej troje 
dzieci)  lub dwoje dzieci z jednej rodziny rozumianej jako osoby spokrewnione 
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące, a także: rodziców wychowujących dziecko 
niepełnosprawne, rodzica samotnie wychowującego dziecko, rodziców 
posiadających dochód poniżej kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 
ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej; 

c) podstawę ustalenia opłaty stałej wg stawki, o której mowa w uchwale  
w związku z samotnym rodzicielstwem stanowi  oświadczenie rodzica  lub 



49 

 

zaświadczenie  z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan 
cywilny, wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich  lub 
separacji lub inne  dokumenty,  a także,  w przypadku osiągnięcia dochodu 
poniżej kryterium dochodowego – zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości 
osiągniętych dochodów brutto za kwartał poprzedzający złożenie wniosku. 

W uchwale ustalono maksymalną opłatę za wyżywienie w kwocie do 7,00 zł  
za jeden dzień. 
Dla dzieci ze specjalną dietą oraz dla dzieci do 1 roku życia wysokość opłaty za 
wyżywienie ustalana jest indywidualnie i nie powinna  przekroczyć 9,00 zł za 
każdy dzień pobytu. 
Stawkę  żywieniową obniża się o 50% w stosunku do pełnej stawki żywieniowej –  
w przypadku dziecka, rodziców posiadających dochód poniżej kryterium 
dochodowego wynikającego z art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej. 

59 XLVII/629/2018 30.05.2018 w sprawie 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. 
W roku 2018 dopłata, wyrównująca ceny wody dla mieszkańców 
wyniosła 392.423,28 zł. 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono dopłatę do każdego sprzedanego 1 m3 wody w wysokości 2,90 zł. + 8% 
VAT, tj. brutto 3,13 zł. dla wszystkich taryfowych grup odbiorców określonych  
w taryfie przez Spółkę z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM 
KÓRNIK, w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 11 czerwca 2019 r.  
w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec Kromolice, Pierzchno, 
Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik. 

60 XLVII/630/2018 30.05.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczytniki 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana, ulica Spokojna. 

61 XLVII/631/2018 30.05.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego 
w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. 
Cichej, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, 
położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik. 

62 XLVII/632/2018 30.05.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego 
w obrębie geodezyjnym Czmoń, położonego w rejonie ulic 
Lipowej i Bnińskiej, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Czmoń, 
położonego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, gmina Kórnik. 
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63 XLVII/633/2018 30.05.2018 w sprawie udzielenia odpowiedzi na odwołanie od uchwały Rady 
Miasta i Gminy Kórnik nr XLVI/625/2018 

Wykonanie uchwały: 
Po zapoznaniu się z pismem przesłanym do Rady Miasta i Gminy Kórnik przez 
panią Anetę R., postanowiono udzielić odpowiedzi na zawarte w dokumencie 
opinie.  
Zobowiązano Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik do przekazania ww. 
odpowiedzi, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, pani Anecie R. 

64 XLVII/634/2018 30.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin 
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego 

Wykonanie uchwały: 
Upoważniono przedstawiciela Miasta i Gminy Kórnik do głosowania za podjęciem 
uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320002.  
Uchwalono, że uchwała będzie podejmowana przez Zgromadzenie Ogólne 
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Wyznaczono Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik jako przedstawiciela Miasta  
i Gminy Kórnik na w/w Zgromadzeniu Ogólnym.  

65 XLVII/635/2018 30.05.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej 

Wykonanie uchwały: 
Powołano doraźną komisję statutową. 

66 XLVII/637/2018 30.05.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 
2017 

Wykonanie uchwały: 
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 2017. 

67 XLVII/638/2018 30.05.2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2017. 

68 XLVIII/639/2018 27.06.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki, gmina 
Kórnik – etap I 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu  
na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki. 

79 XLVIII/640/2018 27.06.2018 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 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu  
w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach 
geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik, po stwierdzeniu, że nie 
narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik. 
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70 XLVIII/641/2018 27.06.2018 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. 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika 
ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, 
Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik, po stwierdzeniu,  
że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kórnik, zatwierdzonego uchwałą Nr LV/450/98 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 r. ze zm. 

71 XLVIII/642/2018 27.06.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, 
gmina Kórnik. 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik po stwierdzeniu, że nie 
narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik (Uchwała Nr XXXI/375/2017 Rady Miasta i Gminy 
Kórnik z dnia 22 lutego 2017 r. – tekst ujednolicony ze zmianami). 

72 XLVIII/643/2018 27.06.2018 w sprawie podziału sołectwa Kamionki i utworzenia trzech 
odrębnych sołectw: Kamionki Północne, Kamionki Stare  
i Kamionki Przy Lesie 

Wykonanie uchwały: 
Z inicjatywy mieszkańców dotychczasowego sołectwa Kamionki i po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami, dokonano podziału 
jednostki pomocniczej Miasta i Gminy Kórnik - sołectwa Kamionki na trzy odrębne 
jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Kórnik. 

73 XLVIII/644/2018 27.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji 
statutowej 

  Wykonanie uchwały: 
Dokonano zmiany w §2 uchwały nr XLVII/635/2018 z dnia 30 maja 2018 roku  
w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej. Do zakresu działań komisji 
należało opracowanie Statutu Miasta i Gminy Kórnik oraz projektów Statutów 
Sołectw powstałych po podziale Sołectwa Kamionki.  

74 XLVIII/645/2018 27.06.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Kórnik na lata 2018-2027 

Wykonanie uchwały: 
W uchwale nr XLII/567/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 
2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Kórnik na lata 2018- 2027, zmienionej uchwałami Nr XLIII/572/2018  
z dnia 31 stycznia 2018r., Nr XLV/592/2018 z dnia 28 marca 2018r., wprowadzono 
następujące zmiany:  
1. w §1 pkt 1 uchwały zmieniono treść załącznika nr 1 do uchwały i nadano  

mu treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,  
2. w §1 pkt 2 uchwały zmieniono treść załącznika nr 2 do uchwały i nadano  

mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,  
3. w §2 uchwały treść objaśnień przyjętych wartości otrzymała brzmienie jak  

w objaśnieniach dołączonych do niniejszej uchwały. 
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75 XLVIII/646/2018 27.06.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik  
na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu gminy z kwoty 167.113.396,65 zł o kwotę 
2.443.190,71 zł do kwoty 169.556.587,36 zł.  
Zwiększono wydatki budżetu gminy z kwoty 188.863.396,65 zł o kwotę 
2.443.190,71 zł do kwoty 191.306.587,36 zł. 

76 XLVIII/647/2018 27.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 
oraz zasad ich zbywania i wykupu 

Wykonanie uchwały: 
Wprowadzono zmiany w §2 ust. 1 i w §5 ust. 1 uchwały Nr XLVI/610/2018 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Zmieniono nazwę oznaczeń serii 
obligacji. 

77 XLVIII/648/2018 27.06.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty 
edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono Miastu Poznań pomocy finansowej z przeznaczeniem  
na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa 
specjalnego. Uchwalono, że w/w pomoc finansowa zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej w wysokości 70.808,00 zł ze środków zabezpieczonych  
w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2018 r. w dziale 801, rozdz. 80101, §2710, 
zaś szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie  
i zasady rozliczania środków na realizacje zadania regulować będzie odrębna 
umowa pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik, a Miastem Poznań.  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 17/929/2018  
z dnia 18 lipca 2018 r. stwierdziło nieważność niniejszej uchwały w części 
obejmującej §3 ust. 2, jako sprzecznej z przepisami prawa wskazanymi  
w uzasadnieniu.  
Rozstrzygnięcie dotyczyło § 3 ust. 2 uchwały „do zawarcia  umowy, o której mowa 
w ust. 1 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik”, zapis stanowił 
ingerencję Rady Miasta i Gminy Kórnik w wyłączną kompetencję organu 
wykonawczego jst. Miasto Poznań otrzymało dotację w wysokości określonej  
w uchwale tj. 70 808, 00 zł. 

78 XLVIII/649/2018 27.06.2018 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego  
na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 

Wykonanie uchwały: 
Przyznano pierwszeństwo najemcy w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 2  
o powierzchni użytkowej 128,71 m2 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi  
o powierzchni 53,73 m2 , położonego w Kórniku przy ul. Armii Krajowej 21 
zbywanego w trybie bezprzetargowym, wraz z udziałem ułamkowym 0,6879 części 
w nieruchomości wspólnej opisanej numerem ewidencyjnym 54 o powierzchni 
0,0759 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO1D/00025067/0 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty od 
ceny sprzedaży w/w lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie 
bezprzetargowym, w wysokości 80% ceny sprzedaży wynoszącej 181.700,00 zł,  
co stanowi kwotę bonifikaty 145.360,00 zł. Uchwała nie została zrealizowana do 
dnia sporządzenia raportu. 
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79 XLVIII/650/2018 27.06.2018 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego  
na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 

Wykonanie uchwały: 
Przyznano pierwszeństwo najemcy w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 1  
o powierzchni użytkowej 25,24 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym  
o powierzchni 4,42 m2, położonego w Kórniku przy ul. Pocztowej 1 zbywanego  
w trybie bezprzetargowym, wraz z udziałem ułamkowym 2966/9180 części  
w nieruchomości wspólnej opisanej numerem ewidencyjnym 631/3  
o powierzchni 0,0211 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 
PO1D/00025454/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.  
Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w/w lokalu 
mieszkalnego, zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, 
w wysokości 95% ceny sprzedaży wynoszącej 33.800,00 zł, co stanowi kwotę 
bonifikaty 32.110,00 zł. Uchwała nie została zrealizowana do dnia sporządzenia 
raportu. 

80 XLVIII/651/2018 27.06.2018 w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych 
w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na zamianę prawa własności nieruchomości położonej  
w obrębie Kórnik gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 226/4 o powierzchni 0,1164 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr  
KW PO1D/00025123/1 stanowiącej własność Miasta i Gminy Kórnik, na prawo 
własności nieruchomości położonej w obrębie Kórnik gmina Kórnik, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka nr 221/2 o powierzchni 0,0103 ha, zapisanej  
w księdze wieczystej nr KW PO1D/00019455/2 stanowiącej własność osób 
fizycznych. Działka, którą w ten sposób pozyskała gmina  zajęta jest pod drogę 
gminną ul. Stodolną w Kórniku. Umowa zamiany została zawarta 15.11.2018 r. 

81 XLVIII/652/2018 27.06.2018 w sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości 
lokalowej położonej w miejscowości Konarskie 

  Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na zbycie, w drodze przetargowej, lokalu użytkowego nr 2,  
o powierzchni użytkowej 63,41 m2 , położonego w miejscowości Konarskie przy ul. 
Długiej 40, wraz z udziałem ułamkowym 21/100 w nieruchomości wspólnej 
opisanej numerem ewidencyjnym 209/9 o powierzchni 0,1599 ha, zapisanej  
w księdze wieczystej Nr KW PO1D/00025135/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Środzie Wlkp. Lokal został zbyty w dniu 11.03.2019 r. za kwotę  88.830,60 zł. 

82 XLVIII/653/2018 27.06.2018 w sprawie kupna nieruchomości niezabudowanej położonej  
w obrębie Czmoniec 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na zakup prawa własności nieruchomości niezabudowanej 
położonej w obrębie Czmoniec gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 488/59 o powierzchni 0,0548 ha, zapisana w księdze wieczystej  
nr KW PO1D/00041578/3. Uchwalono, że cena prawa własności ww. 
nieruchomości wynosi 54.800,00 zł. Działka jest przeznaczona na budowę 
kanalizacji –przepompowni ścieków. Umowę sprzedaży podpisano 26.07.2018 r. 

83 XLVIII/654/2018 27.06.2018 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej  
w obrębie Koninko, gm. Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa  
w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Miasta i Gminy 
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Kórnik prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 90/10 o pow. 2,5897 ha, położona w obrębie Koninko gm. Kórnik, 
zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1D/00018204/1 w Sądzie Rejonowym 
w Środzie Wielkopolskiej. Nieruchomość jest przeznaczona na budowę  kompleksu 
boisk oraz urządzeń sportowych. Zgromadzono niezbędną dokumentację. 
Prowadzone jest postępowanie mające na celu przejęcie nieruchomości. 

84 XLVIII/655/2018 27.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Kamionki 

Wykonanie uchwały: 
Wprowadzono zmianę w uchwale Nr XXXV/458/2017 Rady Miasta i Gminy 
Kórnik z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Kamionki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 4782). Ulicy nadano nazwę 
Dożynkowa. 

85 XLVIII/656/2018 27.06.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb 
Bnin 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana, ulica Ks. Pawła Steinmetza. 

86 XLVIII/657/2018 27.06.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana, ulica Błotna. 

87 XLIX/658/2018 25.07.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów do 
głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Wykonanie uchwały: 
Wprowadzono zmiany w załączniku do uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik  
nr XLV/608/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów 
do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

88 XLIX/659/2018 25.07.2018 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kamionki Północne 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono Statut Sołectwa Kamionki Północne, stanowiący załącznik  
do niniejszej uchwały. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym  
Nr KN-I.4131.1.350.2018.17 z dnia 24 sierpnia 2018 r. orzekł nieważność §6  
w zakresie zwrotu „wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie 
zastrzeżone ustawami oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów,  
a w szczególności”, §10 w zakresie zwrotu „w szczególności”, §16 ust. 1  
w zakresie zwrotu „w szczególności”, §20 ust. 3 w zakresie zwrotu  
„w szczególności” załącznika do niniejszej uchwały - ze względu na istotne 
naruszenie prawa. 

89 XLIX/660/2018 25.07.2018 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kamionki Stare 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono Statut Sołectwa Kamionki Stare, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym  
Nr KN-I.4131.1.349.2018.17 z dnia 24 sierpnia 2018 r. orzekł nieważność §6  
w zakresie zwrotu „wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie 
zastrzeżone ustawami oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów,  
a w szczególności”, §10 w zakresie zwrotu „w szczególności”, §16 ust. 1  
w zakresie zwrotu „w szczególności”, §20 ust. 3 w zakresie zwrotu  
„w szczególności” załącznika do niniejszej uchwały - ze względu na istotne 
naruszenie prawa. 
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90 XLIX/661/2018 25.07.2018 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kamionki Przy Lesie  

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono Statut Sołectwa Kamionki Przy Lesie, stanowiący załącznik  
do niniejszej uchwały. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym  
Nr KN-I.4131.1.348.2018.17 z dnia 24 sierpnia 2018 r. orzekł nieważność §6  
w zakresie zwrotu „wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie 
zastrzeżone ustawami oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów,  
a w szczególności”, §10 w zakresie zwrotu „w szczególności”, §16 ust. 1  
w zakresie zwrotu „w szczególności”, §20 ust. 3 w zakresie zwrotu  
„w szczególności” załącznika do niniejszej uchwały - ze względu na istotne 
naruszenie prawa. 

91 XLIX/662/2018 25.07.2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Kórnik 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono, że miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  
do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży nie 
mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 10 m od:  
1) szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowo – wychowawczych  

i opiekuńczych,  
2) kościołów i innych obiektów kultu religijnego oraz cmentarzy. 

92 XLIX/663/2018 25.07.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
na terenie miasta i gminy Kórnik w nieprzekraczalnej ilości 315 zezwoleń,  
w ramach których zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży, łącznie z zezwoleniami 
pozostającymi w obrocie prawnym, wydanych może zostać na sprzedaż napojów:  
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – do 35 zezwoleń;  
2) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 35 zezwoleń;  
3) powyżej 18% zawartości alkoholu do 35 zezwoleń,  
zaś zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia 
poza miejscem sprzedaży, łącznie z zezwoleniami pozostającymi w obrocie 
prawnym, wydanych może zostać na sprzedaż napojów:  
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – do 70 zezwoleń;  
2) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) do 70 zezwoleń;  
3) powyżej 18% zawartości alkoholu do 70 zezwoleń. 

93 XLIX/664/2018 25.07.2018 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie 
działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań 
publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Wykonanie uchwały: 
Określono tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na 
realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób ich rozliczenia 
oraz sposób ich kontroli. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
uchwałą Nr 19/1064/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. stwierdziło nieważność 
niniejszej uchwały w części obejmującej §5 ust. 2 i §8 ust. 3, z powodu 
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sprzeczności z przepisami prawa wskazanymi w uzasadnieniu,  
a dotyczącymi m.in. wysokość dotacji.  

94 XLIX/665/2018 25.07.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
W celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym jest 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Poznaniu, przyjęto projekt Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta  
i Gminy Kórnik, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Zawiadomiono 
Aquanet S.A. oraz Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik  
Sp. z o.o. o przekazaniu w/w projektu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

95 XLIX/666/2018 25.07.2018 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, 
wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych, opłat dodatkowych i sposobu ich 
pobierania 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokość opłat  
za parkowanie pojazdów samochodowych, opłat dodatkowych i sposobu ich 
pobierania. 
Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr KN-I.4131.1.352. 
2018.17 z dnia 21 sierpnia 2018 r orzekł nieważność §3 ust. 3, §14 ust. 5, oraz §15 
w zakresie zwrotu „i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc 
parkingowych” załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały - ze względu na istotne 
naruszenie prawa. Strefa zaczęła funkcjonować od początku września 2018r. W 
roku 2018 dochody ze strefy wyniosły 34.907,50 zł a bieżące koszty 
funkcjonowania 30.861,80 zł. 

96 XLIX/667/2018 25.07.2018 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi 

  Wykonanie uchwały: 
Przyjęto od Powiatu Poznańskiego prowadzenie zadania publicznego polegającego 
na zarządzaniu drogą powiatową nr 2472P w zakresie dotyczącym budowy 
chodnika przy ul. Św. Mikołaja w m. Radzewo, będące zadaniem Powiatu. 

97 XLIX/668/2018 25.07.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Borówiec, w rejonie ulicy Czereśniowej i Malinowej, gmina 
Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Czereśniowej  
i Malinowej, gmina Kórnik. 

98 XLIX/669/2018 25.07.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta  
i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono miesięczne wynagrodzenie brutto Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  
w następującej wysokości: - wynagrodzenie zasadnicze 4.800,00 zł - dodatek 
funkcyjny 2.100,00 zł. - dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2.760,00 zł - dodatek  
za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 960,00 zł. 

99 XLIX/670/2018 25.07.2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach 
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Wykonanie uchwały: 
Wskazano termin do dnia 26 września 2018 r., tj. do dnia najbliższej planowanej 
Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik, dla rozpatrzenia skargi z dnia 16 lipca 2018 r. 
wniesionej przez panią (…..) na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Kamionkach. 

100 L/671/2018 26.09.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Kórnik na lata 2018-2027 

Wykonanie uchwały: 
W uchwale nr XLII/567/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 
2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Kórnik na lata 2018- 2027, zmienionej uchwałami Nr XLIII/572/2018 z dnia  
31 stycznia 2018r., Nr XLV/592/2018 z dnia 28 marca 2018r., Nr XLVIII/646/2018 
z dnia 27 czerwca 2018r., wprowadzono następujące zmiany:  
1. w §1 pkt 1 uchwały zmieniono treść załącznika nr 1 do uchwały i nadano  

mu treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,  
2. w §1 pkt 2 uchwały zmieniono treść załącznika nr 2 do uchwały i nadano  

mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,  
3. w §2 uchwały treść objaśnień przyjętych wartości otrzymała brzmienie jak  

w objaśnieniach dołączonych do niniejszej uchwały. 

101 L/672/2018 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik  
na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu gminy z kwoty 170.413.332,36 zł o kwotę 
1.066.223,00 zł do kwoty 171.479.555,36 zł.  
Zwiększono wydatki budżetu gminy z kwoty 192.163.332,36 zł o kwotę 
1.272.023,00 zł do kwoty 193.435.355,36 zł. 

102 L/673/2018 26.09.2018 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Wykonanie uchwały: 
Określono stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r. 

103 L/674/2018 26.09.2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla 
dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono 
funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych 
nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik. 

104 L/675/2018 26.09.2018 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat  
i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania  
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono regulamin określający wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, 
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motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich 
przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, 
kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród. 

105 L/676/2018 26.09.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Poznańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 2464P w wysokości 40.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana 
w 2019r. na podstawie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik,  
a Powiatem Poznańskim. 

106 L/677/2018 26.09.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem  
na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo. 
Uchwalono, że w/w pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej 
ze środków budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok, w wysokości 
2.355.000,00 zł, zaś szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz 
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy 
Miastem i Gminą Kórnik, a Powiatem Poznańskim. 

107 L/678/2018 26.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano zmiany w §2 ust. 2 uchwały nr XLVI/612/2018 Rady Miasta i Gminy 
Kórnik z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi. Zmiana 
dotyczyła wprowadzenia zapisu o przekazaniu zadań jako pomocy rzeczowej 
Powiatowi Poznańskiemu. 

108 L/679/2018 26.9.2018 przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy 
Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

Wykonanie uchwały: 
Przyjęto pomoc rzeczową od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik  
z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W Czmoniu, Radzewie  
i Szczytnikach. Otrzymano  3 zestawy składające się z prądownicy Rosenbauer RB 
101 EN storz 52 i 3 odcinki węża do motopomp WP52-20 ŁA kolor o wartości 
8.100 zł. 

109 L/680/2018 26.09.2018 w sprawie kupna nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w obrębie Borówiec 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na zakup prawa własności nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w obrębie Borówiec, gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 279/2 o powierzchni 0,2887 ha, zapisanej w księdze wieczystej  
nr KW PO1D/00018972/5. Uchwalono, że cena prawa własności ww. 
nieruchomości wynosi 115.480,00 zł. Nieruchomość w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zieleni publicznej  
z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń w zakresie sportu i rekreacji, placów zabaw 
dla dzieci, obiektów małej architektury, dojść, dojazdów oraz stanowisk 
postojowych w zieleni. Zakup został zrealizowany w dniu 31.01.2019 r. 
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110 L/681/2018 26.09.2018 w sprawie kupna nieruchomości zabudowanej położonej  
w obrębie Kromolice 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na zakup prawa własności nieruchomości wraz z prawem 
własności posadowionego na niej budynku, położonej w obrębie Kromolice gmina 
Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33/4  
o powierzchni 0,0410 ha, zapisana w księdze wieczystej  
nr KW PO1D/00018134/9. Uchwalono, że cena prawa własności ww. 
nieruchomości wynosi 55.000,00 zł. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę 
świetlicy wiejskiej w Kromolicach. Zakup został zrealizowany w dniu 14.11.2018 r. 

111 L/682/2018 26.09.2018 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Określono przystanki komunikacyjne na terenie Miasta i Gminy Kórnik, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Kórnik, zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.  
Udostępniono operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom 
uprawionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób 
możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na 
terenie Miasta i Gminy Kórnik, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
i Gmina Kórnik. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr KN-
I.4131.1.473.2017.17 z dnia 24 października 2018 r orzekł nieważność §3 ust. 4 
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały – ze względu na istotne naruszenie prawa. 

112 L/683/2018 26.09.2018 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego 
przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej ulicy 
Głównej w rejonie osiedla Owocowe Wzgórze w miejscowości 
Dziećmierowo 

Wykonanie uchwały: 
Dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wskazano wstępne miejsce lokalizacji 
nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej ulicy Głównej  
w rejonie osiedla Owocowe Wzgórze w miejscowości Dziećmierowo. 

113 L/684/2018 26.09.2018 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego 
przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej - ulicy 
Ogrodowej w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości 
Szczodrzykowo 

Wykonanie uchwały: 
Dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wskazano wstępne miejsce lokalizacji 
nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej - ulicy Ogrodowej  
w rejonie Szkoły Podstawowej - strona prawa i lewa w miejscowości 
Szczodrzykowo. 

114 L/685/2018 26.09.2018 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 – 2020, z perspektywą na 
lata 2021 - 2024” 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 
– 2020, z perspektywą na lata 2021 - 2024” w brzmieniu załącznika  
do niniejszej uchwały. 



60 

 

 

115 L/686/2018 26.09.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kamionkach 

Wykonanie uchwały: 
Po zapoznaniu się ze skargą na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Kamionkach oraz wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy 
Kórnik w sprawie zarzutów przedstawionych w skardze wniesionej w dniu 16 lipca 
2018 r. postanowiono odstąpić od zajmowania stanowiska w zakresie mobbingu  
w pracy, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

116 L/687/2018 26.09.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta  
i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uznano za bezzasadną skargę na działania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  
w zakresie opieszałości postępowań administracyjnych prowadzonych przez 
Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, wniesioną 
przez Panią Mariannę N. Zobowiązano Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy 
Kórnik do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

117 L/688/2018 26.09.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta  
i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uznano za bezzasadną skargę na działania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
w zakresie opieszałości postępowań administracyjnych prowadzonych przez 
Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, wniesioną 
przez Pana Damiana K. Zobowiązano Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy 
Kórnik do poinformowania skarżącego oraz do poinformowania Wydziału Kontroli, 
Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o sposobie 
załatwienia skargi. 

118 L/689/2018 26.09.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz 
w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, 
obręb Dachowa, gmina Kórnik, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik. 

119 L/690/2018 26.09.2018 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 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu  
w rejonie ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, położonego w obrębie 
geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik. 

120 L/691/2018 26.09.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb 
Skrzynki, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek  
o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, gmina Kórnik,  
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po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym uchwałą  
Nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 r. z późniejszymi 
zmianami. 

121 L/692/2018 26.09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Błażejewko, dla terenu i okolic dawnego ośrodka szkoleniowo-
wypoczynkowego, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Błażejewko, dla terenu i okolic dawnego 
ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, gmina Kórnik. 

122 L/693/2018 26.09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach 
geodezyjnych Dziećmierowo i Kórnik, w rejonie ulicy Zaułek  
i ulicy Czereśniowej, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębach geodezyjnych Dziećmierowo i Kórnik, w rejonie ulicy 
Zaułek i ul. Czereśniowej, gmina Kórnik. 

123 L/694/2018 26.09.2018 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Kozakowej, obręb Konarskie oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla wschodniej 
części ulicy Wapiennej w gminie Kórnik 

  Wykonanie uchwały: 
Uchylono uchwałę nr XLV/604/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 marca 
2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, obręb Konarskie 
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla 
wschodniej części ulicy Wapiennej w gminie Kórnik. 

124 L/695/2018 26.09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, 
obręb Konarskie oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Radzewie dla wschodniej części ulicy 
Wapiennej, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, obręb Konarskie oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla wschodniej części ulicy 
Wapiennej, gmina Kórnik. 

125 L/696/2018 26.09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Radzewo, w rejonie ulicy Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja, 
gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Radzewo, w rejonie ulicy Mazurskiej  
i ul. Świętego Mikołaja, gmina Kórnik. 

126 L/697/2018 26.09.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik, obręb 
Bnin 
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Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana, ulica Piękna. 

127 L/698/2018 26.09.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa  

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana, ulica Osiedle Sowie. 

128 L/699/2018 26.09.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo  

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana, ulica Bursztynowa. 

129 LI/700/2018 17.10.2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018 - 2023 

Wykonanie uchwały: 
Przyjęto „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018-
2023”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

130 LI/701/2018 17.10.2018 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania  
w sprawie udzielania w/w dotacji i sposób jej rozliczania. 

131 LI/702/2018 17.10.2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków 

  Wykonanie uchwały: 
Udzielono dotacji Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Kórnickiej w wysokości 
50.000,00 zł na wykonanie prac renowacyjnych zachodniej elewacji Zamku 
Kórnickiego. Dotacja została rozliczona w dniu  17 grudnia 2018 roku w kwocie 
150 000 zł. 

132 LI/703/2018 17.10.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

Wykonanie uchwały: 
Pozbawiono statusu pomnika przyrody drzewa gatunku wiąz górski o obwodzie 
pnia wynoszącym 325 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, ustanowionego 
pomnikiem przyrody uchwałą nr LVI/570/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 
28 lipca 2010 r., usytuowanego na działce o nr ew. 281, obręb Borówiec 
stanowiącej własność gminy Kórnik. 

133 LI/704/2018 17.10.2018 w sprawie Statutu Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono Statut Miasta i Gminy Kórnik. 

134 LI/705/2018 17.10.2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Wykonanie uchwały: 
Określono zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane 
projekty. 

135 LI/706/2018 17.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono, że w uchwale Nr XLVI/611/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 
25 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu, wprowadza się następującą zmianę: - §2 otrzymuje brzmienie: 
„§2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Kórnik w wysokości 465.912 zł.,  
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w okresie od 2018 do 2020 roku, w rozbiciu na lata: - w 2018 roku w wysokości - 
86.100 zł., - w 2019 roku w wysokości - 187.766 zł., - w 2020 roku w wysokości – 
192.046 zł.”. 

136 LI/707/2018 17.10.2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 
nr L/689/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w komparycji oraz w §5 pkt 1 lit. a 
uchwały nr L/689/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego na północ od ulicy 
Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik. 
Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr KN-
I.4131.1.570.2018.17 z dnia 26 listopada 2018 r. orzekł nieważność niniejszej 
uchwały – ze względu na istotne naruszenie prawa. 

137 LII/708/2018 7.11.2018 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego 

Wykonanie uchwały: 
Obniżono z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt średnią cenę skupu 
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 
2019, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
18 października 2018 roku (Monitor Polski z 2018 roku, poz. 1004), przyjmowaną 
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik na 
2019 rok. 

138 LII/709/2018 07.11.2018 w sprawie: zaliczenia drogi w Mościenicy do kategorii dróg 
gminnych 

Wykonanie uchwały: 
Zaliczono do kategorii dróg gminnych drogę, w skład w której wchodzi odcinek 
drogi ul. Wierzbowej oraz odcinek drogi Osiedla Lipowego, znajdującą się na 
działkach o numerach ewidencyjnych numer: 144/11, 144/42, 144/29, 145/99, 
145/97, 143/62, 143/58, 143/53, oraz na części działek nr: 144/51, 144/41, 145/27, 
143/44 - w miejscowości Mościenica, obręb Skrzynki. 

139 LII/710/2018 07.11.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik  
i Czołowo 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana, ulica Czołowska. 

140 LII/711/2018 07.11.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik  
i Dziećmierowo 

Wykonanie uchwały: 
Uchwała została wykonana, ulica Wiatraczna. 

141 LII/712/2018 7.11.2018 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrębach geodezyjnych Dziećmierowo i Kórnik, w rejonie 
ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchylono uchwałę nr L/693/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 września 
2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Dziećmierowo  
i Kórnik, w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej, gmina Kórnik. 

142 LII/713/2018 7.11.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach 
geodezyjnych Dziećmierowo i Kórnik, w rejonie ulicy Zaułek  
i ulicy Czereśniowej, gmina Kórnik 
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Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębach geodezyjnych Dziećmierowo i Kórnik, w rejonie ulicy 
Zaułek i ul. Czereśniowej, gmina Kórnik. 

 
KADENCJA 2018-2023 

143 I/1/2018 21.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy 
Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Stwierdzono, że w tajnym głosowaniu dokonano wyboru Pana Adama 
Lewandowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik, 
w kadencji 2018-2023. 

144 I/2/2018 21.11.2018 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta  
i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono liczbę Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Kórnik w ilości 
trzech. 

145 I/3/2018 21.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy 
Kórnik 

  Wykonanie uchwały: 
Stwierdzono, że w tajnym głosowaniu dokonano wyboru: Pani Anny 
Andrzejewskiej na stanowisko I Wiceprzewodniczącego, Pana Andrzeja Surdyka 
na stanowisko II Wiceprzewodniczącego, Pana Romana Genstwę na stanowisko 
III Wiceprzewodniczącego, Rady Miasta i Gminy Kórnik, w kadencji 2018-2023. 

146 II/4/2018 28.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik.  
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano radnego Jerzego Walczyka. 

147 II/5/2018 28.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na Przewodniczącą 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrano radną Iwonę Cupryjak. 

148 II/6/2018 28.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu  
i Finansów Rady Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów. Na Przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów wybrano radnego Stanisława Duszczaka. 

149 II/7/2018 28.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury  
i Polityki Społecznej Rady Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono skład osobowy Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej.  
Na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej wybrano 
radnego Roberta Jankowskiego. 

150 II/8/2018 28.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury, 
Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono skład osobowy Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki 
Przestrzennej. Na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki 
Przestrzennej wybrano radnego Adama Zydronia. 
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151 II/9/2018 28.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
Na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wybrano radną 
Beatę Bruczyńską. 

152 III/10/2018 7.12.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Wykonanie uchwały: 
Wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalono stawkę tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Opłat wynosi: 3 zł od jednej osoby za odpady w przypadku 
segregacji/miesiąc; 21 zł od jednej osoby za odpady w przypadku braku 
segregacji/miesiąc. 

153 III/11/2018 7.12.2018 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłata wynosi:  

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE 
ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY- dotyczy terenów 

niezamieszkałych 

Pojemnik od 110 l – 120 l 26,00 zł 

Pojemnik 240 l 50,00 zł 

Pojemnik 1100 l 122,00 zł 

Pojemnik 2200 l 220,00 zł 

Pojemnik typu KP-5 455,00 zł 

Pojemnik typu KP-7 650,00 zł 

Pojemnik typu KP-10 1300,00 zł 

 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE 
ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY - dotyczy terenów 

niezamieszkałych 

Pojemnik od 110 l – 120 l 40,00 zł 

Pojemnik 240 l 70,00 zł 

Pojemnik 1100 l 185,00 zł 

Pojemnik 2200 l 300,00 zł 

Pojemnik typu KP-5 650,00 zł 

Pojemnik typu KP-7 930,00 zł 

Pojemnik typu KP-10 1865,00 zł 
 

154 III/12/2018 7.12.2018 w sprawie 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 
2019 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono wysokość dotacji celowych udzielanych przez Miasto i Gminę Kórnik 
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dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych 
opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny 
rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik poprzez dofinansowanie dziecka 
objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna  
na poziomie 1,80 zł za godzinę opieki. 

155 III/13/2018 7.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik miesięczne wynagrodzenie brutto, 
na które składają się: 1) wynagrodzenie zasadnicze – 4.800,00 zł, 2) dodatek 
funkcyjny – 2.100,00 zł, 3) dodatek za wieloletnią pracę – 864,00 zł, 4) dodatek 
specjalny – 2.760,00 zł. 

156 IV/14/2018 28.12.2018 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, na 2019 rok 

  Wykonanie uchwały: 
Uchwalono roczny program współpracy Miasta i Gminy Kórnik  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

157 IV/15/2018 28.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

158 IV/16/2018 28.12.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności  
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Miasta  
i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych, które udzielają schronienia osobom tego 
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, dla których właściwym miejscowo 
jest Miasto i Gmina Kórnik. 

159 IV/17/2018 28.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  
na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego  
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Wykonanie uchwały: 
Odstąpiono od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 
wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019- 2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny 
nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego  
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

160 IV/18/2018 28.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu 
udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 
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Wykonanie uchwały: 
Podwyższono do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom 
wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.  
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 spełniającym warunki otrzymania 
pomocy wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej. 

161 IV/19/2018 28.12.2018 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik 
realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku  
o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – 
GEPARD II. DOTACJA w ramach programu priorytetowego 
GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia 
rozwoju elektromobilności 

Wykonanie uchwały: 
Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik do złożenia wniosku  
o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – GEPARD II. 
DOTACJA w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4 
GEPARD II – transport niskoemisyjny”. Wniosek dotyczy przygotowania 
„Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-
2035”. Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik do samodzielnego 
zaciągania zobowiązań, dotyczących realizacji ww. zadania, do kwoty 50.000,00 
zł brutto pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia 
rozwoju elektromobilności”. Dofinansowanie ma być przyznane w formie dotacji  
i wypłacone przez NFOŚiGW w formie refundacji. Uchwalono, że pokrycie 
wydatków na w/w zadanie, nastąpi z budżetu Miasta i Gminy Kórnik na rok 2019, 
w ramach działu 750, rozdziału 75023. 

162 IV/20/2018 28.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 
2018 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zmniejszono dochody budżetu gminy z kwoty 177.382.879,33 zł o kwotę 
2.097.917,00 zł do kwoty 175.284.962,33 zł.  
Zmniejszono wydatki budżetu gminy z kwoty 199.338.679,33 zł o kwotę 
2.097.917,00 zł do kwoty 197.240.762,33 zł. 

163 IV/21/2018 28.12.2018 w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta  
i Gminy Kórnik na 2018 rok niewygasających z upływem roku 
budżetowego 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik  
na 2018r. niewygasających z upływem roku budżetowego. 

164 IV/22/2018 28.12.2018 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 

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,  
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po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. ze zmianami. 

165 IV/23/2018 28.12.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów wsi: Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo  
i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I 

  Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: 
Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i część wsi Dziećmierowo, gmina 
Kórnik, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik zatwierdzonego 
uchwałą Nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 r.,  
ze zmianami. 

166 IV/24/2018 28.12.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki 
Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzynki  
i Kórnik, gmina Kórnik, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kórnik, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia  
16 czerwca 1998 r. ze zmianami. 

167 IV/25/2018 28.12.2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku 
Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej MY Kórniczanie 

Wykonanie uchwały: 
Wskazano termin do dnia 30 stycznia 2019 r., tj. do dnia najbliższej planowanej 
Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik, do rozpatrzenia wniosku z dnia 3 grudnia 
2018 r., wniesionego przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej MY 
Kórniczanie, dotyczącego organizacji i sposobu powiadamiania Radnych  
i mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik o planowanych posiedzeniach Rady 
Miasta i Gminy Kórnik oraz innych spraw organizacyjnych z tym związanych. 
Zobowiązano Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik do zawiadomienia 
wnioskodawcy o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. 

168 IV/26/2018 28.12.2018 w sprawie powierzenia Wiceburmistrzowi reprezentowania 
Miasta i Gminy Kórnik w Zgromadzeniu Związku 
Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” 

Wykonanie uchwały: 
Powierzono reprezentowanie Miasta i Gminy Kórnik w Zgromadzeniu Związku 
Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” Wiceburmistrzowi Miasta i Gminy 
Kórnik Panu Sebastianowi Wlazłemu. 

169 IV/27/2018 28.12.2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano zmiany w §20 ust. 1 uchwały nr LI/701/2018 Rady Miasta i Gminy 
Kórnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej  
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej. 
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170 IV/28/2018 28.12.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Kórnik na lata 2019-2027 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Kórnik obejmującą: 
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 

sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu 
oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1  
do niniejszej uchwały,  

2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2  
do niniejszej uchwały.  

Upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań:  
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 
2) z tytułu umów, których realizacja roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności 
wykraczają poza rok budżetowy. Upoważniono Burmistrza do przekazywania 
uprawnień do zaciągania ww. zobowiązań kierownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

171 IV/29/2018 28.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 
rok 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości: 
186.425.980,52 zł. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok  
w wysokości 192.545.980,52 zł. 

172 IV/30/2018 28.12.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu 

Wykonanie uchwały: 
Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia 
wykonywania zadań izby wytrzeźwień w wysokości 43.464,00 zł. Dotacja została 
przekazana w 2019r. na podstawie podpisanej umowy umowie pomiędzy 
Miastem i Gminą Kórnik, a Powiatem Poznańskim. 
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VI. MIENIE KOMUNALNE. 
 
Majątek Gminy Kórnik na koniec 2018 roku wynosi 317.815.957,94 zł, w tym mienie  
we władaniu Urzędu Miasta i Gminy to kwota 250.826.852,24 zł, jednostek oświatowych  
27.707.396,50 zł, KCSiR OAZA 37.315.423,81 zł, Ośrodka Pomocy Społecznej 5.812,78 zł, 
Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 850,00 zł oraz instytucji kultury: KOK 
14.205,20 zł i Biblioteka Publiczna 1.945.417,41 zł w tym inwestycje w toku 1.797.744,61 zł. 
W roku 2018 majątek wzrósł o 28.241.784,79 zł w stosunku do roku poprzedniego, w roku 
2017 była to kwota 10.146.817,57 zł.  
Najistotniejsze pozycje stanowią:  

1) budynki i lokale wzrost wartości o 15.462.821,45 zł; do użytku zostały oddane m.in. takie 
obiekty jak: 
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach kwota 10.775.865,47 zł, 
- przedszkole i żłobek w Kamionkach kwota 6.567.611,76 zł, 
- budynek WC Plac Browarowy kwota 222.695,37 zł jest to wartość netto, od inwestycji 

w zakresie budowy szaletu został odliczony podatek VAT 
- termomodernizacja budynku OSP Szczytniki-zwiększenie wartości 142.559,52 zł, 
- świetlica Prusinowo kwota 623.451,88 zł;  

2) kolejna istotna pozycja to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, wzrost wartości majątku  
o kwotę 18.017.532,32,00 zł, na co składają się w znaczącej części następujące pozycje: 

- infrastruktura Szkoły Podstawowej w Kamionkach 664.358,57 zł, 
- infrastruktura przedszkola i żłobka w Kamionkach 481.700,30 zł, 
 - infrastruktura Plac Browarowy, muszla koncertowa, plac zabaw, skatepark, fontanna, 

kula granitowa, boisko do siatkówki 2.459.326,81 zł, 
- droga Al. Flensa wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2.528.189,59 zł, 
- drogi, chodniki, oświetlenie i kanalizacja deszczowa na os. przy ul. Witosa w Kórniku 

7.633.656,61 zł, 
- droga wraz z oświetleniem ul. Wierzbowa w Mościenicy 1.854.176,75 zł, 
- droga ul Ładna, Klonowa, Urocza Borówiec  916.284 zł, 
- droga ul. Leśna i Polna Szczodrzykowo 545.595 zł, 
- droga ul. Dolna, Nowa, Murarska Kamionki 533.547,50 zł, 
- droga ul. Sarnia w Szczytnikach 675.401,18 zł, 
- droga ul. Główna do osiedla Owocowe Wzgórze Dziećmierowo 552.437,65 zł, 
- ul. Krauthofera Kórnik 995.301,27 zł, 
- ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem Śremska w Kórniku do osiedla Przy Lesie  

w Błażejewie 724.266 zł; 
3) zakup dwóch autobusów w ramach budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy 

stacji kolejowej w Kórniku – wartość autobusów 2.334.540 zł. 
 
Z ewidencji księgowej Urzędu zostały zdjęte działki przekazane w latach wcześniejszych 
jednostkom oświatowym na podstawie wydanych decyzji o trwałym zarządzie, wartość 
dokonanej korekty to 1.800.201,00 zł 
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Gmina posiada 651 ha 997 m2 gruntów, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste 96 ha 
9.399 m2. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 3 ha 6.298 m2 

Gmina Kórnik nabyła w 2018 roku 1ha 3.567m2 za łączną kwotę 291.723,59 zł, w tym  
w drodze zamiany 1554 m2 kwota 104.343,51 zł oraz z mocy prawa (decyzje podziałowe) 
7.913m2. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego dz. 294,295,5, 6/14 w Konarskim  
o łącznej powierzchni 4.803 m2 w drodze darowizny przekazanej przez Instytut Zootechniki – 
wartość prawa użytkowania wieczystego wprowadzonego do ewidencji księgowej  
to 100.547,00 zł. 
Gmina sprzedała grunty o łącznej powierzchni 1ha 5.159 m, łączna wartość transakcji 
1.588.428,15 zł w tym w drodze zamiany 2.004 m2 o kwota 447.817,17 zł. Główne pozycje  
to sprzedaż działki 297/9 Dziećmierowo wartość  transakcji  886.633,20 zł, działka 119/8 
Robakowo 220.256,10 zł oraz działki w Biernatkach 344/11 - 20 na cele łączności 
gospodarczej w łącznej kwocie 30.981,24 zł. 
W drodze zamiany Gmina zbyła dz. 257 Czmoń (400 m2), dz. 226/4 Kórnik (1.164 m2) oraz 
158/5 Skrzynki (440 m2) a nabyła dz. 385/2 Czmoń (292 m2), 221/2 Kórnik (103 m2), 157/7 
Skrzynki (1.159 m2). 
 
Gmina przekazała również w formie darowizny dz. 876/2 w Kórniku o powierzchni 1.233 m2 
Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku pod cmentarz. 
Gmina Kórnik dysponuje 163 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni  6.907,67 m2 
W roku 2018 wybudowano 14 km 748 m dróg o wartości 15.922.962,76 zł, 1km 5.827m sieci 
wodociągowych o wartości 461.117,88 zł, 879 m sieci sanitarnych o wartości 488.852,52 zł 
oraz 3 km 758 m kanalizacji deszczowej o wartości 2.630.987,52 zł.  
W 2018 roku uzyskano dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 7.513.625,00 zł  
co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 903.201,00 zł. 
W ramach innych niż własność praw majątkowych zwiększono kwotę zabezpieczenia 
hipotecznego z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 224.627,39 zł. Zmniejszył się stan 
należności długoterminowych o kwotę 35.028,46 zł z tytułu dokonanych wpłat rat za rok 
2018.  
 
Gmina Kórnik posiada udziały i akcje w spółkach o łącznej wartości 36.304.962,00 zł,  
w 2018 zwiększono kapitał zakładowy spółki WODKOM Kórnik o kwotę 300.000,00 zł 
poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. 
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VII. BUDŻET OBYWATELSKI 

 
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego 
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu 
gminy.  
 
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują 
corocznie 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 przeciągu 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, miejsce realizacji w przestrzeni 
gminnej. Weryfikacje przeprowadzają Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. 
W roku 2018 r. zostały wykonane zadania wyłonione w ramach V edycji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018, na które mieszkańcy głosowali w roku 
2017. 
 
W ramach wyłonionych zadań inwestycyjnych w 2018 roku wykonano: 

1) wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania i rozpoczęto prace „projektowe 
kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie”, na które mieszkańcy oddali 1376 głosów 
zadanie kontynuowane w roku 2019, 

2) opracowano dokumentacje projektową zadania „Budowa wiaty piknikowej, siłowni 
zewnętrznej i boiska do streetballu oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie”,  
na które mieszkańcy oddali – 1188 głosów, przeprowadzono postępowanie 
przetargowe, które nie przyniosło rozstrzygnięcia (brak ofert), zadanie kontynuowane 
w roku 2019, 

3) opracowano dokumentacje projektową na zadanie: „rozświetlone Kamionki”,  
na które mieszkańcy oddali 879 głosów, zadanie kontynuowane w roku 2019, 

4) zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „projekt chodnika  
na ul. Piotrowskiej w Szczytnikach:, na które mieszkańcy oddali 232 głosy, zadanie 
kontynuowane w roku 2019, 

 
W ramach wyłonionych zadań innych (miękkich) w 2018 roku odbyły się: 

1) pokazy filmowe w ramach zadania: „letnie kino plenerowe w Twoim sołectwie”,  
na które mieszkańcy oddali 1292 głosów, 
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2) rajdy rowerowe w ramach zadania: „Rowerowa Gmina 2018”, na które mieszkańcy 
oddali 1147 głosów, 

3) kursy komputerowe dla seniorów w ramach zadania: „Akademia e-seniora, kurs 
komputerowy”, na które mieszkańcy oddali 646 głosów, 

4) wycieczka dla seniorów w ramach zadania: „Akademia przygody seniora” na które 
mieszkańcy oddali 135 głosów. 

 
W roku 2018 została przeprowadzona VI edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik  
na rok 2019. W VI edycji zmieniono dotychczasowy podział zadań do głosowania na zadania 
inwestycyjne i zadania inne (małe) i wprowadzono podział na zadania duże powyżej kwoty 
25.000,00 zł i zadania małe do kwoty 25.000,00 zł. 
W edycji tej zgłoszonych zostało 37 zadań, z czego pozytywnie zweryfikowanych zostało 21 
zadań. Małych zadań zgłoszono 10, a dużych 11. 
Zmieniona została, też forma głosowania. Odstąpiono od papierowych kart do głosowania,  
a cała forma głosowania odbywała się internetowo.  
W głosowaniu wzięło udział 3 787 mieszkańców. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować  
na dwa zadania. Łącznie oddano 6 505 głosów na wszystkie zadania, przy czym na dwa 
zadania zagłosowało 2718 osób, a na jedno zadanie głosowało 1069 osób. 
 
Wśród zadań małych mieszkańcy wybrali do realizacji w 2019 roku następujące zadania:  

1) Letnie kino plenerowe w Gminie Kórnik, na które oddano 848 głosów, 
2) Defibrylator AED Ratuje Życie - Kamionki, na które oddano 709 głosów, 
3) Kórnik – gminą aktywnych ludzi, na które oddano 386 głosów, 
4) Info 50+ - warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy w wieku 50+.- II stopień, 

na które oddano 109 głosów. 
 
Wśród zadań dużych mieszkańcy wybrali do realizacji w 2019 roku następujące zadania: 

1) Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie, na które oddano 825 głosów, 
2) Rozświetlone Kamionki, czyli głosujemy na lampy na ulicach Kamionek, na które 

oddano 752 głosy, 
3) Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dachowa, na które oddano 224 głosy. 

 
W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest 
obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter fakultatywny.  
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VIII.  EDUKACJA PUBLICZNA. 
 

W zakresie edukacji publicznej oraz opiece nad dzieckiem do lat 3 w 2018 roku 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. 

 
Ww. zadania miały najbardziej istotny wpływ na kształtowanie polityki oświatowej Gminy, 
finansowanie edukacji szkolnej i przedszkolnej oraz opieki nad dzieckiem do lat 3. 
W 2018 roku Miasto i Gmina Kórnik była organem prowadzącym dla: 
 - 6 szkół podstawowych, w tym dwóch z oddziałami gimnazjalnymi, 
 - 4 przedszkoli, 
 - 1 punktu przedszkolnego,  
  - żłobka. 
 
Od dnia 1 września 2018 r. rozpoczęło działalność Przedszkole „Owocowy Zaułek” 
zabezpieczające 150 miejsc, znajdujące się w południowej części Gminy. Placówka 
prowadzona jest przez osobę fizyczną. 
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Ponadto w Gminie funkcjonowały w 2018 roku: 4 przedszkola, 2 punkty przedszkolne oraz 3 
żłobki niepubliczne. 
 
Najważniejszym zadaniem Miasta i Gminy Kórnik w 2018 r. w obszarze edukacji publicznej, 
niepublicznej oraz opiece nad dzieckiem do lat 3 , było finansowanie zadań oświatowych.  
Łączna kwota wydatków na edukację publiczną i niepubliczną oraz opiekę nad dzieckiem  
do lat 3,  stanowiła kwotę 41 143 691,27 zł (bez zadań inwestycyjnych). 
 
1. Wydatki placówek oświatowych  
 
Szkoły podstawowe  
Lp. Wydatki Wykonanie 

1.  Szkoły podstawowe 18 977 034,96 zł 

2.  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 135 784,48 zł 

3.  Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych 3 294 487,22 zł 
4.  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 86 418,92 zł 

5.  Stołówki szkolne 1 044 408,05 zł  
6.  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki 

i metod pracy 
647 757,78 zł 

7.  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

293 030,29 zł 

8.  Świetlice szkolne 1 215 972,85 zł 
9.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 30 270,66 zł 

10.  Pomoc materialna (stypendia) 43 707,00 zł  
11.  Schronisko młodzieżowe  6 445,42 zł 

Razem 26 775 317,63 zł 

 
Przedszkola 
Lp. Wydatki Wykonanie 

1.  Przedszkola 6 577 437,69 zł 
2.  Inne formy wychowania przedszkolnego  112 034,68 zł 

3.  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 926,34 zł 
4.  Specjalna organizacja nauki 203 836,42 zł 

Razem 6 920 235,13 zł 

 
Żłobek 
Lp.  Wydatki Wykonanie 

1.  Żłobki 970 892,95 zł 
Razem 970 892,95 zł 

 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne (łącznie) = 28 068 283,31 zł 
- wydatki bieżące = 6 411 650,58 zł           34 666 445,71 zł 
- wydatki majątkowe = 186 511,82 zł 

 
Kwota subwencji otrzymana w 2018 r. przez kórnicki samorząd wyniosła  18 753 381 zł.   
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Otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotacja celowa (przedszkolna) 
stanowiła kwotę 1.356.300 zł  
Otrzymana subwencja, nie pokryła więc nawet wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 
podstawowych – wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 21 624 514,70 zł. 
 
2. Inne wydatki edukacyjne: 

1) Dotacja celowa przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (szkoły 
podstawowe) - kwota: 1 730,79 zł 

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 
specjalnego) - kwota: 70 808,00 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: 27 690,06 zł 

1. Gmina Śrem    6 258,96 zł 
2. Gmina Kleszczewo   9 466,90 zł 
3. Miasto Poznań              11 964,20 zł 

 
Przedszkola: 1 165 630,27 zł   

1. Miasto Poznań  375 994,80 zł  
2. Miasto Puszczykowo   6 687,84 zł  
3. Gmina Dolsk  7 205,88 zł  
4. Gmina Kleszczewo  37 447,90 zł  
5. Gmina Komorniki 19 358,42 zł  
6. Gmina Luboń   21 529,69 zł 1 208 029,53 zł 
7. Gmina Mosina  373 108,20 zł  
8. Gmina Swarzędz 28 802,43 zł  
9. Gmina Śrem 157 609,42 zł  
10. Gmina Środa Wlkp.  34 179,20 zł  

11. Gmina Tarnowo Podgórne    962,34 zł  
12. Gmina Września   5 148,72 zł  
13. Gmina Zaniemyśl  97 595,43 zł  

  
Punkty przedszkolne: 14 709,20 zł 

1. Miasto Poznań              13 733,36 zł 
2. Miasto Luboń                    975,84 zł  

 
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

1) Przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne:     
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a) dotacja udzielana w wysokości równej 75% podstawowej kwocie dotacji dla 
przedszkoli, następującym placówkom oświatowym: 

 Niepubliczne Przedszkole „Śpiewający Włóczykije”   786 578,46 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Skrzaty”    315 004,17 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dwór”   508 231,58 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”  274 298,82 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa”  245 220,05 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Truskawkowa Polanka”  220 565,05 zł 

 Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny dla dzieci do lat 7 NOE     14 365,55 zł 
  

             Razem:    2 490 263,68 zł 
b) dotacja udzielana w wysokości równej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 

następującym placówkom oświatowym: 

 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”   158 548,44 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dwór”        79 528,32 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa”   169 990,08 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Truskawkowa Polanka”           31 479,96 zł  

 Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny dla dzieci do lat 7 NOE      120 137,22 zł 
 

         Razem:  559 684,02 zł 
2) Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne:        

- dotacja udzielana była w wysokości równej podstawowej kwoty dotacji dla 
publicznego Przedszkola „Owocowy Zaułek”:            487 110,96 zł 

 3) Punkty przedszkole prowadzone przez osoby fizyczne:       

 Punkt Przedszkolny „Skrzaty”:            76 215,10 zł 

 Punkt Przedszkolny Kolumb Kraina Małego Odkrywcy:       88 475,79 zł 
  

        Razem:           164 690,89 zł 
 
Łączna kwota dotacji przekazana placówkom niepublicznym wyniosła  3 701 749,55 zł. 
4. Koszt dowozów uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta 

Poznania oraz do Mosiny stanowił kwotę 524 903,40 zł. 
5. Koszt specjalnej organizacja nauki w przedszkolach niepublicznych i publicznych 

prowadzonych przez osoby fizyczne wyniósł 35 473,49 zł. 
6. Obsługa programu dotacji podręcznikowej kosztowała 2 972,77 zł. 
7. 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: 
Przedszkola na rok szkolny 2018/2019 stanowił kwotę: 39 712,00 zł. 

8. Placówki niepubliczne na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 
otrzymały kwotę 35 056,56 zł. 

9. W ramach Pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia w wysokości 41 274,69 zł. 
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10. Dotacja dla niepublicznych żłobków stanowiła kwotę 576 378,00 zł. 
11. Inne wydatki edukacyjne: obsługa Regionalnych Programów Operacyjnych, drobne 

remonty w szkołach, najem nieruchomości, organizacja szkolnych dodatkowych zajęć 
sportowych stanowiła kwotę 239 156,78 zł. 

 
Zaplanowano ponadto wydatki, które w trakcie roku przekazane były do budżetów placówek 
oświatowych tj. granty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz 
zdrowotny nauczycieli. 
Zabezpieczenie pełnej oferty edukacyjnej nie zawsze jest możliwe, bazując wyłącznie  
na własnej bazie edukacyjnej. Po przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli publicznych  
na rok szkolny 2018/2019 istotnym stało się, pozyskanie dodatkowych miejsc 
przedszkolnych. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik ogłoszono 
konkurs ofertowy na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego  
w roku szkolnym 2018/2019 pn.: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta  
i Gminy Kórnik możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach 
określonych w Uchwale nr XLV/595/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik”. 
 
W postępowaniu konkursowym wybrano dwie placówki: 

a) Przedszkole „Bajkowy Dwór” w Kórniku, ul. Młyńska 39, 
b) Przedszkole „Truskawkowa Polanka” w Kórniku, al. Flensa 24a/7. 

 
Dla dzieci skierowanych do tych placówek, korzystanie z opieki przedszkolnej wynika  
z uchwały Rady Miasta I Gminy Kórnik. Rodzic płaci 1 zł za pobył dziecka wykraczający 
poza realizację podstawy programowej oraz stawkę żywieniową. 
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. W roku 2018 w ramach wspierania uczniów  
i nauczycieli, dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, realizowane były  
w ramach ogłoszonego konkursu grantowego. Przekazano do szkół kwotę 90 000 zł. Niektóre 
z nich są kontynuacją programów autorskich z lat ubiegłych. Także, w roku 2018 
wprowadzono nowe regulaminy dodatków nauczycielskich m.in. określające wysokość 
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania  
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb 
przyznawania nagród. 
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IX. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA. 
 

Zadania w obszarze promocja i ochrona zdrowia w 2018 r. zrealizowane był przez:  
1) Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 - 2025, w zakresie celu 

strategicznego zdrowie, pomoc społeczna i bezpieczeństwo. Cel osiągnięty został przez:  
a) profilaktykę zdrowotną: badania i akcje profilaktyczne dla dorosłych; 
b) akcje prozdrowotne dla dzieci i młodzieży:  

 szczepienia przeciw HPV, 

 zapobiegania próchnicy, 

 warsztaty, dotyczące radzenia sobie ze stresem,  

 warsztaty, dotyczące uzależnień od nowoczesnych technologii,  

 warsztaty, dotyczące zaburzeń odżywiania, 

 warsztaty, dotyczące umiejętności uczenia się;  
c) przeciwdziałanie uzależnieniom;  
d) realizację programu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018, realizowanego przez: 

 tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie 
motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu,  

 działalność wychowawczą i informacyjną,  

 ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w kraju,  

 ograniczanie dostępności alkoholu,  

 leczenie, rehabilitacje i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu,  

 zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie,  

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji 
społecznej; 

e) rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
 
Na terenie Miasta i Gminy Kórnik w ramach profilaktyki zdrowotnej przeprowadzono w 2018 
r. m.in. następujące działania: 
1. Badania mammograficzne 

1) badania mammograficzne przeprowadzone w dniu 02.05.2018 r. przez Ośrodek 
Profilaktyki  i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A.; 

2) badania mammograficzne przeprowadzone w dniu 19.10.2018 r. przez Niepubliczny 
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk”; 

3) badania mammograficzne przeprowadzone w dniu 27.10.2018 r. przez Ośrodek 
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A.; 

4) badania mammograficzne przeprowadzone w dniu 16.11.2018 r. przez Ośrodek 
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A. 
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2. Badania cytologiczne: 
1) badania cytologiczne przeprowadzone w dniu 07.09.2018 r. przez Ośrodek Profilaktyki  

i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A.; 
2) badania cytologiczne przeprowadzone w dniu 19.10.2018 r. przez Ośrodek Profilaktyki  

i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A.; 
3. Badania profilaktyczne: 

1) badania w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” 
dla kobiet z przedziału wiekowego 50-69, przeprowadzone w dniach 04.09.2018 r., 
7.10.2018 r. i 10.11.2018 r. przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARGO  
Sp. z o.o.; 

2) badania pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego 
realizowanego przez OPEN S.A. na terenie Wielkopolski” organizowane przez 
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A.: 

 spotkanie edukacyjne – 12.07.2018 r., 

 termin pierwszego odbioru próbek – 17.07.2018 r., 

 termin drugiego odbioru próbek – 16.08.2018 r.  
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X.  POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA PRORODZINNA. 
 

Pomoc i wsparcie w Gminie Kórnik z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 474 osób,  
co stanowi 1,92% wszystkich mieszkańców Gminy. W roku 2018, w stosunku do 2017 roku, 
łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 3 osoby. Natomiast 
liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej zmniejszyła się  
w stosunku do roku poprzedniego o 70 osób. W przypadku długotrwale korzystających  
z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 207 osób, co oznacza wzrost w stosunku  
do roku 2017 o 20 osób.  
W Gminie Kórnik najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób  
i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 
ośrodki pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: 

a) długotrwała lub ciężka choroba, 
b) ubóstwo,  
c) niepełnosprawność, 
d) bezrobocie, 
e) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 
f) rodzina niepełna. 

 
Powody udzielenia pomocy rodzinom w 2018 roku. 
Powody udzielenia pomocy i wsparcia  Liczba rodzin – ogółem 
długotrwała lub ciężka choroba 209 
ubóstwo 152 

niepełnosprawność 124 
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego – ogółem 92 

bezrobocie 53 
potrzeba ochrony macierzyństwa 53 
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem (w tym rodziny niepełne) 48 
alkoholizm 29 
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego – ogółem (w tym rodziny wielodzietne) 16 
bezdomność 10 
potrzeba ochrony macierzyństwa – (w tym wielodzietność) 8 

zdarzenie losowe 7 
przemoc w rodzinie 5 
trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 5 

narkomania 1 

 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby 
wypłaconych świadczeń w 2018 roku. 
Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni 
Produkcyjna 287  180 107 

Poprodukcyjna 140  112 28 
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Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w 2018 roku. 
Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2018 402 855 

 
W Gminie Kórnik z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń pieniężnych 
uzyskało 389 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 94 osoby.  
Odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 33 osób.  
W Gminie  funkcjonowało 2 asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką 21 rodzin.  
Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek wychowawczy wyniosła 2574 rodzin. W stosunku 
do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 208 rodzin (co stanowi wzrost o 8,79% w stosunku 
do roku poprzedniego).  
Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 571 rodzin. W stosunku  
do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 5 rodzin (co stanowi spadek o 0,87% w stosunku  
do roku poprzedniego). 
W 2018 roku wzrosła liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej  
w szczególności osób starszych i chorych objętych pomocą w formie usług opiekuńczych, 
zasiłku stałego oraz zwiększyła się liczba osób przebywających w domach pomocy 
społecznej. Głównym problemem dominującym w gminie wśród osób objętych pomocą jest 
niepełnosprawność oraz długotrwała choroba.  
 
Zadania w obszarze pomoc społeczna i polityka prorodzinna w 2018 r. realizowane były 
przez:  

1) programy dla rodzin wielodzietnych na terenie Miasta i Gminy Kórnik: 
a) Karta Dużej Rodziny, 
b) program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” przyjęty Uchwała Nr XLV/516/2014 Rady 

Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014 r. Dokumentem identyfikującym 
członków rodziny wielodzietnej jest Kórnicka Karta Rodziny Trzy Plus, 

c) program „Wielkopolska Karta Rodziny”. Miasto i Gmina Kórnik przystąpiło do ww. 
programu w dniu 28 stycznia 2016. Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom 
wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty 
kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek 
wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta 
Rodziny”, 

d) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który częściowo finansowany jest 
ze środków centralnych pomocą objętych zostało 90 osób. Są to uczniowie naszej 
Gminy uczący się w szkołach rejonowych, jak również poza terenem Gminy Kórnik, 
których rodziny spełniają kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej; 

2) działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W 2018 r. z usług Domu korzysta  
25 osób niepełnosprawnych, 

3) objęcie pomocą społeczną w Gminie Kórnik 383 rodziny, co daje ogólną liczbę 818 
osób w ramach ustawy o pomocy społecznej;  

4) realizowanie w ramach polityki prorodzinnej programów:  
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a) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „Program 500 +”, z którego korzysta 
2426 rodzin, 

b) program: świadczenie „Dobry Start – 300 +”, z którego korzysta 4287 uczniów. 
 
Gmina Kórnik charakteryzuje się niską stopą bezrobocia wynoszącą 1,5%, wśród osób 
bezrobotnych przeważają osoby długotrwale bezrobotne oczekujące na osiągnięcie wieku 
emerytalnego. W związku ze zmianami w polityce prorodzinnej zwiększyła się liczba osób 
objętych wsparciem w ramach programu „Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci” 500+. 
Natomiast zmniejszyła się liczba osób pobierających świadczenie rodzinne i świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego.    
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XI. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE. 
 

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, 62-035 Kórnik powstało 1 lipca 2000r. w wyniku przekształcenia zakładu 
budżetowego MPK Kórnik w spółkę prawa handlowego w oparciu o: 

– Ustawę z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej; 
– Akt przekształcenia, sporządzony notarialnie 10 marca 2000r. 

 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000065697. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.700.500zł i dzieli się na 11.401 udziałów o wartości 
nominalnej 500zł 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. 
Autobusy Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” Spółka z o. o. w 2018 r. 
przejechały łącznie w ramach komunikacji regularnej 2.746.236,62 km, w tym na terenie 
Gminy Kórnik 1.020.518,42 km. Liczba kilometrów, stawka wozokilometra i kwota dopłaty  
do komunikacji uzgodniona została z organizatorem komunikacji – Miastem i Gminą Kórnik, 
a także, na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych z Gminami, dla których 
Spółka świadczy  usługi transportowe i z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. 
Wzorem lat ubiegłych, w ramach jednej dopłaty Spółka realizuje zadania komunikacji 
miejskiej i dowóz dzieci do szkół. 
1. Umowy  z  innymi  gminami. 

Poza podstawową działalnością na terenie Gminy Kórnik Spółka świadczy od lat usługi 
komunikacyjne także dla innych gmin. 
1)  Od 1 lipca 2011r. , w wyniku podpisanego porozumienia między Gminami Kórnik  

i Środa Wlkp. świadczy usługi transportowe jako operator wewnętrzny. W roku 2018 
przejechano na terenie Gminy Środa Wlkp. 710.209  km. 

2) Od 1 stycznia 2012r. w wyniku podpisanego porozumienia między Gminami Kórnik                            
i Zaniemyśl świadczy usługi transportowe jako operator wewnętrzny. W roku 2018 
przejechano na terenie Gminy Zaniemyśl 105.782 km. 

3) 30 czerwca 2010r. podpisano umowę z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu                          
o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Spółce 
powierzono, na warunkach operatora wewnętrznego,  obsługę linii 527 na trasie 
Kamionki Pętla- Rondo Starołęka. 

4) 1 kwietnia 2014r. podpisano umowę z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu  
w sprawie uruchomienia dwóch linii o numerach 511 i 512 na trasie Kamionki – Poznań 
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Franowo i Borówiec – Poznań Franowo . 
5) W związku z powierzoną pracą przewozową Spółka KOMBUS przejechała na zlecenie 

ZTM Poznań w 2018 roku 575.859,20 km. 
6) 1 grudnia 2016r. Gmina Kórnik zawarła porozumienie międzygminne z Gminą 

Kostrzyn w sprawie lokalnego transportu zbiorowego, w związku z tym zadaniem 
przejechano  na terenie Gminy Kostrzyn w 2018 roku 4.857 km. 

7) 23 lutego 2017r. Gmina Kórnik zawarła porozumienie międzygminne z Gminą 
Krzykosy, w związku z tym zadaniem przejechano w 2018 roku 50.431 km. 

8) 23 marca 2017r. Gmina Kórnik zawarła porozumienie międzygminne z Gminą 
Miłosław. W związku z tym zadaniem przejechano w 2018 roku 5.789 km. 

9) 1 września 2017r. Gmina Kórnik podpisała porozumienie międzygminne z Gminą 
Nowe Miasto. W ramach porozumienia Spółka KOMBUS  przejechała w 2018 roku 
28.550 km. 

10) 4 września 2017r. Gmina Kórnik zawarła porozumienie międzygminne z Gminą 
Kleszczewo.  Na mocy zawartego porozumienia przejechano w 2018 roku 21.799 km. 

2. Dowóz  dzieci  niepełnosprawnych. 
Od stycznia 2006 r., na mocy zawartego Porozumienia  Spółka „KOMBUS” zapewnia 
dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Poznaniu i w Mosinie. 
Zadanie to wykonywane jest, tak jak w latach ubiegłych, pojazdami spełniającymi wymogi 
dla przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonymi w trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa:                   
– dwa pojazdy Mosina – 3 kursy dziennie, 
– dwa pojazdy Poznań – 5 kursów dziennie.                                 
W 2018 roku przejechano wykonując to zadanie 109.023 kilometrów. Liczba dzieci 
niepełnosprawnych dowożonych do szkół wyniosła w 2018 roku 50 osób, a dzieci 
dowożone były do 7 placówek oświatowych w Poznaniu i w Mosinie.    

3. Tabor. 
Na dzień 31 grudnia 2018  r. Spółka dysponowała 68 autobusami, w tym marki: 

- Mercedes - 44 szt., 
- MAN - 12 szt., 
- Solaris - 8 szt., 
- Setra - 1 szt., 
- Iveco - 1 szt., 
- Neoplan - 2 szt. 

Długość posiadanych pojazdów przedstawia się następująco: 
- poniżej 8 m – 10 szt., 
- 8-10 m – 4 szt., 
- 12 m – 42 szt., 
- 15 m – 9 szt., 
- 18 m – 3 szt., 

W wyniku zakupu nowych autobusów, średni wiek taboru obniżył się o 0,6 roku i wynosi 
15 lat. 
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XII. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA. 
 

Zadania w obszarze kultura fizyczna i turystyka w 2018 r. realizowane były przez: 
1) dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 do dwóch projektów 
dotyczących siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w Radzewie oraz budowy 
siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i sprawnościowym placem zabaw  
w Kórniku przy ul. Witosa; 

2) dofinansowanie przebudowy stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji  
i Sportu Oaza – Błonie w Kórniku, w ramach dofinansowania zadania  
z zakresu infrastruktury sportowej otrzymaliśmy dotację z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego w dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 
275.000 zł co stanowi 10,51% planowanych kosztów inwestycji. 

3) dofinansowanie budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym  
w Kórniku/Bninie zlokalizowanym przy ul. Lipowej, dotację przyznano w ramach 
Programu „Szatnia na medal”; 

4) dofinansowanie budowy boisk sportowych wielofunkcyjnych i skoczni wraz  
z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1  
w Kórniku. Wniosek został złożony w ramach programu rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej - „Sportowa Polska”, całkowite koszty inwestycji szacowane 
są na 1.833.753,00 zł, a wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
605.138,00 zł (co stanowi 33%kosztów inwestycji). 

 
Kąpielisko Oaza – Błonie nad Jeziorem Kórnickim 
Kąpielisko OAZA-BŁONIE położone jest w Gminie Kórnik na północno – zachodnim brzegu 
Jeziora Kórnickiego. Teren kąpieliska wykorzystywany jest głównie rekreacyjnie.  
W kierunku jeziora wychodzą dwa 25 - metrowe pomosty połączone na końcach trzecim 
pomostem zamykającym kąpielisko w formę prostokąta. Do dyspozycji plażowiczów 
przygotowane są słomiane parasole i leżaki, a także rowery wodne, łodzie wiosłowe i kajaki. 
Plaża wzdłuż linii brzegowej jeziora ma długość ponad 50 m i w głównej części porośnięta 
jest trawą, ale tuż przy samym jeziorze usypany jest świeży piasek. W pobliżu znajdują się 
prysznice, przebieralnia i toalety. W najbliższym sezonie letnim (od 19 czerwca do  
01 września) kąpielisko strzeżone będzie przez wykwalifikowanych ratowników.  
Dla spragnionych aktywnego wypoczynku przygotowano atrakcję z piłkami bezpośrednio  
na plaży, nieco dalej boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej i trzy boiska do siatkówki 
plażowej, dodatkowo stoły do ping-ponga, piłkarzyki, a dla najmłodszych nowoczesny plac 
zabaw z huśtawkami, karuzelą, zjeżdżalnią i piramidą wspinaczkową. Na maluszków czeka 
jeszcze nowa piaskownica, zjeżdżalnia do wody i bezpieczny brodzik. 
W niedalekim sąsiedztwie wydzielone są specjalne miejsca do grillowania z ławo-stołami, 
ponadto camping z polem na namioty i campery oraz 4 parkingi na ok. 120 miejsc. 
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Na miłośników sportów wodnych i mocniejszych wrażeń czeka nie lada atrakcja – Wake Park 
Kórnik: http://wakepark-kornik.pl/ 

 
Ścieżka  turystyczno – edukacyjna  „Ścieżka Zdrowia” 
Obszar otaczający jezioro od zachodniej strony i przylegający niemalże bezpośrednio  
do terenu kąpieliska to las doświadczalny Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.   
Na jego terenie znajduje się ścieżka turystyczno - edukacyjna tzw. „Ścieżka Zdrowia”. 
Licząca 3,8 km trasa została urozmaicona o 14 stacji wyposażonych w urządzenia rekreacyjne 
i tablice opisujące charakter oraz formę ćwiczeń. Warto dodać, że przez malownicze tereny 
dookoła jeziora przebiegają liczne szlaki rowerowe łączące się z „Kórnickim Pierścieniem 
Rowerowym”.  
 
W roku 2018 Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA  otrzymało Certyfikat 
Rekomendowanych Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego w kategorii rekreacja. 
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XIII. STAN BEZPIECZEŃSTWA i PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
MIASTA i GMINY KÓRNIK W 2018 ROKU. 

 
Na podstawie danych przedstawione przez poszczególne służby działające w Gminie Kórnik 
(Komisariat Policji Kórnik, Straż Miejska w Kórniku, Zarządzanie Kryzysowe  
i Obrona Cywilna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik) stwierdzono, że stan bezpieczeństwa  
i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy w roku 2018 utrzymywał się na wysokim 
poziomie, co potwierdzają dane liczbowe przedstawione przez sprawozdanie Komisariatu 
Policji w Kórniku - załącznik nr 9.  
Takie same wnioski pokazuje sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kórniku, które 
zostało opracowane na zasadzie porównania działalności w latach 2016, 2017, 2018. 
Znaczący wpływ na ilość ujawnianych zdarzeń, które zakończyły się ujawnieniem sprawców 
czynów zabronionych ma rozbudowa monitoringu miejskiego z 12 kamer w roku 2016                   
do 38 kamer w roku 2018, oraz zorganizowanej całodobowej obserwacji kamer                                
i przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców przez 7 dni w tygodniu przez 24 h. Powyższe 
zmiany organizacyjne oraz systemu pracy spowodowały wzrost przyjętych zgłoszeń                       
od mieszkańców w roku 2016 odnotowano 976 zgłoszeń, w roku 2018 odnotowano 1517 
zgłoszeń przy nie zwiększaniu ilości etatowej Strażników Miejskich - 6 strażników     
(sprawozdanie załącznik nr 10).  
 
W roku 2018 na terenie Miasta i Gminy Kórnik doszło do jednego zdarzenia wywołanego 
nawałnicą opadów deszczu, w wyniku, którego doszło do podtopień oraz uszkodzenia 
infrastruktury drogowej w miejscowości Biernatki. Powyższe zdarzenie ujawniło braki  
w zakresie koordynacji działań służb ratowniczych, jak również odpowiedzialnych  
za porządek i bezpieczeństwo w zakresie kierowania ruchu drogowego, natychmiastowego 
wprowadzania zmian w oznakowaniu. Po zakończonych działaniach ratowniczych oraz 
mających na celu przywrócenie uszkodzeń do stanu pierwotnego Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik zorganizował spotkanie służb odpowiedzialnych za koordynacje i niesienie pomocy 
poszkodowanym (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, ZKiOC, OPS w Kórniku, pracownicy 
merytoryczni UMiG Kórnik), mające na celu opracowanie właściwych procedur 
postępowania, oraz realizacji zadań w jak najszybszym czasie od momentu zaistnienia 
zdarzenia bez zbędnej zwłoki.  
 
Reasumując przedstawione w opracowaniu sprawozdania z działalności Policji i Straży 
Miejskiej w Kórniku stwierdzić należy: 
1. stan bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik jest w stopniu dobrym, 
2. biorąc pod uwagę wzrost ilości mieszkańców poprzez rozbudowę miejscowości                           

w północnej części Gminy należy dążyć do poprawy infrastruktury drogowej poprzez 
rozbudowę dróg, chodników ścieżek rowerowych, wprowadzać właściwe rozwiązania                   
w organizacji ruchu drogowego, rozbudowywać infrastrukturę oświetleniową oraz brać 
pod uwagę umieszczanie monitoringu miejskiego w miejscach newralgicznych, 
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3. prowadzić bieżącą analizę na podstawie informacji uzyskiwanych od jednostek 
realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz  
na podstawie informacji uzyskiwanych od mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik. 

 

W Gminie działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Lp. Jednostka Władze Adres 

1. OSP KÓRNIK (KSRG) 
Prezes Andrzej Szyc,  
Naczelnik Leszek Orlewicz 
 

ul. 20 Października 93,  
62-035 Kórnik   
osp@kornik.pl 

2. OSP Kamionki (KSRG) 
Prezes Leszek Walkowiak, 
Naczelnik Tomasz Bąkowski,  
Zastępca naczelnika Dariusz Krzak 

ul. Poznańska 78,  
62-023 Kamionki, 
kontakt@ospkamionki.pl 

3. OSP Szczytniki 
Prezes Jankowiak Waldemar, 
Naczelnik Sobolewski Sławomir 

ul. Wspólna 18, 
 62-023 Szczytniki. 

4. OSP Czmoń 
Prezes Tadeusz Kozicz, 
Naczelnik Paweł Kudła. 

ul. Strażacka 32,  
62-035 Czmoń, 
remiza.czmon@gmail.com 

5. OSP Radzewo 
Prezes Ewa Sieroń, 
Naczelnik Wojciech Dryer 

ul. Św. Mikołaja 195,  
62-035 Radzewo,  
radzewo@web.osp.org.pl 

KSRG - Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego 

 
Dwie jednostki zostały włączone do krajowego Systemy Gaśniczego. 
W pięciu jednostkach OSP zrzeszonych jest ogółem 248 strażaków. Członków OSP, który 
mogą brać udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych jest 119. 
OSP w Gminie dysponuje m.in. 6 samochodami ratowniczo – gaśniczymi, 19 motopompami, 
7 zestawami ratownictwa medycznego. 
W roku 2018 Strażacy z OSP wyjeżdżali do 140 pożarów i 217 miejscowych zagrożeń, 
wyjeżdżali także 89 razy do fałszywych alarmów.    
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XIV. GMINA W RANKINGACH I KONKURSACH. 
 
Gmina otrzymała następujące wyróżnienia: 
 W rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w  kategorii 
Gmin Miejsko-Wiejskich zajęła 8. miejsce, 
Otrzymała tytuł: „Sportowa Gmina Roku” przyznawany przez Klub Sportowa Polska. 
Na konferencji „Energetyczne wyzwania samorządów. Elektromobilność” zorganizowanej  
13 czerwca w Świnoujściu wręczono samorządowi Kórnika nagrodę w konkursie „Samorząd 
Przyjazny Energii”.   
 

 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
 
Załącznik nr 1 –   Wykaz uchwał dot. miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
Załącznik nr 2 – Wykaz uchwał dot. procedur zmierzających do uchwalenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, 
Załącznik nr 3 – Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2018, 
Załącznik nr 4 – Wykaz decyzji o lokalizacji celu publicznego wydanych w roku 2018, 
Załącznik nr 5 – Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018, 
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018, 
Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomani za rok 2018, 
Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kórnik  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kórnik na rok 2018, 

Załącznik nr 9 –   Struktura organizacyjna Komisariatu Policji w Kórniku, 
Załącznik nr 10 – Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kórniku w latach 2016 

– 2018. 
 
 
   
   
 


