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I. UWAGI OGÓLNE. 

Raport o stanie Miasta i Gminy to przygotowywany do 31 maja każdego roku dokument 

obejmujący podsumowanie działalności organu wykonawczego (wójta, burmistrza, 

prezydenta) w roku poprzednim, w szczególności z realizacji: 

1) polityk, 

2) programów, 

3) strategii, 

4) uchwał rady gminy, 

5) budżetu obywatelskiego (jeśli był realizowany). 

Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności 

organu wykonawczego w danym roku i przedstawienie tych informacji członkom organu 

stanowiącego.  

Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: sprawozdawczą, partycypacyjną oraz 

oceniającą. Raport powinien zawierać trzy kategorie informacji, które muszą znaleźć się  

w każdym dokumencie tego rodzaju: 

1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do 

których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ 

wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych), 

2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, 

3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. 

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

uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu, 

przy czym w pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlega raport. 

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

gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik przedstawia Radzie Miasta i Gminy Kórnik 

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

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

w Powiecie Poznańskim, zaledwie 20 kilometrów od Poznania. Zajmuje powierzchnię  

186 km
2 

i zamieszkiwana jest przez ponad 28.000 osób zameldowanych.  

Korzystne położenie gminy Kórnik oraz jej walory kulturowo-krajobrazowe wyznaczają 

dwa zasadnicze kierunki jej rozwoju – logistykę oraz turystykę. Północna jej część, 

bezpośrednio przylegająca do granic Poznania z racji swego położenia w sąsiedztwie 

autostrady oraz węzła kolejowego, jest niezwykle atrakcyjna dla inwestorów. Powstało  

tu wiele firm należących w większości do międzynarodowych koncernów 

gospodarczych. Największe firmy działają w branży magazynowo-logistycznej  

i przetwórstwa rolno-spożywczego.  

Oprócz sukcesu w postaci lokalizacji wielu firm w naszej gminie, wzrosła liczba 

mieszkańców, którzy spośród podpoznańskich miejscowości wybrali na miejsce swojego 

zamieszkania właśnie gminę Kórnik. Jeszcze 20 lat temu gmina Kórnik liczyła ok. 15 tys. 

mieszkańców, obecnie jest ponad 28 tys. osób zameldowanych   

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

Świadczą o tym z pewnością wysokie miejsca w prestiżowych rankingach 

organizowanych przez różne instytucje.  

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

Kórnik jest miejscem chętnie odwiedzanym przez osoby lubiące aktywny wypoczynek  

i sport.  

Wielką atrakcją turystyczną, a zarazem symbolem miasta jest niewątpliwie Zamek 

Kórnicki, siedziba rodu Działyńskich. Wielokrotnie przebudowywany ma obecnie 

charakter XIX-wiecznej rezydencji w stylu neogotyku angielskiego. Wewnątrz zamku 

znajduje się muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami oraz siedziba jednej z pięciu 

największych bibliotek w Polsce – Biblioteki Kórnickiej PAN. Zamek tętni życiem przez 

cały rok, tu bowiem organizowana jest większość wydarzeń kulturalnych miasta.  

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

i najbogatszych pod względem liczby gatunków i odmian parków dendrologicznych  

w Europie Środkowej.  

Niewątpliwie inwestycją, która przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności turystycznej 

Kórnika była budowa promenady nad Jeziorem Kórnickim. Promenadzie nadano imię 

noblistki Wisławy Szymborskiej, która urodziła się na Prowencie. Na promenadzie 

znajduje się również ławeczka z postacią pani Wisławy i kota. Kot to oczywiście 

nawiązanie do wiersza "Kot w pustym mieszkaniu".  

Bogatą ofertę aktywnego spędzania czasu zarówno dla mieszkańców, jak i turystów 

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

zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim, organizowanych jest właśnie  

w „OAZIE”.  
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O atrakcyjności turystycznej gminy Kórnik mogą świadczyć przyznawane gminie  

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

Turystycznie”.  

Ważne znaczenie w życiu kulturalnym gminy odgrywa współpraca z gminami 

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

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

obu gmin w imprezach sportowych, festynach i jubileuszach oraz wymianie młodzieży 

szkolnej, klubów piłkarskich i przedstawicieli stowarzyszeń z obu gmin.  

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

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

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

hr. Władysława Zamoyskiego Szkole Podstawowej w Brzegach w gminie Bukowina 

Tatrzańska. To właśnie wielkie zasługi i dokonania hr. Władysława Zamoyskiego dla 

Bukowiny Tatrzańskiej i Kórnika stanowiły podwaliny do oficjalnej współpracy i wzór 

dla wspólnego działania między naszymi gminami.  

Natomiast od 2018 roku gmina Kórnik oficjalnie współpracuje z gminą Humań  

na Ukrainie, chociaż nieoficjalne kontakty między naszymi gminami istniały od wielu lat.   

Gmina notuje dynamiczny wzrost ludności. Do roku 2010 liczba ludności wzrosła  

o 8 073 mieszkańców. 

 

Stan ludności w latach 2010 – 2019 wg zameldowania 

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 

2019 20 728 7 474 28 202 

 

 

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

29 sołectw. 

 

Wykaz jednostek osadniczych: 

 1. BIERNATKI  Wieś sołecka 

2. BŁAŻEJEWKO Wieś sołecka 

3. BŁAŻEJEWO  Wieś sołecka 

4. 
BORÓWIEC  

Wieś sołecka, Wieś Borowiec podzielono na 2 sołectwa Borówiec i Borówiec 

Nowy 

5. CELESTYNOWO Sołectwo Pierzchno 

6. CZMONIEC  Wieś sołecka 

7. CZMOŃ  Wieś sołecka 

8. CZOŁOWO  Wieś sołecka 

9. DACHOWA  Wieś sołecka 
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10. DĘBIEC Wieś sołecka 

11. DWORZYSKA Sołectwo Konarskie 

12. DZIEĆMIEROWO  Wieś sołecka 

13. GĄDKI  Wieś sołecka 

14. JARYSZKI Sołectwo Żerniki 

15. 
KAMIONKI 

Wieś sołecka, Wieś Kamionki podzielono na 3 sołectwa Kamionki Północne, 

Kamionki Przy Lesie, Kamionki Stare 

16. KONARSKIE  Wieś sołecka 

17. KONINKO  Wieś sołecka 

18. KROMOLICE  Wieś sołecka 

19. PIERZCHNO  Wieś sołecka 

20. PRUSINOWO  Wieś sołecka 

21. RADZEWO  Wsie sołeckie  

22. 
ROBAKOWO  

Wieś sołecka, Wieś Robakowo podzielono na 2 sołectwa Robakowo Osiedle  

i Robakowo Wieś  

23. RUNOWO  Wieś sołecka 

24. SKRZYNKI  Wieś sołecka 

25. SZCZODRZYKOWO  Wieś sołecka 

26. SZCZYTNIKI  Wieś sołecka 

27. ŚWIĄTNICZKI Sołectwo Koninko  

28. TRZYKOLNE MŁYNY Sołectwo Czmoniec 

29. ŻERNIKI  Wieś sołecka 

30 KÓRNIK Miasto 

 

 

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   Beata Krakowska  
ul. Prof. Zbigniewa  

Steckiego 11, 62-035 Kórnik  

 10. Przedszkole nr 2 w Kórniku  Iwona Justkowiak  
ul. Jeziorna 16 

62-035 Kórnik  

 11. Przedszkole w Kamionkach Agnieszka Askutja 
ul. Porannej Rosy 2  

62-023 Kamionki 
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 12.

  
Przedszkole w Szczodrzykowie   Magdalena Jankowiak 

ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo  

62-035 Kórnik  

 13.

  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  Agnieszka Mieloch 

ul. Poznańska 34 a  

62-035 Kórnik  

 14.

  

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 

OAZA 

Wojciech 

Kiełbasiewicz 

ul. Ignacego Krasickiego 1 

62-035 Kórnik 

 15.

  

Biblioteka Publiczna w Kórniku 

- instytucja kultury  
Elżbieta Duszczak  

ul. Poznańska 65 

62-035 Kórnik  

 16.  
Kórnicki Ośrodek Kultury  

- instytucja kultury  
Sławomir Animucki  

ul. Prowent 6  

62-035 Kórnik  

 17.

  

Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Kórniku  
 Anita Wachowiak  

ul. 20 Października 69 

62-035 Kórnik  

 18.

  
Punkt Przedszkolny w Radzewie   Krystyna Kiełpińska 

 ul. Dworzyskowa 3, Radzewo 

62-035 Kórnik 

 

 

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 

podatek od 

nieruchomo

ści 

subwencje 
ze 

sprzedaży 

majątku i dotacje 

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

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

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

 

 

Podstawowe wydatki przedstawia tabela (w tys. zł): 

Rok Wydatki ogółem 

w tym: 

Wydatki majątkowe na obsługę długu 

2017 152 160 836 32 502 

2018 185 748 692 48 915 

2019 190 666 1013 28 453 

 

Sytuacja finansowa Gminy na kolejne lata przedstawia się stabilnie i umożliwia realizację 

zaplanowanych zadań, także posiłkując się środkami zewnętrznymi.  
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Prognoza budżetu Miasta i Gminy Kórnik w kolejnych latach (w tys. zł): 

Rok 

Dochody 

ogółem 

Wydatki 

ogółem 

w tym:  spłata  

zadłużenia  

Prognozo-

wana 

nadwyżka 
Kwota 

długu na 

31.12 

Maksymalny 

dopuszczalny 

wskaźnik 

spłaty z art. 

243 ufp - za 

ostatnie 

Planowana 

łączna 

kwota 

spłaty 

zobowiązań 

/dochody 

bieżące majątkowe /deficyt 3 lata 

2019 211 104 190 666 28 453 7 180 20 438 41 060 21,41% 4,69% 

2020 219 078 242 941 48 546 8 280 -23 862 44 380 26,67% 6,44% 

2021 221 421 227 072 31 090 7 740 -5 651 50 030 20,37% 5,62% 

2022 230 953 225 569 24 626 8 900 5 384 44 646 16,79% 6,23% 

2023 239 398 233 598 27 632 5 800 5 800 38 846 13,47% 4,13% 

2024 245 383 238 483 27 368 6 900 6 900 31 946 16,76% 4,49% 

2025 251 518 247 618 31 224 3 900 3 900 28 046 17,86% 2,69% 

2026 257 806 253 906 32 102 3 900 3 900 24 146 18,36% 2,54% 

2027 264 251 259 351 32 002 4 900 4 900 19 246 17,10% 2,90% 

2028 270 947 267 147 34 115 3 800 3 800 15 446 18,42% 2,20% 

2029 277 720 271 520 32 662 6 200 6 200 9 246 18,81% 3,20% 

2030 284 663 275 417 30 588 9 246 9 246 0 18,86% 4,41% 

 

Wartość Majątku trwałego w ostatnich trzech latach wynosiła odpowiednio: 

2017 – 289.574.173,15 zł 

2018 – 317.815.957,94 zł  

2019 – 326.966.055,16 zł 

 

W spółkach, w których Miasto i Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem wartość 

udziałów przedstawiała się następująco:  

Lp. Spółka Kapitał zakładowy spółki 

Udział Gminy 

(%) (zł) 

1 

Kórnickie Przedsiębiorstwo  

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

2 

Wodociągi Kórnickie i Usługi 

Komunalne WODKOM Kórnik  

Sp. z o.o. 3 044 000,00 100 3 044 000,00 

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

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

5 

"Zakład Gospodarki Odpadami"  

Sp. z o.o. w Jarocinie 31 267 500,00 6,91 2 161 000,00 

  Ogółem x x 36 304 962,00 
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III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA  

I GMINY KÓRNIK W 2019 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 
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25. Stowarzyszenie Wiara Lecha ul. Bułgarska 17, 60-230 Poznań KRS:0000210535 

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 
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55. Wielkopolska Liga Piłki Stołowej ul. Prądzyńskiego 54/15, 61527 Poznań ST 139 

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 

 

 

 

 

 



12 

 

 

2. W Gminie Kórnik funkcjonuje 5 Parafii Rzymsko – Katolickich: 

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 p.w. 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 p.w. 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. konsultacji przebiegu drogi krajowej S-11  

na odcinku od węzła Kórnik Południe do węzła w Gminie Środa Wlkp.,  

2) obejmowanie patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik m.in. 

wydarzeń sportowych, kulturalnych i inicjatyw społecznych m.in.: wręczanie 

nagród uczniom z Gminy Kórnik, 

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 przy współudziale Rady Miasta i Gminy Kórnik,  

5) uczestnictwo w imprezach kulturalnych i jubileuszowych organizowanych na 

terenie Gminy Kórnik, 

6) udział w otwarciu i zakończeniu realizowanych inwestycji na terenie Gminy 

Kórnik np. uroczyste oddanie do użytku nowych obiektów, powstałych podczas 

rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-

Potulickiej w Kórniku-Bninie,  

7) udział w spotkaniach z Parlamentażystami oraz Wojewodą Wielkopolskim, 

8) uczestnictwo w zebraniach, konferencjach, naradach przedstawicieli władz 

samorządowych powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego, 

9) udział w comiesięcznych obradach spółki Aquanet, 

10) udział w uroczystości z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego  

w  Łomnicy, oraz otwarcie wystawy zatytułowanej „Rozkaz”, przygotowanej 

wspólnie z Archiwum Państwowym w Poznaniu,  

11) udział w obchodach z okazji zakończenia II wojny światowej 8 maja w miejscach 

pamięci w Gminie  Kórnik oraz udział przedstawicieli władz samorządowych 

wraz z przedstawicielami ze Środy Wlkp. i powiatu średzkiego w składaniu 

kwiatów pod tablicą pamiątkową w Trzebisławkach,  

http://polskagmina.pl/poznanski-kornik/s8/15_21_7_8_3.html
http://polskagmina.pl/poznanski-kornik/s8/15_21_7_8_3.html
http://polskagmina.pl/poznanski-kornik/s8/15_21_7_8_3.html
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12) udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, liczne delegacje, 

w asyście pocztów sztandarowych, złożyły wiązanki kwiatów w miejscach 

pamięci, 

13) udział w  uroczystości 80. rocznicy rozstrzelania 16 obywateli ziemi kórnickiej, 

liczne delegacje w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry udały się pod 

tablicę upamiętniającą rozstrzelanych, aby złożyć wiązanki kwiatów, następnie 

wszyscy zebrani przeszli na cmentarz, by przy odnowionej mogile rozstrzelanych 

oddać im należny hołd. Z tej okazji pod ratuszem stanęła, przygotowana pod 

kierunkiem Kórnickiego Ośrodka Kultury, instalacja artystyczna. pod tablicą 

upamiętniającą rozstrzelanie obywateli Kórnika, Bnina i okolic w 1939 roku. 

14) W dniach 14-15 grudnia 2019 pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku 

zorganizowali pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy. Na odwiedzających czekała 

magiczna wizualizacja i oprawa dźwiękowa wprowadzająca wszystkich  

w świąteczny nastrój. Dla najmłodszych gości Jarmarku czekały piękne bajki 

czytane przez władze gminy, księdza proboszcza i siostrę naszej parafii, górali, 

radnych, dyrektora SP w Kamionkach, występy dzieci uczęszczających do 

naszych placówek oświatowych oraz zdobienie pierników i choinki. Nie zabrakło 

również aromatycznego grzańca i pysznego jedzenia przygotowanego przez 

lokalnych restauratorów, góralskiej muzyki i ich specjałów. Jarmark 

Bożonarodzeniowy łączył produkty regionalne, gastronomiczne, przemysłowe ale 

przede wszystkim stworzył wyjątkową i niezapomnianą atmosferę. 

 

4. Sprawozdanie z pozyskiwania środków pozabudżetowych za rok 2019 – środki UE: 

1) Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez budowę 

nowego przedszkola we wsi Kamionki. 

W kwietniu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 

„Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez 

budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki”, w ramach Poddziałania 9.3.1. 

Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Umowa o dofinansowanie projektu 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020; pomiędzy Gminą Kórnik  

a Zarządem Województwa Wielkopolskiego; podpisana została dopiero 14 sierpnia 

2018 roku. Nowe przedszkole ze żłobkiem w Kamionkach wybudowane zostało ze 

środków własnych Gminy Kórnik w latach 2016-2017. Na podstawie umowy; 

tytułem refundacji poniesionych wydatków; dofinansowanie inwestycji miało 

wynieść 699.959,22 zł. 

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie złożono w październiku 2018 roku tylko jeden - końcowy 

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

i korygowany. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych od 6 czerwca 

2016 roku do 27 grudnia 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 
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5.576.515,53 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 5.068.495,56 zł,  

a wnioskowane dofinansowanie 699.959,22 zł. We wniosku rozliczono koszty 

budowlane oraz koszty dotyczące wyposażenia przedszkola w meble, pomoce 

dydaktyczne i wyposażenia placów zabaw. Zatwierdzenie poniesionych wydatków 

wymagało aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz podpisania Aneksu do 

umowy o dofinansowanie. Wniosek został zaktualizowany w lipcu, a na jego 

podstawie 19 sierpnia 2019 roku podpisany został Aneks nr 1 do umowy  

o dofinansowanie. Aneksem zmieniony został okres realizacji projektu, koszty 

ogółem i kwalifikowane oraz wysokość dofinansowania, która zgodnie z nim 

wyniosła 699.195,38 zł.  

W związku z powyższym 21 sierpnia 2019 roku złożona została ostateczna korekta 

wniosku o płatność końcową. Wnioskiem rozliczono wydatki ogółem w wysokości 

5.576.515,52 zł, wydatki kwalifikowane w wysokości 5.062.964,54 zł, oraz 

zawnioskowano o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w wysokości 699.195,38 zł.  

12 września odbyła się kontrola na miejscu realizacji projektu. Kontrolę prowadzili 

pracownicy Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Protokół pokontrolny 

i informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową otrzymano  

w październiku. Zatwierdzona kwota do wypłaty z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego wyniosła ostatecznie 695.139,83 zł i przekazana została  

4 listopada 2019 roku. 

2) Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej - budowę gimnazjum w Kamionkach. 

W lipcu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 

„Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej - budowę gimnazjum w Kamionkach”, w ramach 

Poddziałania 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji 

ogólnokształcącej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. 

Umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014-2020; pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego; 

podpisana została dopiero 28 czerwca 2018 roku. Nowe skrzydło Szkoły 

Podstawowej w Kamionkach wybudowane zostało ze środków własnych Gminy 

Kórnik w latach 2016-2017. Na podstawie podpisanej umowy; tytułem refundacji 

poniesionych wydatków; dofinansowanie inwestycji miało wynieść  

3.999.728,50 zł. 

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przed podpisaniem Umowy  

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

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

Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych od 6 czerwca 2016 roku  

do 7 marca 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 11.750.954,84 zł 



15 

 

koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 6.346.356,52 zł, a wnioskowane 

dofinansowanie 3.977.261,62 zł. We wniosku rozliczono koszty budowlane  

i instalacyjne oraz koszty dotyczące wyposażenia pracowni przedmiotowych  

w meble, sprzęt komputerowy i tablice multimedialne. W I kwartale 2019 roku 

wyposażono dodatkowo pracownię językową w sprzęt komputerowy wraz 

z oprogramowaniem oraz dedykowane biurka. Zatwierdzenie poniesionych 

wydatków wymagało aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz podpisania 

Aneksu do umowy o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie został ostatecznie 

zaktualizowany we wrześniu, ale do końca 2019 roku nie został podpisany 

stosowny Aneks do umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu Aneksu w roku 2020 

złożona zostanie kolejna aktualizacja wniosku o płatność końcową. 

3) Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz  

z zakupem środków transportu publicznego. 

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

Kórnik) wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa Zintegrowanego Węzła 

Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu 

publicznego”, w ramach Poddziałania 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych  

w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Wniosek po pozytywnej ocenie 

strategicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań został 

przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu 

przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej, które również zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. W maju 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i przyznał 

dofinansowanie w wysokości 3.785.161,85 zł projektowi Miasta i Gminy Kórnik. 

Umowę o dofinansowanie podpisana została 7 lipca 2017 roku.  

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku od działań 

promocyjnych. Rzeczowa inwestycyjna realizacja projektu rozpoczęła się natomiast 

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

Poznańskiego zaplanowano: wybudowanie ścieżek rowerowych o łącznej długości 

ok. 2,027 km (wzdłuż drogi gminnej nr 329017P na od ul. Kolejowej 

w Szczodrzykowie do istniejącego chodnika przy DW nr 434 w Dziećmierowie,  

w ciągu ul. Dworcowej w Szczodrzykowie od torów kolejowych do ul. Ogrodowej, 

w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku DW nr 434 – Runowo), 

wybudowanie parkingu Park&Ride na 22 miejsca postojowe i parkingu Bike&Ride 

z wiatą rowerową dla 20 rowerów; zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – 

2 autobusów. Większość prac budowlanych realizowanych w ramach projektu 

zarówno przez Gminę Kórnik, jak i przez Powiat Poznański, została wykonana  

w 2018 roku. W grudniu 2018 zakupiono również niskoemisyjne autobusy. 

W 2018 roku złożono dwa wnioski o płatność częściową, w tym drugi wniosek 

zaktualizowany i zatwierdzony został w 2019 roku. W pierwszym kwartale 2019 

roku zaktualizowany został wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa 
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Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz  

z zakupem środków transportu publicznego” w zakresie harmonogramu realizacji 

poszczególnych zadań, zmiany wartości i czasu osiągnięcia wskaźników oraz 

przesunięcia oszczędności poprzetargowych pomiędzy zadaniami. Na jego 

podstawie 14 maja 2019 roku podpisany został Aneks nr 1 do umowy  

o dofinansowanie. Aneksem zmieniony został okres realizacji projektu, koszty 

ogółem i kwalifikowane oraz wysokość dofinansowania, która została określona na 

kwotę 3.782.051,48 zł. 

W 2019 roku złożono dwa częściowe wnioski o płatność: 

a) korektę częściowego wniosku o płatność z 2018 roku, po aktualizacji umowy  

o dofinansowanie, złożono 23 maja. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków 

poniesionych w okresie od 27 października 2017 roku do 16 sierpnia 2018 

roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 30.672,63 zł, wydatki 

kwalifikowane wyniosły 30.008,73 zł, a wnioskowane dofinansowanie 

25.507,42 zł. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przelewu środków  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonano 24 czerwca, 

b) kolejny częściowy wniosek o płatność przesłano do IZ WRPO 28 czerwca. 

Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od  

17 sierpnia 2018 roku do 28 maja 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym 

okresie 4.100.667,63 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 3.059.365,05 zł,  

a wnioskowane dofinansowanie 2.600.460,29 zł. W związku z dwukrotną 

zmianą terminu zakończenia realizacji projektu, zmianą kosztów ogółem  

i kwalifikowanych oraz wysokości dofinansowania złożenie korekty wniosku  

i jego zatwierdzenie wymagało aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz 

podpisania kolejnego Aneksu do umowy o dofinansowanie. Ostatecznie 

wniosek o dofinansowanie został zaktualizowany w październiku, a na jego 

podstawie 18 listopada 2019 roku podpisany został Aneks nr 2 do umowy  

o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania zgodnie z Aneksem zmieniona 

została na 3.782.048,55 zł. Następstwem podpisania Aneksu nr 2 było złożenie 

korekty częściowego wniosku o płatność, który został zatwierdzony  

31 grudnia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przelewu środków  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonano już w 2020 roku 

– 15 stycznia. 

Uroczyste otwarcie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego odbyło się  

4 października 2019 roku. W 2020 roku złożony zostanie końcowy wniosek  

o płatność dla projektu, który obejmować będzie wydatki poniesione od 29 maja do 

30 września 2019 roku. 

4) Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez 

rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo. 

W kwietniu 2017 roku złożony został wniosek dotyczący projektu pt.: 

„Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez 

rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”, w ramach Poddziałania 9.3.1. 
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Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Złożony wniosek przeszedł 

pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego, a 10 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie  

i decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości  999.993,92 zł projektowi 

Miasta i Gminy Kórnik. Dnia 26 października 2017 roku podpisano Umowę  

o dofinansowanie projektu. 

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lipcu 2018 roku. Przedmiotem 

podlegającego dofinansowaniu projektu była rozbudowa i przebudowa istniejącego 

przedszkola w Szczodrzykowie umożliwiająca utworzenie 3 nowych oddziałów 

przedszkolnych dla 75 dzieci. Projekt obejmował budowę nowego skrzydła 

przedszkolnego mieszczącego: 3 sale zajęć z zapleczami sanitarnymi  

i magazynowymi, część rozbudowanego bloku kuchennego, zaplecze szatniowe dla 

personelu kuchni, gabinet logopedy/psychologa, salę zajęć dodatkowych, 

komunikację z szatniami dla dzieci. W istniejącym budynku przebudowana została 

część pomieszczeń. W ramach projektu zakupione zostało również wyposażenie.  

W 2018 roku złożono jeden zatwierdzony wniosek o płatność  

i otrzymano dofinansowanie w wysokości 48.977,00 zł. 

W 2019 roku złożono dwa częściowe wnioski o płatność: 

a) pierwszy, złożony 29 stycznia, wniosek dotyczył rozliczenia wydatków 

poniesionych w okresie od 11 września do 13 listopada 2018 roku. Wydatki 

ogółem i kwalifikowane wyniosły w tym okresie 467.690,58, a wnioskowane 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 246.660,01 

zł. Dnia 8 lutego 2019 roku odbyła się kontrola na miejscu w trakcie realizacji 

projektu. Prowadzący kontrolę nie stwierdzili nieprawidłowości  

w kontrolowanym zakresie dotyczącym dotychczasowych wniosków  

o płatność. Po pozytywnej weryfikacji wniosku refundację wydatków ww. 

kwocie otrzymano 15 marca. Tego samego dnia otrzymano również  

12.244,25 zł zatrzymanego dofinansowania dot. wydatków poniesionych  

w okresie 2 czerwca – 10 września 2018 roku, 

b) drugi wniosek o płatność złożono 10 maja. Wniosek dotyczył rozliczenia 

wydatków poniesionych w okresie od 14 listopada 2018 roku do 23 kwietnia 

2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 921.988,50 zł, wydatki 

kwalifikowane wyniosły 703.653,74 zł, a wnioskowane dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 371.106,97 zł. 

Zatwierdzenie wydatków wymagało aktualizacji wniosku o dofinansowanie 

oraz podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie. Ostatecznie wniosek 

został zaktualizowany we wrześniu, a na jego podstawie 30 października 2019 

roku podpisany został Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie. Aneksem 

zmieniony został harmonogram realizacji projektu, koszty ogółem  

i kwalifikowane dla poszczególnych pozycji kosztorysowych oraz wysokość 

dofinansowania, która zgodnie z Aneksem wynosi 999.993,91 zł. Po 
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pozytywnej weryfikacji wniosku refundację wydatków w kwocie 371.106,97 zł 

otrzymano 16 grudnia. 

Inwestycja zakończona została w sierpniu 2019 roku. Uroczyste otwarcie 

Przedszkola odbyło się 30 sierpnia 2019 roku. Końcowy wniosek o płatność 

złożony został w pierwszym kwartale 2020 roku. 

5) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej  

w Radzewie. 

W sierpniu 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej  

w Radzewie”, w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej  

w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania, 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Wniosek po pozytywnej ocenie strategicznej przeprowadzonej przez 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań został przekazany do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu przeprowadzenia oceny 

formalnej i merytorycznej, które również zakończyły sie wynikiem pozytywnym. 

W styczniu 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  

w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i przyznał dofinansowanie  

w wysokości 2.393.445,68 zł projektowi Miasta i Gminy Kórnik. Umowa  

o dofinansowanie została podpisana 5 kwietnia 2018 roku. 

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2018 roku. Dofinansowana 

inwestycja obejmowała swoim zakresem wykonanie robót budowlanych 

i instalacyjnych. W celu doprowadzenia budynku do zgodności z obowiązującymi 

wymaganiami w zakresie ochrony cieplnej budynków: docieplone zostały 

wszystkie ściany zewnętrzne oraz stropodach płaski i dach skośny, ocieplona 

została podłoga na gruncie, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, 

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

kotłownia z wymianą pieca), wymieniona została instalacja c.w.u., zamontowano 

instalację OZE - 2 pompy ciepła powietrze-woda, wymieniono instalację 

elektryczną z oprawami itp.  

W 2019 roku złożono cztery częściowe wnioski o płatność: 

a) pierwszy wniosek, złożony 31 stycznia, dotyczył rozliczenia wydatków 

poniesionych w okresie od 1 listopada do 28 grudnia 2018 roku. Wydatki 

ogółem wyniosły w tym okresie 189.298,53 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 

180.382,57 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego 153.325,18 zł. Po pozytywnej weryfikacji wniosku 

refundację wydatków w kwocie 114.993,88 zł otrzymano 4 kwietnia (75% 

wnioskowanego dofinansowania). Departament Wdrażania Programu 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

9 kwietnia 2019 roku przeprowadził kontrolę na miejscu w trakcie realizacji 

projektu. Prowadzący kontrolę nie stwierdzili nieprawidłowości  

w kontrolowanym zakresie dotyczącym pierwszego wniosku o płatność. 
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Refundację w kwocie 38.331,30 zł, stanowiącą 25% zatrzymanej do czasu oceny 

procedury przetargowej kwoty refundacji otrzymano 24 maja, 

b) drugi wniosek złożony został 12 kwietnia. Wniosek dotyczył rozliczenia 

wydatków poniesionych w okresie od 29 grudnia 2018 roku do 4 kwietnia 2019 

roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 474.367,90 zł, wydatki 

kwalifikowane wyniosły 456.601,88 zł, a wnioskowane dofinansowanie 

388.111,60 zł. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przelewu środków 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonano 10 czerwca, 

c) trzeci wniosek złożono 28 czerwca. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków 

poniesionych w okresie od 28 marca do 21 czerwca 2019 roku. Wydatki ogółem 

wyniosły 1.269.076,92 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 1.108.482,60 zł,  

a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 942.210,20 zł. Po pozytywnej weryfikacji wniosku refundację 

wydatków we wnioskowanej kwocie otrzymano 30 lipca, 

d) dnia 26 września złożono czwarty wniosek o płatność dla projektu. Wniosek 

dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 5 kwietnia do 24 lipca 

2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 494.316,63 zł, wydatki 

kwalifikowane wyniosły 429.727,53 zł, a wnioskowane dofinansowanie  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 365.268,40 zł. Po pozytywnej 

weryfikacji wniosku o płatność 26 listopada br. otrzymano środki we 

wnioskowanej wysokości. 

Rzeczowa realizacja inwestycji zakończyła się zgodnie z harmonogramem  

30 sierpnia 2019 roku. Końcowy wniosek o płatność za okres od 25 lipca do  

21 października 2019 roku złożony został 4 grudnia. Wydatki ogółem wyniosły  

w tym okresie 1.776.686,25 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 640.623,87 zł,  

a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

544.530,28 zł. Wniosek podlegał w 2019 roku weryfikacji, jednak zatwierdzony 

zostanie w roku następnym. W związku ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

realizacji Projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły 

Podstawowej w Radzewie” aktualizacji wymagał wniosek o dofinansowanie,  

a na jego podstawie Umowa o dofinansowanie. Aktualizacji dokonano  

na przełomie 2019 i 2020 roku. 

6) Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia  

w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik. 

W marcu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia 

w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik”, w ramach Poddziałania 

8.1.1. Edukacja przedszkolna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014+. Umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego 

Funduszu Społecznego; pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego; podpisana została 12 października 2018 roku. Kwota 

dofinansowania zgodnie z umową wynosi 771.830,85 zł. 
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W ramach realizacji projektu, która rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku  

i zakończyła się w lutym 2019 roku: 

a) utworzonych zostało 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla  

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

edukacyjnych i opieki nad objętymi projektem dziećmi zatrudnieni zostali: 

nauczyciele, pomoce nauczycieli i logopeda. W ramach dofinansowania bieżącej 

działalności zatrudniony został także personel kuchenny, 

b) zakupione zostały pomoce do prowadzenia zajęć przedszkolnych, ćwiczeń 

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

komputerowo-biurowy, 

c) rozszerzona została oferta przedszkola o zajęcia dodatkowe dla dzieci 3 i 4-

letnich realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów: zajęcia  

z logorytmiki, rytmika z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia  

z arteterapii. Na potrzeby ich prowadzenia zakupione zostały pomoce 

dydaktyczne do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych, ćwiczeń logopedycznych, 

sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Zajęcia realizowane 

były od listopada 2018 roku do lutego 2019 roku, 

d) sześciu nauczycieli podwyższyło swoje umiejętności w zakresie wykonywanej 

pracy, poprzez ukończenie kursu z zakresu sensodydaktyki oraz kursu 

przygotowującego do pracy z dzieckiem autystycznym. 

W 2018 roku złożono sześć wniosków o płatność (od 31 października do  

17 grudnia), z których pięć było uzupełnianych, korygowanych i zatwierdzanych  

od marca do sierpnia 2019 roku. W 2018 roku otrzymaliśmy „zaliczkę”  

w wysokości 240.000,00 zł. W 2019 roku otrzymaliśmy refundację poniesionych 

kosztów w wysokości 381.174,98 zł. 

W 2019 roku złożyliśmy 29 marca ostatni wniosek o płatność. Wniosek dotyczył 

rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 1 grudnia 2018 roku do 28 lutego 

2019 roku. Wystąpiono o refundację z Europejskiego Funduszu Społecznego 

poniesionych kosztów w wysokości 147.884,62 zł. Weryfikacja wniosku została 

wstrzymana do czasu pełnego rozliczenia projektu zintegrowanego dotyczącego 

budowy przedszkola oraz przeprowadzenia kontroli projektu. Zatwierdzenie 

wniosku końcowego dot. projektu zintegrowanego nastąpiło w październiku. 

Natomiast od 10 do 13 grudnia 2019 roku prowadzona była przez pracowników 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego kontrola na 

miejscu realizacji projektu. Protokół pokontrolny przekazany został Gminie w maju  

2020 roku. 

7) Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych 

dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik 

W marcu 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych 

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

Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna, Wielkopolskiego Regionalnego 
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Programu Operacyjnego 2014+. Umowa o dofinansowanie projektu 

z Europejskiego Funduszu Społecznego; pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego; podpisana została 3 października 2017 roku. 

Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 609.276,15 zł. 

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

będzie do czerwca 2020 roku: 

a) utworzone zostały 62 nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla 3-4-latków 

w rozbudowanym i zmodernizowanym przedszkolu w Szczodrzykowie – 

dofinansowane zostało bieżące funkcjonowanie Przedszkola przez 12 miesięcy 

od września 2019 roku, 

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

logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej, 

c) nauczyciele podwyższą swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów 

podyplomowych z oligofrenopedagogiki i integracji sensorycznej, 

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

dydaktyczne oraz wybudowany został nowy plac zabaw. 

 

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

wydatki poniesione od 1 marca do 30 września 2019 roku: 

a) pierwszy wniosek o zaliczkę, z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w wysokości 12.000,00 zł dla projektu złożony został 2 kwietnia, a środki 

zostały przekazane Gminie 10 kwietnia, 

b) drugi wniosek o charakterze sprawozdawczym złożono 1 lipca (brak wydatków), 

c) 11 października złożono trzeci wniosek o płatność, za okres od 1 lipca do  

30 września 2019 roku. Wnioskowana kwota z Europejskiego Funduszu 

Społecznego wynosiła 262.000,00 – w tym zaliczka 148.338,70 zł, a refundacja 

wcześniej poniesionych kosztów 113.661,30 zł. Rozliczone wydatki 

kwalifikowane wyniosły w tym okresie 130.784,46 zł. Wydatki te związane były 

z zakupem wyposażenia sal przedszkolnych, budową placu zabaw oraz  

z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola. Środki zostaną przekazane Gminie 

po zaakceptowaniu wniosku w pierwszym kwartale 2020 roku. 

W listopadzie 2019 roku zaktualizowany został również wniosek o dofinansowanie 

projektu. 

8) Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję - programy wsparcia rozwijania kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach. 

W lipcu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 

„Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję - programy wsparcia rozwijania kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach”,  

w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Umowa 

o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego; pomiędzy 

Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego; podpisana została  
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16 sierpnia 2018 roku. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 

196.066,35 zł. W 2019 roku dwukrotnie aktualizowano wniosek o dofinansowanie 

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

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

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

będzie do końca czerwca 2020 roku: 

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

chemii i geografii, 

b) prowadzone były zajęcia dodatkowe z matematyki i kreatywności, z biologii  

i chemii, z geografii, nauki języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego –  

w 2019 roku sfinansowane zostało wynagrodzenie nauczycieli prowadzących 

oraz zakupione pomoce dydaktyczne do zajęć, 

c) sześć nauczycielek podwyższyło swoje kwalifikacje poprzez ukończenie kursów 

doskonalących. 

 

W 2018 roku na podstawie zaliczkowych wniosków o płatność otrzymano 

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

w których rozliczono wydatki poniesione od 1 grudnia 2018 roku do  

31 października 2019 roku: 

a) pierwszy wniosek o zaliczkę, z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w wysokości 19.750,00 zł dla projektu złożony został 14 marca. Wniosek 

dotyczył również rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 1 grudnia 

2018 roku do 28 lutego 2019 roku, 

b) drugi wniosek złożono 14 czerwca i dotyczył rozliczenia wydatków 

poniesionych w okresie od 1 marca do 31 maja 2019 roku. Wniosek miał 

charakter sprawozdawczy. Do końca maja w ramach projektu wyposażono  

w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie do matematyki, geografii, biologii  

i chemii. Łączna wartość zakupionego sprzętu i pomocy to niemal 48.000,00 zł, 

c) 29 sierpnia złożono trzeci wniosek o płatność, za okres 1 czerwca do 31 lipca 

2019 roku, Wnioskowana kwota zaliczki z Europejskiego Funduszu 

Społecznego wynosi 12.450,00 zł, a rozliczone wydatki kwalifikowane 

53.547,38 zł. Wydatki te związane były z zakupem pomocy dydaktycznych  

i wyposażenia pracowni przedmiotowych,  

d) czwarty wniosek o płatność – o zaliczkę w wysokości 14.000,00 zł – złożono  

18 listopada. Wniosek dotyczył również rozliczenia wydatków poniesionych  

w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 rok. Środki zostaną przekazane 

Gminie po zaakceptowaniu wniosku w pierwszym półroczu 2020 roku. 

9) Liga Szkoła. 

W lutym 2018 roku złożony został partnerski wniosek o dofinansowanie projektu 

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

ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014+. Umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego; 
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pomiędzy Fundacją eSzkoła a Zarządem Województwa Wielkopolskiego; 

podpisana została 12 marca 2019 roku. Jest to projekt partnerski Fundacji eSzkoła 

oraz gmin: Kórnik, Czerwonak, Pobiedziska i Kleszczewo o łącznej wartości 

1.656.813,67 zł i dofinansowaniu 1.573.972,91 zł. W 2019 roku wniosek był 

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

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

umowy podpisano 24 września 2019 roku. 

W ramach realizacji projektu, która rozpoczęła się w styczniu 2019 roku; a zajęcia 

we wrześniu i trwać będzie do końca stycznia 2021 roku: 

a) doposażono szkoły w komputery, tablety i zestawy edukacyjne LEGO, 

b) prowadzone były zajęcia dodatkowe dla klas I-III i IV-VIII z zakresu 

programowania z wykorzystaniem programowalnych klocków LEGO 

EDUCATION, 

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

d) nauczyciele podwyższyli swoje kwalifikacje poprzez ukończenie szkolenia 

zakresu kompetencji cyfrowych. 

W maju gminne szkoły podstawowe otrzymały w ramach realizacji projektu 

partnerskiego 43 komputery, 90 tabletów oraz 180 zestawów edukacyjnych LEGO 

do nauki matematyki i kodowania (3 poziomy) o łącznej wartości niemal 

390.000,00 tys. zł. W 2019 roku złożono cztery kwartalne wnioski o płatność,  

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

2019 roku. 

 

10) Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Szczodrzykowo. 

W kwietniu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa 

centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Szczodrzykowo”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożony wniosek 

został w 2018 roku pozytywnie oceniony przez Radę Stowarzyszenia Lider 

Zielonej Wielkopolski i przekazany do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

Korektę wniosku do UMWW złożono 23 stycznia 2019 roku. Planowane koszty 

kwalifikowane projektu wynoszą 448.478,00 zł, a wnioskowana kwota 

dofinansowania to 285.366,00 zł. 19 lutego 2019 roku podpisana została umowa  

o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 

W ramach projektu w latach 2019-2020 w Szczodrzykowie budowana jest świetlica 

wiejska mieszcząca salę spotkań i biesiad, zaplecze kuchenne, pomieszczenie sali 

komputerowej dla dzieci, zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie techniczne. 
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11) Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Prusinowo. 

W lutym 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa centrum 

kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusinowo”, 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożony wniosek został pozytywnie 

oceniony przez Radę Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski i przekazany do 

dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi została podpisana 24 lipca 2017 roku. 

W ramach projektu w latach 2017-2019 w Prusinowie wybudowany został ok. 150 

m
2
 budynek świetlicy wiejskiej mieszczący salę spotkań i biesiad, zaplecze 

kuchenne, salkę dla dzieci, pomieszczenie dla sportowców, zaplecze sanitarne oraz 

pomieszczenie techniczne. 

26 lutego 2019 roku złożono wniosek o płatność końcową dla projektu. Wniosek 

dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 24 lipca 2017 roku do 

28 lutego 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły 558.420,00 zł, wydatki 

kwalifikowane wyniosły w tym okresie 525.757,69 zł, a wnioskowane 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich to 334.539,00 zł. Wniosek został skorygowany w II kwartale 2019 roku. 

Po weryfikacji wniosku i przeprowadzeniu w lipcu 2019 roku kontroli projektu  

na miejscu realizacji wniosek o płatność został zatwierdzony i w sierpniu 

wypłacono wnioskowaną dotację. 

 

5. Sprawozdanie z pozyskiwania krajowych środków pozabudżetowych w 2019 roku: 

1) Lokalny Animator Sportu. 

W 2019 roku od marca do końca listopada trenerzy-animatorzy prowadzący zajęcia 

sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na boiskach – Orlikach w Kórniku  

i Kamionkach otrzymywali wynagrodzenie w części dofinansowane ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wnioski złożone zostały i umowy podpisane 

przez Gminę i animatorów z Fundacją Orły Sportu w Pucku. 

 

2) Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na terenie Kórnickiego Centrum 

Rekreacji i Sportu OAZA Błonie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy. 

W kwietniu 2017 roku złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek  

o dofinansowanie, w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, 

zadania pn.: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na terenie Kórnickiego 

Centrum Rekreacji i Sportu OAZA Błonie, wariant – bieżnia okrężna 400 m 

treningowy”. Planowane koszty całkowite realizacji zadania to 2.538.162,00 zł, 

a wnioskowane dofinansowanie 900.000,00 zł (35,5%). Umowę o dofinansowanie 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej podpisano 13 października 2017 roku. 
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Umowa była dwukrotnie aneksowana: 11 czerwca 2018 roku i 18 kwietnia 2019 

roku. Aneksy dotyczyły zmiany terminu realizacji inwestycji i kosztów 

całkowitych, które ostatecznie wyniosły 2.768.472,27 zł. Inwestycja realizowana 

była od lutego 2018 roku do marca 2019 roku. Wybudowano bieżnię z nowoczesną 

nawierzchnią oraz wyznaczono 4 tory do biegu na 400 m i 6 torów do biegu na 100 

lub 110 m. Zbudowano dwustronną, jednościeżkową skocznię do skoku w dal  

i trójskoku. Powstało stanowisko do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku wzwyż. 

Zamontowano system odwodnienia waz z odprowadzeniem wody do jeziora. 

Uporządkowano boisko piłkarskie, powstały dodatkowe piłkochwyty. Nowe 

trybuny, na których zamontowano siedziska pomieszczą 618 widzów.  

Przy trybunach zamontowano stojaki dla rowerów, a także zakupiono sprzęt 

lekkoatletyczny do: skoku wzwyż, do biegu przez płotki oraz wyposażenie startera. 

Dofinansowanie otrzymano w dwóch transzach: 400.000,00 zł w 2018 roku i na 

podstawie przekazanego w kwietniu 2019 roku, do Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

wniosku o uruchomienie środków 24 kwietnia - 500.000,00 zł. Inwestycje 

rozliczono ostatecznie w maju 2019 roku. 

 

3) „Maluch+ 2019”. 

W styczniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu złożono 

wniosek o dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez 

Gminę przy udziale środków z programu „Maluch” w żłobku w Kamionkach  

w 2017 roku w ramach programu rządowego „Maluch+ 2019”. W lutym ogłoszono 

wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019. Wniosek gminy Kórnik, w którym 

ubiegano się o dofinansowanie funkcjonowania w 2019 roku żłobka w Kamionkach 

znalazł się na liście ofert zakwalifikowanych do dofinansowania. W związku  

z niewystarczającą ilością środków zaplanowanych w Programie na rok 2019  

(w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania) wszystkim wnioskodawcom 

obniżono przyznane kwoty dotacji. Gmina Kórnik otrzymała 54.000,00 zł  

na funkcjonowanie placówki od stycznia do grudnia 2019 roku. Kwota  

ta przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń personelu żłobkowego. 

Umowę o dofinansowanie podpisano 16 lipca 2019 roku. Środki zostały przekazane 

Gminie 5 sierpnia 2019 roku. 

 

4) Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym  

w Szczodrzykowie zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej. 

W marcu złożono w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie budowy zaplecza 

szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Szczodrzykowie zlokalizowanym 

przy Szkole Podstawowej. W ramach programu „Szatnia na Medal” ubiegano się  

o dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000,00 zł,  

co stanowiło ok. 30% planowanych kosztów inwestycji. Umowa o dofinansowanie 
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podpisana została 24 października 2019 roku. Inwestycja zrealizowana została  

w okresie październik-listopad 2019 roku. Jej całkowita wartość wyniosła 

356.281,80 zł. W listopadzie złożono wniosek o wypłatę dotacji celowej  

w wysokości 100.000,00 zł, którą otrzymano 5 grudnia 2019 roku. 

 

5) Budowa Otwartych Stref Aktywności w Kórniku przy ul. Witosa i w Pierzchnie. 

W marcu złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie 

w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 dwóch projektów dotyczących 

budowy siłowni plenerowych wraz ze strefami relaksu i sprawnościowymi placami 

zabaw w Kórniku przy ul. Witosa i w Pierzchnie. Wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie i projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł. Umowa 

o dofinansowanie podpisana została 6 sierpnia 2019 roku. Oba place zabaw wraz  

z siłowniami wybudowane zostały w okresie sierpień-październik 2019 roku. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 229.426,46 zł. Przyznaną dotację  

w wysokości 100.000,00 zł otrzymano 28 listopada 2019 roku. Projekt został 

ostatecznie rozliczony w pierwszym kwartale 2020 roku. 

 

6) Budowa dróg: ul. Mikołajczyka, ul. Droździka, ul. Wójkiewicza, ul. Ks. Szczepana 

Janasika, ul. Ładnej w Kórniku/Bninie wraz z kanalizacją deszczową. Budowa  

ul. prof. Zbigniewa Steckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 20 Października do 

budynku OSP w Kórniku. 

Do Wojewody Wielkopolskiego (Wydział Infrastruktury i Rolnictwa) przekazano  

w kwietniu 2019 roku dwa wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych przebudowy dróg gminnych. Pierwszy wniosek dotyczył budowy 

dróg: ul. Mikołajczyka, ul. Droździka, ul. Wójkiewicza, ul. Ks. Szczepana Janasika,  

ul. Ładnej w Kórniku/Bninie wraz z kanalizacją deszczową. Planowane koszty 

całkowite realizacji zadania to 2.229.141,10 zł, a wnioskowane dofinansowanie 

1.114.570 zł (50%). Drugi wniosek dotyczył budowy ul. prof. Zbigniewa Steckiego  

na odcinku od skrzyżowania z ul. 20 Października do budynku OSP w Kórniku. 

Planowane koszty całkowite realizacji tego zadania to 355.316,39 zł,  

a wnioskowane dofinansowanie 177.658,39 zł (50%). We wrześniu otrzymano 

informację, że zadania te znalazły się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady 

Ministrów Liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego. Umowy  

o dofinansowanie zadań podpisano 9 października 2019 roku. Łączna suma 

dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych obu zadań to 1.013.465,00 zł.  

Zadanie dotyczące budowy dróg: ul. Mikołajczyka, ul. Droździka, ul. Wójkiewicza,  

ul. Ks. Szczepana Janasika, ul. Ładnej w Kórniku/Bninie wraz z kanalizacją 

deszczową zostało zrealizowane w okresie wrzesień-listopad 2019 roku. Całkowita 

wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 1.671.614,96 zł (koszty 

niekwalifikowane to 767.338,44 zł), a otrzymane dofinansowanie 835.807,00 zł.  
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Zadanie dotyczące budowy ul. prof. Zbigniewa Steckiego na odcinku  

od skrzyżowania z ul. 20 Października do budynku OSP w Kórniku zrealizowane  

w okresie od października 2019 roku do końca stycznia 2020 roku. Całkowita 

wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 298.145,90 zł (koszty 

niekwalifikowane to 55.963,75 zł), a otrzymane dofinansowanie 149.072,00 zł. 

Umowa o dofinansowanie w przypadku tego zadania była trzykrotnie aneksowana 

– w listopadzie i grudniu 2019 roku oraz kwietniu 2020 roku. Aneksy dotyczyły 

zmiany wysokości dofinansowania na kwotę 149.072,00 zł i okresu realizacji 

zadania. 

Środki dotacji dotyczące obu inwestycji zostały przekazane Gminie 7 listopada 

2019 roku. 

 

7) Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2035. 

W grudniu 2018 roku przesłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie opracowania „Strategii rozwoju 

elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2035” w ramach 

programu priorytetowego „GEPAED II – transport niskoemisyjny. Część 2) 

Strategia rozwoju elektromobilności”. W czerwcu Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował Urząd, że w wyniku 

przeprowadzonej oceny wniosek znalazł się na liście rankingowej i został 

skierowany do negocjacji warunków dofinansowania. Wnioskowana wysokość 

dotacji wynosiła 50.000,00 zł. Dnia 20 września zakończono negocjacje warunków 

dofinansowania. Umowa o dofinansowanie została podpisana 2 grudnia 2019 roku. 

 

8) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczodrzykowo oraz części Runowa  

w gminie Kórnik. 

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu w sierpniu 2019 roku złożono wniosek o udzielenie pożyczki  

w wysokości 7.615.700,00 zł w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki 

wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w Szczodrzykowie.  

Po zrealizowaniu inwestycji można ubiegać się o umorzenie pożyczki do 30%. 

Informację o przyznaniu pożyczki otrzymaliśmy w styczniu 2020 roku. 
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IV. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII. 

W okresie sprawozdawczym w Gminie Kórnik realizowane były następujące programy  

i strategie: 

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

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik.  

3. Program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus”. 

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

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

z perspektywą na lata 2021-2024.  

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej.  

7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kórnik na lata 

2014-2032. 

8. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kórnik na lata 

2016-2020. 

9. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kórnik na lata 

2018-2020. 

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

11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2019. 

12. Roczny program współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

na 2019 rok.  

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

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

14. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2019. 

 

 

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

 

W 2019 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 2016 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.  
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Misją Gminy realizowaną w ramach Strategii jest stwarzanie jak najkorzystniejszych 

warunków do życia jej mieszkańcom, chroniąc dziedzictwo kulturowe i naturalne dla 

kolejnych pokoleń.  

Cele strategiczne rozwoju Gminy określono jako:  

1) Rozbudowa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska,  

2) Rozwój infrastruktury i usług społecznych,  

3) Ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego.  

 

Do osiągnięcia celów strategicznych w 2019 r. prowadziła realizacja następujących 

zadań:  

1) układ dróg i komunikacja publiczna zostały zmodernizowane poprzez wykonanie 

następujących zadań: 

a) rozpoczęto prace projektowe nad zadaniami dotyczącymi: budowy  

i modernizacji przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 

Kórnik – Dziećmierowo, budowy chodnika przy ul. Dworzyskowej  

w Radzewie, budowy chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach, budowy 

ścieżki rowerowej na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko na 

drodze S-11 do miejscowości Żerniki, budowy chodnika do os. Radosnego  

w Czmoniu, budowy drogi na ul. Polnej w Dziećmierowie, budowy  

ul. Dębowej w Borówcu, przebudowy drogi przy ul. Szkolnej w  Borówiecu  

i ul. Leśnej w Skrzynkach – realizacja tych zadań powinna zakończyć się  

w I półroczu 2020 roku, 

b) wykonano projekt: budowy chodnika ul. Kantego w Kórniku, budowy progów 

zwalniających na ul. Porannej Rosy w Kamionkach, budowy ul. Klonowej  

w Dachowie, budowy zjazdu z ul. Wierzbowej w Mościenicy do działki  

nr 143/54; 

c) wybudowano chodnik Dachowa-Nowina; 

d) wybudowano chodnik przy ul. Dziennikarskiej w Koninku; 

e) wybudowano drogi, chodniki, oświetlenie i kanalizację deszczową na osiedlu 

przy ul. Witosa w Kórniku; 

f) wybudowano drogę gminną (dz. nr 235/9) w Borówcu; 

g) wybudowano progi zwalniające na ul. Klonowej, Platanowej, Mieczewskiej  

i Porannej Rosy w Kamionkach; 

h) wybudowano ul. Granitową w Kamionkach oraz łącznik pomiędzy  

ul. Szafirową a ul. Graniczną w obrębie Kamionek i Borówca; 

i) wybudowano zjazd z drogi wojewódzkiej - ul. Dworcowej wraz  

z utwardzeniem powierzchni gruntu w Dziećmierowie; 

j) przebudowano ul. Różaną w Borówcu; 

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

ul. 20 Października); 

l) trwały prace projektowe dotyczące budowy miejsc parkingowych przy 

cmentarzu w Bninie; 

m) opracowano projekt budowy parkingu przy ul. Ogrodowej w Szczodrzykowie; 
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n) wybudowano parking przy ul. Krasickiego w Kórniku oraz parking  

w Robakowie; 

o) opracowano program funkcjonalno-użytkowy dotyczący budowy 

zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki; 

p) zakończono budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji 

kolejowej Kórnik; 

q) wybudowano oświetlenie: na os. Zielone Wzgórze w Mościenicy; przy  

ul. Cynamonowej, Wodnej, Krzemiennej i Zielnej w Kamionkach; 

przy ul. Szczególnej i Szczodrej w Szczytnikach; przy ul. Bieszczadzkiej  

w Radzewie; przy ul. Kuśnierskiej, Pocztowej i Kolegiackiej w Kórniku; przy  

ul. Leśnej w Kamionkach; przy ul. Oliwkowej w Błażejewku; przy ul. Pod 

Borem i Pod Lasem w Borówcu (I etap);  

r) opracowano projekty oświetleniowe dotyczące: ul. Piaskowej w Kamionkach;  

ul. Pisarskiej w Koninku; ul. Szerokiej w Robakowie-wsi; ul. Skowronkowej  

(od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej), os. Parkowego; oświetlenia w Borówcu 

Nowym; w Czmońcu przy działce nr 187/13; w Kamionkach w ramach 

projektu Rozświetlone Kamionki; 

s) w ramach rozwoju komunikacji publicznej: Spółka Kombus zakupiła 

hybrydowe autobusy, zakupiono nowe wiaty przestankowe, które 

zamontowane zostały na terenie Gminy w I kwartale 2020 roku; 

2) prowadzono modernizację i rozbudowę systemu wodociągowo – kanalizacyjnego: 

a) zlecono opracowanie lub częściowo wykonano projekty budowy kanalizacji  

sanitarnej: ul. Katowickiej, Czereśniowej w Dziećmierowie;  

w Szczodrzykowie i części miejscowości Runowo, w Błażejewku, dla 

miejscowości Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki opracowano koncepcję 

kanalizacji; 

b) w trakcie realizacji są dokumentacje projektowe na budowę kanalizacji  

w miejscowościach: Biernatki, Błażejewo i Skrzynki; 

c) trwa opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Szczodrzykowo-

Pierzchno; 

d) częściowo wybudowano sieć wodociągową z Gądek do Szczodrzykowa - 

planowany termin zakończenia III etapu w I półroczu 2020 roku; 

3) w zakresie ochrony środowiska, szczegółowo omówiono realizowane zadania  

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

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

Kórnik; 

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

realizowano następujące zadania: 

a) przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku wybudowano zespół boisk 

wielofunkcyjnych oraz wykonano na terenie Szkoły instalację światłowodu 

wraz z urządzeniem serwerowni; 
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b) opracowano projekt budowy placu zabaw i zagospodarowania terenu przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku, przebudowano również zewnętrzną 

instalację gazową dla Szkoły; 

c) przy Szkole Podstawowej w Robakowie wybudowano plac zabaw; 

d) zakończono kompleksową modernizację energetyczną budynku Szkoły 

Podstawowej w Radzewie oraz rozpoczęto rozbudowę szkoły o kolejne  

6 oddziałów; 

e) wykonano klimatyzację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kamionkach; 

f) rozbudowano Przedszkole w Szczodrzykowie oraz wykonano przy nim plac 

zabaw; 

g) wspierano budowę prywatnych placówek żłobkowo-przedszkolnych; 

h) doposażono wszystkie placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

multimedialny, wyposażono pracownie przedmiotowe w szkołach 

podstawowych; 

i) organizowano we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy 

zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, m.in.: zajęcia ruchowo-muzyczne, zajęcia 

językowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 

teatralne, projekty badawcze, zajęcia stymulujące twórcze myślenie, zajęcia 

projektowe z nauk ścisłych i przyrodniczych itp.; 

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

kulturalnej realizowano następujące zadania: 

a) zakończono budowę Filii Biblioteki Publicznej w Kórniku przy ul. Rynek 16  

w Bninie; 

b) rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Szczodrzykowie; 

c) opracowano projekty budowy, rozbudowy, modernizacji świetlic  

i infrastruktury społecznej w: Borówcu (świetlica), Robakowie-osiedlu (wiata 

piknikowa), Kamionkach Północnych (wiata piknikowa); 

d) na terenie miasta i gminy organizowano liczne festyny, koncerty, imprezy 

integracyjno-kulturalne, wystawy, a Kórnicki Ośrodek Kultury, Biblioteka 

Publiczna i świetlice wiejskie prowadziły zajęcia kulturalne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych; 

e) po raz pierwszy zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy; 

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

a) budowano trzeci etap promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora 

Kórnickiego; 

b) na terenie KCRiS OAZA Błonie wybudowano: chodnik, wiaty dla 

zawodników oraz wieżę spikerską; 

c) przeprowadzono prace modernizacyjne na terenie KCRiS OAZA w Kórniku; 

d) przy boisku piłkarskim w Szczodrzykowie wybudowano wiaty dla 

zawodników oraz zaplecze szatniowe; 

e) wybudowano boisko piłkarskie w Dachowie; 

f) wybudowano oświetlenie dla boiska sportowego w Bninie; 
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g) opracowano dokumentację projektową budowy szatni przy boisku Orlik  

w Kamionkach i zlecono projekt przebudowy boiska w miejscowości 

Konarskie; 

h) wybudowano wiatę piknikową, siłownię zewnętrzną, boisko do streetballu 

oraz doposażono plac zabaw w Prusinowie przy świetlicy; 

i) wybudowano lub zmodernizowano place zabaw w: Żernikach, przy ul. Witosa  

w Kórniku (Bnin) OSA, Czmońcu, Gądkach, Koninku, Kromolicach, 

Pierzchnie OSA, na Prowencie w Kórniku, Borówcu; 

j) wybudowano lub zmodernizowano siłownie zewnętrzne w: Czmoniu, 

Robakowie-wsi, Pierzchnie, Skrzynkach oraz wybudowano linarium  

w Dachowie; 

k) wybudowano oświetlenie przy boisku Orlik w Kamionkach i świetlicy  

w Czmoniu; 

l) opracowywano projekty budowy, rozbudowy, modernizacji infrastruktury 

rekreacyjnej w Dziećmierowie (plac zabaw), Kamionkach (place zabaw); 

m) wspierano wydarzenia sportowe i rekreacyjne organizowane przez lokalne 

stowarzyszenia i kluby sportowe; 

7) z zakresu zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa realizowano następujące 

zadania: 

a) opracowano dokumentację projektową budowy placówki wsparcia dziennego 

osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku; 

b) opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku na mieszkania 

socjalne w Dziećmierowie; 

c) wspierano działalność stowarzyszeń działających na rzecz seniorów, osób 

ubogich i niepełnosprawnych; 

8) w 2019 roku realizowano również działania i zadania zapisane w programach 

dotyczących zarządzania gminą, zagospodarowania przestrzennego, poprawy 

jakości obsługi mieszkańców i efektywności działań Urzędu Miasta i Gminy  

i jednostek podległych czy rewitalizacji. Między innymi: umocnieniu 

społeczeństwa obywatelskiego służył organizowany po raz siódmy Budżet 

Obywatelski Gminy Kórnik (szczegółowa informacja w pkt VII)  

i funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego; w istotnych społecznie tematach 

związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego organizowane były konsultacje społeczne. 

 

Ad. 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kórnik.  

W granicach administracyjnych Miasta i Gminy Kórnik obowiązuje 260 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 1. Łączna powierzchnia 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynosi 9747 

ha, co stanowi ok. 52% powierzchni gminy Kórnik. Spośród wszystkich funkcji 

wyznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, powierzchnia terenów o funkcji rolniczej, leśnej oraz zieleni i wód, czyli 
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terenów wyłączonych z możliwości zabudowy wynosi ok. 6 880 ha (ok. 70 % 

powierzchni uchwalonych planów miejscowych Miasta i Gminy Kórnik). Obecnie trwają 

63 procedury dotyczące uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub ich zmian – załącznik nr 2.  

Spośród aktualnie toczących się procedur planistycznych zmierzających do uchwalenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warto wymienić następujące 

procedury planistyczne: 

1) 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; 

2) 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; 

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

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

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

Dworcowej, 20 Października i Średzkiej; 

4) nr XIII/142/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obrębu Błażejewko, gmina Kórnik; 

5) 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; 

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

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obrębu Błażejewko, w rejonie ulic Leśnej, Zaniemyskiej i jeziora Bnińskiego oraz 

dla działek o numerach ewidencyjnych 450/2, 450/12 i 450/13, gmina Kórnik. 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kórnik przyjęto uchwałą nr XL/529/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia  

25 października 2017 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik ze zmianą obejmującą działki  

o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki. Jest to 31. zmiana studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

W celu wprowadzenia ujednolicenia kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

zachodniej części gminy Kórnik zainicjowano przystąpienia w oparciu o następujące 

uchwały:  

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

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

Czmoniec, Czmoń i Błażejewko; 
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2) uchwała nr XXVII/326/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia  

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

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

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

od trasy S11; 

3) uchwała nr XIX/244/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik obejmująca grunty wsi 

Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną  

i Długą.  

Urząd Miasta i Gminy Kórnik w roku 2019 wydał 259 decyzji o warunkach zabudowy,  

w tym 5 decyzji odmawiających warunków zabudowy oraz 75 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 

12 miesięcy. Przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom  

z co najmniej trójką dzieci: 

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia,  

2) w wieku do ukończenia 24. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole 

lub szkole wyższej,  

3) bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem  

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  

 

Liczba wydanych i przedłużonych kart 

Rok 2019 

Liczba wydanych nowych kart Liczba przedłużonych kart 

253 805 
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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  

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 (zniżki obowiązywały do 31 lipca 2019) 

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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Wykaz pozostałych zniżek 

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. 

mailto:Dr@cula.%20Vagina%20dentata
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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 

6:30 - 16:00 /     16:00 

- 21:00 

18,00 / 

21,00  
9,00 /11,00 

sob – ndz / święta 

6:30 - 22:00 
23,00  11,50 

2h bilet ulgowy 

pon – pt 

6:30 - 22:00 
15,00  7,50 

sob – ndz / święta 

6:30 - 21:00 
17,00 8,50 

2. 
Nauka pływania* 

*zniżka nie dotyczy dopłaty za 

czas przekroczony na basenie 

karnet 18 lekcji 
dorośli 

dzieci 

460,00  

425,00 

230,00    

212,50 

3. Rehabilitacja Fizykoterapia  wg cennika 50% 

4. Siłownia 
wejście  

jednorazowe 

pon –ndz 

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

 

 

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

2023. 

 

W roku 2019 Miasto i Gmina Kórnik realizowała Lokalny Program Rewitalizacji dla 

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

z dnia 17 października 2018 roku. Niniejszy program realizowany był w ramach Strategii 

Rozwoju Gminy Kórnik 2017-2025 w części dotyczącej celu strategicznego 3.2.1. dot. 

rewitalizacji miasta i terenów wiejskich oraz w ramach Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kórnik.  

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kórnik jest dokumentem 

operacyjnym, w którym zaplanowany został kompleksowy proces rewitalizacji Gminy. 

Jego nadrzędnym celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zidentyfikowanych 

obszarów problemowych: obszaru miejskiego części Kórnika (ulice: 20 Października,  

A. Asnyka, A. Mickiewicza, Al. Flensa, A. Fredry, B. Leśmiana, Błonie, Bóżnicza,  

E. Phola, Harcerska, J. Kantego, J. Kochanowskiego, J. Słowackiego, Kolegiacka, 

Krótka, ks. T. Jabłońskiego, Kuśnierska, Leśna, M. Reja, Młyńska, Modrzewiowa, 

os. S. Białoboka, Parkowa, pl. Browarowy, pl. Niepodległości, pl. Powstańców 

Wielkopolskich, Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, prof. Z. Steckiego, Prowent,  

S. Staszica, S. Woźniaka, S. Wyspiańskiego, S. Weymana, Stodolna, Szarych Szeregów, 

Szkolna, Średzka, Św. Floriana, Wodna Wojska Polskiego, Zamkowa, 

Z. Celichowskiego,  Żernik i Dziećmierowa. Będzie to możliwe dzięki przeprowadzeniu 

zaplanowanej, kompleksowej i skoncentrowanej terytorialnie interwencji, prowadzonej 

przez interesariuszy procesu rewitalizacji. Interwencja ta koncentruje się na realizacji 

działań społecznych, które uzupełnione są zadaniami infrastrukturalnymi.  
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Aby przeprowadzić proces rewitalizacji w dokumencie sformułowano cele strategiczne:  

1) zaangażowana społeczność lokalna identyfikująca się z miejscem zamieszkania, 

2) atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń sprzyjająca integracji społecznej.  

 

W ramach celów strategicznych określono cele operacyjne i kierunki działań: 

1) włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją, 

2) rozwój potencjału dzieci i młodzieży, 

3) wysokie poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców, 

4) bezpieczne i funkcjonalne przestrzenie odpowiadające potrzebom mieszkańców, 

5) atrakcyjne tereny rekreacyjne czynnikiem integrującym społeczność lokalną.  

  

W 2019 roku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowano następujące 

zadania:  

1) przygotowano dokumentację projektową adaptacji budynku przy placu 

Powstańców Wielkopolskich na cele społeczne (w budynku po realizacji mieścić 

się będzie Dom Integracji Międzypokoleniowej – Dom Seniora i świetlica 

socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży), 

2) wybudowano kolejny odcinek promenady spacerowej wzdłuż Jeziora Kórnickiego 

– etap III część 2,  

3) Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej prowadziło działania wspierające 

rodziny, których problemy zdrowotne i społeczne zaburzają lub utrudniają ich 

prawidłowe funkcjonowanie,  

4) Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną  

i Ruchową „Klaudynka” prowadziło działania służące rehabilitacji  

i przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,  

5) realizowano w Kórnickim Ośrodku Kultury warsztaty artystyczne dla młodzieży 

kórnickiej,  

6) prowadzono warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy  

w Dziećmierowie, 

7) przebudowano toalety na parkingu na Prowencie w Kórniku,  

8) rozpoczęto modernizację boiska sportowego w Żernikach i dodatkowo 

zmodernizowano częściowo plac zabaw,  

9) wspierano aktywizację osób starszych przez dofinansowanie działań lokalnych 

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

Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Oświaty Kórnickiej, 

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

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

budowano oświetlenie uliczne, zamontowano nowe kamery monitoringu. 
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Ad. 5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 – 

2020, z perspektywą na lata 2021 – 2024. 

 

W 2019 r. Miasto i Gmina Kórnik realizowała Program Ochrony Środowiska przyjęty 

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

w następujących obszarach: 

 

1) poprawa jakości powietrza poprzez: 

a) dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w kwocie  

179.000,00 zł - dotacja na wymianę ogrzewania, dofinansowanie systemów 

fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, 

b) udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 

187.766,00 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 

kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie 

Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”, 

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

gruntowych,  

d) wraz z Powiatem Poznańskim realizowano program pn. Likwidacja materiałów 

zawierających azbest z terenu powiatu, 

e) kompleksową modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej  

w Radzewie, 

f) budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik 

wraz z zakupem środków transportu publicznego, 

 

2) zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego odczuwalnego dla 

mieszkańców Gminy, poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych, oraz 

planowanie lokalizacji zakładów przemysłowych i usługowych generujących duży 

ruch samochodowy (hałas komunikacyjny) poza terenami mieszkaniowymi,  

 

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

zasobów i jakości wód podziemnych poprzez: prowadzenie monitoringu wód 

powierzchniowych i podziemnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, bieżącą konserwację systemu melioracyjnego przez spółki wodne 

na zlecenie Gminy Kórnik, właścicieli gruntów, Starostę, naprawę zastawek 

wodnych przy jeziorze Kórnickim i Skrzynki Duże. 

 

4) gospodarka wodno-ściekowa:  

a) rozwój oraz modernizacja systemów wodociągowych, zapewnienie 

mieszkańcom Gminy wody pitnej o odpowiedniej jakości poprzez planowaną 

budowę magistrali wodociągowej z Mosiny do Kórnika, sieci wodociągowej 
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Pierzchno – Szczodrzykowo, budowa sieci wodociągowej os. Zielona Polana  

w Borówcu, budowa sieci wodociągowej Gądki – Szczodrzykowo etap III,  

b) rozwój oraz modernizacja systemów kanalizacyjnych przez realizację zadań: 

budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błażejewskiej, Śremskiej  

i ul. Zwierzynieckiej w Kórniku, na os. przy ul. Witosa w Kórniku, w zakresie 

kanalizacji sanitarnej opracowuje się projekty budowy kanalizacji sanitarnej              

w miejscowościach Biernatki, Błażejewo, 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 w kwocie 26.000,00 zł 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 

5) ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją rolniczą poprzez monitoring 

jakości gleby, zawartości makroelementów oraz weryfikowanie przydatności 

rolniczej gleb we współpracy z Gminą Kórnik zachowywanie śródpolnych  

i przydrożnych zadrzewień, zakrzewień i edukację w zakresie stosowania zasad 

dobrej praktyki rolniczej oraz wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego  

w zakresie ograniczania nawożenia i odpowiedniego zbilansowania dawek 

nawozowych w celu zmniejszenia dopływu zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 

rolniczych prowadzoną przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale 

Gminy;  

 

6) realizacja celów wyznaczonych w ustawach, Krajowym Planie Gospodarki 

Odpadami oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego 

poprzez:  

a) działania polegające na selektywnej zbiórce odpadów umożliwiających ich 

recykling i przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania - zadania realizowane przez Porozumienie 

Międzygminne (załącznik nr 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);  

c) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy 

Kórnik. 
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7) ochrona i promocja walorów przyrodniczych poprzez:  

a) dofinansowanie nagród w konkursach promujących walory przyrodnicze Gminy 

organizowanych przez szkoły i inne placówki, organizację wycieczek, rajdów 

rowerowych promujących walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy,  

b) dokonywanie regularnych nasadzeń zieleni na terenach gminnych, ochrona  

i pielęgnacja pomników przyrody, wydawanie pozwoleń na wycinkę drzew  

i krzewów oraz ich kontrola,  

c) wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zapisów dot. ochrony przyrody, 

d) organizacja V festynu ekologicznego. Dla najmłodszych przygotowano 

spektakle związaną z tematyką gospodarki odpadami. Jak co roku odbyła się 

wymiana zużytego sprzętu na sadzonki roślin. Na płycie rynku wystawiły się m. 

in. przedsiębiorstwa z gminy Kórnik, stowarzyszenia współpracujące z gminą 

Kórnik. Przeprowadzono akcję „STOP JEDNORAZÓWKOM” – która – 

polegała na degustacji grochówki i bigosu w naczyniach przyniesionych przez 

mieszkańców. Podczas festynu rozstrzygnięto konkursy plastyczne ogłoszone 

przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik o tematyce związanej z ochroną środowiska 

i gospodarką odpadami, podsumowano Kórnickie Dni Nauki oraz konkurs 

plastyczny Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.  

e) Kórnicki Dni Nauki to cykliczne wydarzenie popularyzujące naukę oraz 

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

imprezy, przeprowadzane są cykle zajęć wykładowych w szkołach Gminy 

Kórnik oraz zajęcia praktyczne w placówkach naukowych. Organizatorami tej 

imprezy są  Miasto i Gmina Kórnik, Instytut Dendrologii PAN, Fundacja 

Zakłady Kórnickie, Centrum Badań Kosmicznych Obserwatorium 

Astrogeodynamiczne PAN Borówiec Polska Akademia Nauk Biblioteka 

Kórnicka, Zakład Doświadczalny PAN „Szkółki Kórnickie”, Stacja Zasobów 

Genetycznych Drobiu Wodnego Instytutu Zootechniki, PIB Nadleśnictwo Babki 

KCRIS OAZA, Izba Pamiątek Regionalnych w Kórniku, firmy Kórnickie 

TOPFARMS-JAGROL, HIPROMINE oraz osoby prywatne. W wydarzeniu  

w 2019 roku,  w ciągu 2 dni przeprowadzono około 40 zajęć wykładowych  

w szkołach oraz blisko 30 zajęć w placówkach naukowych. 

 

8) ograniczeniu ryzyka wystąpienia poważnych zagrożeń ekologicznych oraz 

minimalizacja ich skutków, służyło informowanie społeczeństwa o możliwości ich 

wystąpienia i sposobach zachowań w przypadkach wystąpienia zagrożenia, 

wspieranie działań jednostek reagowania kryzysowego (Ochotnicze Straże Pożarne, 

Straż Miejska, Policja), dzięki pozyskanej dotacji do jednostek OSP Kórnik i OSP 

Kamionki trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy składający się z dwóch fabrycznie 

nowych zestawów tj. smoka pływającego AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą – 

1 sztuka; węża ssawnego W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; węża tłocznego 

powlekanego W-75 – 1 sztuka; węża tłocznego powlekanego W-52 – 2 sztuki  

o łącznej wartości 7.800,00 zł brutto. Gmina dofinansowuje zajęcia z zakresu 
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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. 

 

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚDRODOWISKA  

        

        

  PRZYZNANO 30 000,00 zł   

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
 

  WYKORZYSTANO 26 000,00 zł   

INWESTYCJE ZREALIZOWANE 
WYCOFANE WNIOSKI 

 

ZOSTAŁO 4 000,00 zł   

ODEBRANE DO ODBIORU         

13 0 6         

          

ZMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA 
 

        

INWESTYCJE ZREALIZOWANE 
WYCOFANE WNIOSKI 

        

ODEBRANE DO ODBIORU         

34 0 17         

 
  PRZYZNANO 220 000,00 zł   

MIKROINSTALACJA 
 

  WYKORZYSTANO 179 000,00 zł   

INWESTYCJE ZREALIZOWANE  

WYCOFANE WNIOSKI 
 

  ZOSTAŁO 41 000,00 zł   

ODEBRANE DO ODBIORU 
        

19 0 15         

          

POMPA CIEPŁA         

INWESTYCJE ZREALIZOWANE  
WYCOFANE WNIOSKI 

        

ODEBRANE  DO ODBIORU         

3 0 1         

              

SUMA WNIOSKÓW 108 

 
  

    

 

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

 

W 2019 roku Gmina Kórnik realizowała zadania wynikające z Planu Gospodarki 

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

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

(w skrócie PGN) określa rozwiązania przyjęte przez Gminę w zakresie działań 

inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarach związanych z użytkowaniem energii  

w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej, a także w zarządzaniu 

miastem. Celem opracowania PGN-u było określenie wizji rozwoju Miasta i Gminy  

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, 

społeczne i ekonomiczne. Cel strategiczny dla Gminy Kórnik został określony w PGN-ie 
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jako transformacja Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza.  

 

W 2019 roku cel ten był realizowany poprzez dokończenie budowy zintegrowanego 

węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej w Kórnik – w tym wybudowanie ścieżek 

rowerowych i wiaty rowerowej (ścieżka rowerowa z Dziećmierowa do stacji PKP i dalej 

przez Szczodrzykowo do Runowa) i promocję transportu niskoemisyjnego oraz 

przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej  

w Radzewie (ocieplenie dachu, ścian i podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

wymiana instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja kotłowni z wymianą pieca i montażem 

pomp ciepła, wymiana grzejników, wymiana instalacji elektrycznej i montaż 

energooszczędnych oprawy oświetleniowych). Ponieważ PGN stanowi podstawę  

do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizowane zadania w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej z krajowych i regionalnych funduszy obie powyższe inwestycje 

realizowane były w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020 i dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. W celu zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery 

budowano i modernizowano drogi m.in. wskazane w PGN-ie w Mościenicy czy  

ul. Steckiego w Kórniku. Lepsza jakość nawierzchni zmniejsza czas przejazdu oraz 

przestojów, a tym samym przyczyniła się do redukcji szkodliwych gazów i pyłów.  

Realizując zadania zapisane w Planie w 2019 roku kontynuowano budowę ciągów 

pieszo-rowerowych (m.in. promenada nad Jeziorem kórnickim), zakup autobusów 

hybrydowych przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o.o. oraz 

edukację ekologiczną. Zadania z PGN-u były realizowane również (zgodnie z zapisami 

Planu) przez inwestorów prywatnych – mieszkańców i przedsiębiorców poprzez 

termomodernizację budynków mieszkalnych/firmowych wymianę oświetlenia i sprzętu 

RTV/AGD na energooszczędny oraz montaż fotowoltaiki. Widzimy znaczny przyrost 

systemów fotowoltaicznych na terenie gminy Kórnik. Jest to efektem programu 

rządowego „Mój prąd”. 

 

 

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

Kórnik na lata 2014-2032. 

 

W ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Kórnik w 2019 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), 
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2)  prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej dotyczącej tematyki azbestu 

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

mieszkańców dotyczące usuwania azbestu), 

3)  aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

Zestawienie wyrobów unieszkodliwionych i zinwentaryzowanych zawierających azbest za 2019 r. 

L. p.  
w kg w m2 Ilość nieruchomości 

1. Odebrano  56 755  3 338,53  32  

2. Zinwentaryzowane 3 170 440 177 454 1154 

 

Ad. 8. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kórnik  

na lata 2016 – 2020. 

W 2019 r. Gmina Kórnik realizowała program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

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

24 czerwca 2015 r.  

Celem programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym jest tworzenie warunków  

do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Kórnik poprzez 

modernizację i budowę nowych budynków mieszkalnych, przede wszystkim socjalnych.  

Zasób mieszkaniowy Gminy Kórnik w 2019 roku obejmował 162 lokale mieszkalne  

(w tym lokale socjalne) o łącznej powierzchni 6 830,73 m
2
 w budynkach stanowiących 

własność i współwłasność Gminy. Wykaz nieruchomości znajduje się w pkt VI. Mienie 

Komunalne. 

Zasób mieszkaniowy utrzymywany jest na poziomie umożliwiającym tworzenie 

warunków zaspakajających potrzeby mieszkaniowe w Gminie Kórnik. Warunki 

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

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

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

Stan techniczny budynków poddawany jest okresowej kontroli, która ma za zadanie 

określić przeprowadzenie najpotrzebniejszych remontów w zasobie mieszkaniowym 

Gminy. 

Czynniki wpływające na stan techniczny budynków to: 

1) wiek budynków, 

2) rodzaj zabudowy, 

3) sposoby utrzymania budynków i ich użytkowanie, 

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonywanie remontów  

i napraw. 

Priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów w pierwszej kolejności będzie 

usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców i ich 
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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. 

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

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

Czynsz obejmuje:  

1) podatek od nieruchomości, 

2) koszty administrowania, 

3) koszty konserwacji, koszty technicznego utrzymania budynku,  

4) koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego 

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

budynku), energię cieplną i elektryczną. 

Najemca oprócz czynszu najmu jest zobowiązany do uiszczania opłat związanych  

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

wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych w wypadkach, gdy najemca nie ma 

zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług. 

Stawki czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej ustala Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik  

w drodze zarządzenia. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć 50% 

stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kórnik powierzone jest spółce gminnej 

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

w Kórniku, ul. Poznańska 71c. Sposób i zasady administrowania określone zostały  

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

1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości, 

2) obsługę użytkowników zasobu, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, 

4) właściwą eksploatację nieruchomości, 

5) utrzymywanie nieruchomości w niepogorszonym stanie, 

6) obsługę techniczną, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa mienia bądź środowiska w przypadku zagrożenia 

życia lub zdrowia ludzi, 

8) 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. 
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Ad. 9. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kórnik  

na lata 2018 – 2020. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kórnik określa 

główne kierunki działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2018 – 

2020.  

W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie jej zagospodarowania 

zapadają indywidualnie.  

Z gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kórnik zostały sprzedane: 

 nieruchomość o powierzchni 0,0026 ha, zabudowana budynkiem garażowym, 

położona w Kórniku obręb geodezyjny Bnin, sprzedaż w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego,  

 budynek mieszkalny o powierzchni 91,85 m
2
 wraz z udziałem w gruncie, 

położony w Czmoniu, na rzecz dotychczasowego najemcy, 

 sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 63,41 m
2
 wraz z udziałem w gruncie,  

w miejscowości Konarskie, sprzedaż w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

W związku z realizacją przez Powiat Poznański inwestycji drogowej  

pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo”  

oraz „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku droga 

wojewódzka nr 434 – Runowo”, na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej, na rzecz Powiatu Poznańskiego przeszło prawo własności 35 działek o łącznej 

powierzchni 1,6679 ha. Działki te położone są w Dachowie, Robakowie i Runowie. 

W roku 2019 wydana została jedna decyzja w sprawie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Decyzja dotyczyła działki 

w obrębie Bnin – 0,0583 ha. 

 

Z mocy ustawy z dnia z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (Dz. U. 2020 poz. 139) przekształceniu uległo prawo użytkowania wieczystego 

12 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4566 ha. 

W 2019 roku oddane zostały w trwały zarząd 3 nieruchomości: 

 Przedszkole w Kamionkach - działki nr 406/3 i 408/5 w Kamionkach o łącznej 

powierzchni 1,1589 ha, 

 Szkoła Podstawowa w Kamionkach – działki nr 406/4 i 408/3 o łącznej 

powierzchni 0,7836 ha,  

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku – działki nr 473/4, 

474/2, 477/1, 479/1 i 480/1 o łącznej powierzchni 1,1386 ha. 

W 2019 r. do gminnego zasobu nieruchomości zostało zakupionych 9 działek o łącznej 

powierzchni 0,4065 ha, w tym pod drogi oraz poszerzenia dróg w Borówcu, Dachowie, 

Kamionkach i Kórniku - 0,0880 ha, pod teren zieleni publicznej w Borówcu – 0,2887 ha  

oraz udział w wysokości ½ w prawie własności działki w Borówcu – 0,0596 ha. 
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Nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (decyzje podziałowe)  

to 21 działek o łącznej powierzchni 0,4995 ha.  

Zawarta została jedna umowa zamiany. W celu dostosowania przebiegu drogi publicznej 

do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonano zamiany 

nieruchomości o powierzchni 0,0104 ha na dwie działki o łącznej powierzchni 0,0085 ha 

w miejscowości Mościenica. W wyniku tej transakcji Miasto i Gmina Kórnik otrzymało 

dopłatę.  

Zawarto 20 umów dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 7,8294 ha, na cele m. 

in. rolne, rekreacyjne. Na dzień 31.12.2019 r. wydzierżawionych było łącznie 55,0847 ha 

gruntów na podstawie 81 umów dzierżawy. 

Nieruchomości pozostające w gminnym zasobie nieruchomości Miasta i Gminy Kórnik  

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

gminy i inwestycje gminne. 

 

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

Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2016- 2020. 

Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla 

gminy Kórnik, zostały zrealizowane przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień  

i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. 

1) Zwiększono dostępność terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu  

i narkotyków, dotkniętych problemem przemocy poprzez: 

a) działanie Biura do Spraw Uzależnień i Przemocy, mieszczącego się w budynku 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku. Rozpowszechniono wśród 

mieszkańców gminy informacji na temat świadczonych usług i porad.  

W ramach prowadzonego biura zatrudniony był psycholog, 

- liczba osób przyjętych bezpośrednio – 152, 

- liczba udzielonych porad – 180 (96 osobom dorosłym), 

- liczba udzielonych porad osobom doznających przemocy – 37, 

- liczba udzielonych porad osobom stosującym przemoc – 28, 

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 tym problemem. 

Współpraca dotyczyła osób z całej gminy Kórnik. Współpraca dotyczyła 

podjęcia leczenia i terapii oraz monitorowania działań przez osoby, które 

wcześniej zostały objęte pomocą tych placówek, kierowanie osób do biegłych 

psychiatrów i psychologów w celu orzeczenia o uzależnieniu celem dalszego 

postępowania między innymi przez Sąd czy Prokuraturę, 

c) sfinansowano realizację programów terapeutycznych, które zostały wdrożone  

w punkcie pomocy osobom uzależnionym, 
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d) sfinansowano programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz działania, 

które dotyczyły sytuacji kryzysowych, 

e) kontynuowano działalność Punktu Konsultacyjnego, sfinansowano obsługę 

Punktu zatrudniony jest pracownik socjalny. 

2) Udzielono pomocy prawnej i psychospołecznej rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe i narkomania, kierując do konsultacji prawniczej w ramach 

bezpłatnej pomocy prawnej. 

3) Kontynuowano wcześniej podjętą działalność świetlic opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym  

i narkotykami, oraz z tych w których inne problemy ujawniono. Na wniosek 

sołtysów uruchomiono działalność świetlic w okresie ferii zimowych i wakacji 

letnich w Prusinowie i Biernatkach w celu zapewnienia bezpiecznych wakacji 

dzieciom rodziców pracujących. Poza organizacją czasu wolnego, przez okres  

10 miesięcy uczestnikom zapewniono wyżywienie. 

4) Prowadzono działalność ustawową w ramach prowadzonych w gminie zadań 

związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, między innymi  

w zakresie realizacji procedury niebieskiej karty - przy osobistym uczestnictwie 

przewodniczącej GKRPA, 

5) Zorganizowano i sfinansowano wyjazdy 150 dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie na zimowisko z programem 

profilaktycznym – kierowanych przez pedagogów i psychologów szkolnych oraz 

obóz dla dzieci i młodzieży należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarnicze 

(Strażak bez nałogów). 

6) Zrealizowano działania profilaktyczne poprzez działalność informacyjną  

i edukacyjną. 

 sfinansowano zajęcia w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy 

Kórnik, które przyczyniły się do promowania zdrowego stylu życia, 

kształtowania postaw dzieci i młodzieży wobec alkoholu i narkotyków. 

Zajęcia dostosowano do wieku, uwzględniając specyfikę problemów, 

wcześniej analizowanych w poszczególnych placówkach oraz rekomendacje 

programowe PARPA (Archipelag Skarbów, Wolności oddać nie umiem), 

 w ramach profilaktyki selektywnej, wśród dzieci i młodzieży z grup 

podwyższonego ryzyka – zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią  

i przemocą – finansowano działania w ramach prowadzonych świetlic. 

Zrealizowano założenia poprzez realizację programów, które utrwalają 

postawy abstynenckie w środowisku dzieci i młodzieży oraz zwiększają 

świadomość w przedmiocie szkód wynikających z picia alkoholu, 

 zorganizowano i przeprowadzono spotkania z rodzicami dzieci 

uczestniczących do szkół na terenie Gminy, 

 członkowie GKRPA i Strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili wizję w 77. 

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 
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zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad i warunków korzystania  

z tych zezwoleń), 

 współpraca GKRPA z lokalną Strażą Miejską i Jednostką Policji w zakresie 

uświadamiania kierowców (między innymi podczas kontroli drogowych)  

o skutkach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, narkotyków –

zakupiono w tym celu sprzęt do ogólnego korzystania, 

 przeprowadzono kampanię wśród mieszkańców na temat odpowiedzialności 

prawnej za picie alkoholu w miejscach publicznych. 

7) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zasadach 

przewidzianych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałania 

alkoholizmowi, kontynuowała współpracę i wsparcie merytoryczne na rzecz 

funkcjonującego klubu AA „Oaza”. Członkowie klubu nieodpłatnie korzystają  

z lokalu będącego własnością gminy, a także prasy fachowej dla klubu.  

8) Przeprowadzono interwencję w przypadkach naruszenia art. 13
1
 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. 

9) Sfinansowano działanie GKRPA oraz Punktu Konsultacyjnego, w tym również 

ustawowo przypisanych szkoleń dla członków Komisji, pracowników Straży 

Miejskiej, lokalnej jednostki Policji, dyrektorów szkół, przedszkoli, sołtysów, 

strażaków - w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień od narkotyków  

i dopalaczy oraz współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej w zakresie 

tworzenia warunków przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. 

 

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

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok. 

Współpraca Miasta i Gminy Kórnik z sektorem pozarządowym w roku 2019, oprócz 

przepisów ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie opierała się na 

uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy Kórnik dokumentach: 

1) Rocznym Programie współpracy gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 

przyjętym Uchwałą nr IV/14/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 

2018 r., 

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

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu  

w Gminie Kórnik. 

Organizacje pozarządowe tzw. III sektor, są ważnym partnerem władz samorządowych 

stymulującym rozwój naszej gminy. Dlatego rozwój III sektora leży w interesie każdego 

samorządu. 

W 2019 roku przeprowadzono I otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań 

publicznych gminy Kórnik w roku 2019 na zadania szczegółowo dotyczące: 
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1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie 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) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

8) ratownictwa i ochrony ludności. 

 

ZESTAWIENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH DOTOWANYCH W 2019 R. 

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

 

Lp 

 

NAZWA 

ORGANIZACJI 

 

NAZWA ZADANIA 

Kwota 

przyznana na 

rok 2019 

Kwota 

wydana  

w roku 2019 

1.  

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „UKS 

– Jedynka Kórnik 

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju 

Kolarstwa – Szkółka Kolarska Kórnik 7 000,00 zł 7 000,00 zł 

2. Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

3. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach 

sekcji pływackiej 30 000,00 zł 30 000,00 zł 

4. Amatorska Liga Piłki Nożnej 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

5. Ósme Radzewskie Spotkania  

z Badmintonem – Sezon 2019 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

6. Śladami Robin Hooda, Legolasa i Zuzanny 

Pevensie – organizacja szkolenia dzieci  

i młodzieży w Łucznictwie 11 000,00 zł 11 000,00 zł 

7. Udział zespołu UKS – Jedynka Kórnik  

w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

8. X Memoriał Marka Serwatkiewicza  

w tenisie stołowym, rzucie lotką  

i strzelectwie sportowym. 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

9. 21 Ogólnopolski Wyścig Kolarski na 

Rowerach Górskich o Puchar Burmistrza, 

50 Jubileuszowy Festyn Rowerowy dla 

Dzieci 3 000,00 zł 

0,00 zł 

(nie podpisano 

umowy) 

10. 20 Ogólnopolski Kolarskie Kryterium  

o Puchar burmistrza. 51 Jubileuszowy 

Wielki festyn rowerowy dla Dzieci 

 

9 000,00 zł 

 

9 000,00 zł 

11. Szkolenie dzieci młodzieży w ramach 

sekcji kolarskiej 100 000,00 zł 100 000,00 zł 

12.  

UKS OAZA Kórnik 

 

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo w taekwondo 

olimpijskim 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

13. Organizacja zawodów I Kolejka XIX Ligi 

Taekwondo Wesołek o Puchar Burmistrza 

Kornika 

 4 000,00 zł 4 000,00 zł 
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14. KS AVIA Kamionki Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki 

nożnej 45 000,00 zł 45 000,00 zł 

15. UKS AVIA Kamionki Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej 

sportowo w zakresie taekwondo 

olimpijskiego w Uczniowskim Klubie 

Sportowym AVIA 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

 

16. 

 

 

MUKS „Wieża 

Kórnicka” 

 

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży 

w szachach i w warcabach; zajęcia 

sportowe i udział w rozgrywkach 

Uczniowskich Klubów Sportowych: 

Współorganizowanie imprez sportowych 

w tym IX KLSz-W. 

 

10 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

17. Organizacja I Mistrzostwa Polski  

w Szachach pod wodą 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

18. Organizacja IX Ogólnopolskiego 

Błyskawicznego Turnieju Szachowego 2 500,00 zł 2 500,00 zł 

19. Stowarzyszenie Wiara 

Lecha 

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce 

nożnej 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

 

20. 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 

Wodnej WARTA 

 

18. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta 

Challenge” Grand Prix PZK 

 

1 000,00 zł 

 

1 000,00 zł 

21. Polski Związek 

Wędkarski 

Koło nr 19 w Kórniku 

Zawody o Puchar Burmistrza Kórnika 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

22. 

Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

23.  

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

II Międzynarodowy Turniej Koszykówki 

„Tytus Cup” – Kórnik 2019 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

24. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo w ramach 

Kórnickiego Centrum Koszykówki 22 000,00 zł 22 000,00 zł 

 

25. 

 

 

 

UKS „TKD-Kórnik” 

 

Organizacja szkolenia z zakresu 

taekwondo olimpijskiego dla dzieci i 

młodzieży oraz przygotowanie i udział 

uzdolnionych zawodników zawodach 

krajowych i zagranicznych 25 000,00 zł 25 000,00 zł 

26. Organizacja turniejów taekwondo: XI 

Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza 

Kórnika; IX Gwiazdkowego Turnieju dla 

Dzieci 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

27. Fundacja PBG Basket 

Junior 

Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci  

i młodzieży w klubie koszykówki PBG 

Basket Junior 9 000,00 zł 9 000,00 zł 

28.  

 

UKS „Dwójka Kórnik” 

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo w różnych 

dyscyplinach sportowych - Wioślarstwo 15 000,00 zł 15 000,00 zł 

29. Współorganizowanie różnych imprez 

sportowych – Mistrzostwa Gminy Kórnik 

w Ergometrach Wioślarskich 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

30. Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo w różnych 

dyscyplinach sportowych - Kjakarstwo 10 000,00 zł 10 000,00 zł 
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31.  

Kórnickie 

Stowarzyszenie 

Sportowe „Kotwica” 

 

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo w dyscyplinie 

sportowej – piłka nożna 190 000,00 zł 190 000,00 zł 

32. Turniej piłkarski „Grześkowiak Kórnik 

Cup 2019”  o Puchar Burmistrza Miasta  

i Gminy Kórnik 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

33. Kórnickie 

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością 

intelektualna i 

Ruchową „Klaudynka” W zdrowym ciele – zdrowy duch. 2 400,00 zł 2 314,98 zł 

34. Stowarzyszenie 

„Kórnickie Bractwo 

Rowerowe” V Kórnicki Maraton Turystyczny 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

35.  

Stowarzyszenie 

Miłośników Sportu 

KAMIONKI 

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży 

w badmintonie 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

36. Badminton łączy pokolenia – organizacja 

gminnej ligi badmintona 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

37.  

 

Kórnicki Klub Karate 

Shotokan Raven 

Organizacja szkoleń i treningów karate 

olimpijskiego dzieci uzdolnionych 

sportowo 7 000,00 zł 7 000,00 zł 

38. Organizacja VII Otwartego Turnieju 

Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Raven 

Cup 2019 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

 

39. 

Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego 

Klubu Karate Shotokan Raven w 

miejskich, regionalnych, ogólnopolskich  

i międzynarodowych imprezach oraz 

zgrupowaniach i stażach karate 

 

2 000,00 zł 

 

2 000,00 zł 

 

40. 

 

Stowarzyszenie Rodan 

Club 

Szkolenie i udział dzieci ora młodzieży 

 w aktywności fizycznej, w imprezach 

organizowanych w Gminie Kórnik  

w turniejach międzyklubowych  

i ogólnopolskich 

 

10 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

41. Stowarzyszenie Grupa 

Rowerowa 

Szczytniki-Koninko 

VII Rodzinny Rajd Rowerowy – pt. „Eko 

przygoda” 3 400,00 zł 3 400,00 zł 

42. Ochotnicza Straż 

Pożarna w Radzewie III Memoriał im. Jana Wójkiewicza  

w piłce nożnej dzieci i młodzieży 1 000,00 zł 

0,00 zł 

(zwrot całej 

dotacji) 

43. Stowarzyszenie 

Zielony Peryskop Bieg przełajowy Borówiecka Zadyszka 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

 

OGÓŁEM 599 300,00 zł 595 214,98 zł 
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KULTURA, SZTUKA OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

 

Lp. 

 

 

NAZWA 

ORGANIZACJI 

 

NAZWA ZADANIA 

Kwota 

przyznana na 

rok 2019 

Kwota 

wydana  

w roku 2019 

1.  

Stowarzyszenie 

Teatralne Legion 

Kolędowanie z Legionem 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

2. Koncert muzyki klasycznej na Zamku 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

3. Spektakl „Kto da więcej?” w 130 rocznicę 

zakupu dóbr zakopiańskich oraz 110 

rocznicę wyroku sądu w Wiedniu 5 100,00 zł 5 100,00 zł 

4. Stowarzyszenie 

„Wspaniała Siódemka” Spotkania z kulturą 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

5. Parafia 

Rzymskokatolicka 

w Kórniku/Bninie 

pw. Św. Wojciecha 

 

Zabezpieczenie terenu dziedzictwa 

kulturowego – Półwyspu Szyja w 

Kórniku-Bninie 

 

10 000,00 zł 

 

0,00 zł 

(nie podpisano 

umowy) 

6. 

Kórnicko-Bnińskie 

Bractwo Kurkowe 

im. Ks. Szczepana 

Janasika 

Kultywowanie lokalnej kultury oraz 

tradycji patriotycznych w związku  

obecnością delegacji Strzeleckiej 

Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 

w mieście partnerskim Koenigstein – 

Niemcy 

 

6 020,00 zł 

 

5 030,10 zł 

7. 

ZHP 

Chorągiew 

Wielkopolska 

Hufiec Kórnik 

Wieczornica harcerskich pokoleń – 

spotkanie z historią i piosenką 600,00 zł 600,00 zł 

8. XIX Powiatowy konkurs recytatorski 

„Wpisani w historię” 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

9. Koncert z okazji Święta Niepodległości – 

koncert laureatów konkursu 

recytatorskiego „Wpisani w historię” 800,00 zł 800,00 zł 

10. Towarzystwo Pamięci 

Powstania 

Wielkopolskiego 

1918/1919 

Organizacja Obchodów 101. Rocznicy 

Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

11. 
Stowarzyszenie Blisko 

Kultury 
Muzyczna Promenada 5 000,00 zł 

0,00 zł 

(nie podpisano 

umowy) 

12. Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Kamionkach 

VII Festiwal produktu lokalnego 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

13. XVIII Festyn Rodzinny w Kamionkach – 

Dzień Strażaka 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

14. Kórnickie 

Towarzystwo 

Śpiewacze Koncerty „Castellum Cantans” 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

15. Stowarzyszenie 

„Lepsze Runowo” Kwiat Runowa się bawi 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

 

16. 

Stowarzyszenie 

„Towarzystwo ku 

Upiększaniu Miasta 

Kórnika” 

Wystawa fotografii „Stary Kórnik i Bnin 

na fotografiach” w KCRIS OAZA – 

trzecia edycja 

 

3 000,00 zł 

 

3 000,00 zł 

17. 
Fundacja „APJA” 

„Muzyczny spacer wśród książek” 5 000,00 zł 5 000,00 zł 
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18. Stowarzyszenie 

„Kórnickie Bractwo 

Rowerowe” 

Odjazdowy Bibliotekarz – VII edycja, 

Kórnik 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

19. Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów 

Oświaty Kórnickiej 

Wycieczka krajoznawcza – pielęgnowanie 

polskości oraz kultywowanie lokalnej 

kultury i tradycji 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

20. Grupa Rekonstrukcji 

Historycznej Ad 

Honores 

„Żywa Lekcja Historii” – prelekcje 

skierowane dla uczniów szkół 

podstawowych z terenie Gminy Kórnik 3 000,00 zł 

0,00 zł 

(zwrot całej 

dotacji) 

21. Stowarzyszenie 

Smartness 

Batyskaf – żywa muzyka! VI edycja - 

2019 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

22. Stowarzyszenie 

Zaangażowani 

Spotkanie z kulturą – cykl koncertów 

operetkowych 10 000,00 zł 9 996,10 zł 

 

23. 
Stowarzyszenie 

Kawaleryjskie im. 7 

Pułku Strzelców 

Konnych 

Wielkopolskich 

Przygotowanie realizacja PIKNIKU 

KAWALERYJSKIEGO w 101 rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę, 

oraz setną rocznicę wejścia Wojsk 

Powstania Wielkopolskiego w struktury 

odrodzonego po rozbiorach Wojska 

Polskiego ze szczególnym akcentem ja 

jednostki Kawalerii. 

 

1 500,00 zł 

 

1 500,00 zł 

 

24. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Chóru „Tutti 

Santi” przy Parafii 

Wszystkich Świętych 

w Kórniku 

 

Warsztaty doskonalenia głosu i rytmiki dla 

członków chóru „Tutti Santi” 

 

1 800,00 zł 

 

1 800,00 zł 

25. Kórnickie 

Stowarzyszenie 

Ogończyk 

„Poznań wart poznania – w 80. Rocznicę 

Wystawy Krajowej w Poznaniu” 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

26. „Wycieczka po Śremie i okolicach” 1 000,00 zł 888,00 zł 

 

27. 

Stowarzyszenie Byłych 

Żołnierzy oraz 

Sympatyków 31 

Kórnickiego 

Dywizjonu 

Rakietowego Obrony 

Powietrznej w Kórniku 

 

Publiczne obchody XIV święta 

Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz 

Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu 

Rakietowego Obrony Powietrznej  

w Kórniku 

 

2 000,00 zł 

 

0,00 zł 

(zwrot całej 

dotacji) 

 

28. 
Stowarzyszenie „Grupa 

Rowerowa Szczytniki 

– Koninko” 

Wyjazd kultywujący pamięć narodową, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej mieszkańców Gminy Kórnik 

4 000,00 zł 

 

4 000,00 zł 

 

 

OGÓŁEM 100 820,00 zł 79.714,20 zł 
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WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 

Lp. 

 

NAZWA 

ORGANIZACJI 

 

NAZWA ZADANIA 

Kwota przyznana 

na rok 2019 

Kwota wydana 

w roku 2019 

1. Kórnickie Towarzystwo 

Pomocy Społecznej 

Akcja Lato 2019 18 000,00 zł 18 000,00 zł 

2. ZHP 

Chorągiew Wielkopolska 

Hufiec Kórnik 

 

Harcerski Obóz Szkoleniowo – 

Wypoczynkowy 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 

3. Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Turystyki 

i Rekreacji Wodnej 

WARTA 

21. Spływ Kajakowy „Integracja 2019” 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

4. Spływy kajakowe – 4 Pory Roku w 

Kajaku 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

5. Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kamionkach 

Jednodniowa impreza turystyczno – 

edukacyjna 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

6. Wycieczka Główczyce – Zlot Wozów 

Strażackich 2019 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

7. Kórnickie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością 

intelektualna i Ruchową 

„Klaudynka” 

 

„Klaudynkowicze w podróży” 

 

2 000,00 zł 

 

2 000,00 zł 

OGÓŁEM 34 000,00 zł 34 000,00 zł 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

 

Lp. 

 

NAZWA 

ORGANIZACJI 

NAZWA ZADANIA Kwota przyznana 

na rok 2019 

Kwota wydana 

w roku 2019 

1. Polski Komitet Pomocy 

Społecznej 

Organizacja przedsięwzięć na rzecz 

integracji społeczności lokalnej 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

2. ZHP 

Chorągiew Wielkopolska 

Hufiec Kórnik 

Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie 

Kórnik 

650,00 zł 650,00 zł 

3. Stowarzyszenie 

Przyjazny Borówiec 

Biesiada na koniec lata – 2019 (Edycja 

11-a) 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie 

„ROGĄDA” 

Zorganizowanie spotkania wigilijnego 

dla seniorów z Gminy Kórnik 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

OGÓŁEM 11 650,00 zł 11 650,00 zł 
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POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI 

ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB 

Lp. 

 

NAZWA 

ORGANIZACJI 

NAZWA ZADANIA Kwota przyznana 

na rok 2019 

Kwota wydana 

w roku 2019 

1. Kórnickie Towarzystwo 

Pomocy Społecznej 

Realizacja zadań polegających na 

rozwiązywaniu problemów społecznych 

dot. ubóstwa, przemocy  

w rodzinie, bezrobocia, 

niepełnosprawności 

 

11 000,00 zł 11 000,00 zł 

2. Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Zarząd 

Okręgowy w Poznaniu 

Zorganizowanie spotkań świątecznych 

dla samotnych i ubogich 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 

3. Organizacja dystrybucji żywności  

w ramach pomocy z Unii Europejskiej. 

8 900,00 zł 8 900,00 zł 

4. Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów 

SENIOR 

Wycieczka autokarowa ZAMKI W 

WIELKOPOLSCE 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

5. Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów 

Oświaty Kórnickiej 

Zorganizowanie spotkania wigilijnego 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

6. Związek Kombatantów 

R.P. i B.W. P. 

Wielkopolski Zarząd 

Wojewódzki w Poznaniu 

 

Spotkanie wigilijne dla kombatantów 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

OGÓŁEM 28 400,00 zł 28 400,00 zł 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Lp. 

 

NAZWA 

ORGANIZACJI 

NAZWA ZADANIA Kwota 

przyznana na 

rok 2019 

Kwota 

wydana  

w roku 2019 

1. Polski Komitet Pomocy 

Społecznej 

Zarząd Okręgowy w 

Poznaniu 

Organizacja turnusu rehabilitacyjno-

wypoczynkowego dla dorosłych, 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  

z terenu gminy Kórnik 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

2. Kórnickie 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną i Ruchowa 

„Klaudynka” 

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

3. „Rehabilitacja – jest ważna!” 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

4. „Sportowe półkolonie” 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

5. 

„Klaudynkowe warsztaty artystyczne” 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

OGÓŁEM 30 000,00 zł 30 000,00 zł 
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NAUKA SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

Lp. 

 

NAZWA 

ORGANIZACJI 

NAZWA ZADANIA Kwota 

przyznana na 

rok 2019 

Kwota 

wydana  

w roku 2019 

1. Fundacja Edukacji 

Społecznej „EKOS” XXVI Konkurs „Złota Żaba” 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

OGÓŁEM 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

 

 

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI 

 

Lp. 

 

NAZWA 

ORGANIZACJI 

NAZWA ZADANIA Kwota 

przyznana na 

rok 2019 

Kwota 

wydana  

w roku 2019 

1. OSP Kamionki Pierwsza pomoc dla każdego 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

OGÓŁEM 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

 

 

UMOWY ZAWARTE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM / MAŁE GRANTY 

 

Lp. 

 

NAZWA 

ORGANIZACJI 

NAZWA ZADANIA Kwota 

przyznana na 

rok 2019 

Kwota 

wydana w 

roku 2019 

1. Stowarzyszeni Zielony 

Peryskop 

Bieg przełajowy. Borówiecka 

Zadyszka 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

2. Taniec to zdrowie i zabawa 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

3. 
Stowarzyszenia 

ROGĄDA 

Spotkanie seniorów – integracja oraz 

konsultacje z osobami starszymi z 

Gminy Kórnik 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

4. UKS „Dwójka Kórnik” 

Kajakarstwo – przez sport: 

pokonujemy słabości, uczymy się 

wytrwałości, osiągamy wspólne cele. 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

5. 

Kórnicko-Bnińskie 

Bractwo Kurkowe im. 

ks. Szczepana Janasika 

Kultywowanie i promocja tradycji 

patriotycznych oraz współpracy 

partnerskiej w związku z 

podejmowaniem delegacji 

samorządowo – strzeleckiej  

z Hanoweru w 30 rocznicę nawiązania 

współpracy KBBK z Europejskim 

Stowarzyszeniem Bractw Strzeleckich 

EGS. 

 

4 000,00 zł 

 

4 000,00 zł 

6. 

KSS „Kotwica” 

Organizacja szkolenia dzieci  

i młodzieży uzdolnionej sportowo  

w dyscyplinie sportu – lekka atletyka. 6 500,00 zł 6 500,00 zł 

OGÓŁEM 21 000,00 zł 21 000,00 zł 
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UMOWY ZAWARTE NA PODSTAWIE UCHWAŁY O WSPIERANIU ROZWOJU SPORTU W GMINIE 

KÓRNIK 

1. UKS „Radzevia” 

Radzewo 

Unihokej super sprawa to coś więcej niż 

zabawa 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

OGÓŁEM 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

 
 

Za sukces należy uznać fakt, iż opracowany i uchwalony roczny program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, postrzegany jest coraz częściej jako skuteczne narzędzie realizacji 

inicjatyw sektora obywatelskiego. Program obowiązywał w okresie od 1 stycznia 2019 r. 

do dnia 31 grudnia 2019 r. i został efektywnie zrealizowany, o czym świadczą informacje 

pozyskane na podstawie sprawozdań z wykonania zadań publicznych oraz innych 

działań, które są jednocześnie miernikami tej efektywności: 

1) Liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz 

lokalnej społeczności: 51 organizacji (98 zadań publicznych); 

2) Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych: 354 osoby; 

3) Liczba osób, które były adresatami różnych zadań publicznych: 40.928,00 osób; 

4) Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta i Gminy 

Kórnik na realizację tych zadań:  808.479,18 zł; 

5) Łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców:  

1.005.544,54 zł; 

6) Łączna wysokość środków pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców:  

349.029,90 zł; 

7) Systemowe rozwiązania ważne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Kórnik 

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

internetowych i społecznościowych działalności w zakresie wykonywanych 

zadań, kontrola realizowanych zadań): 

a) liczba organizacji, które wzięły udział w szkoleniu na temat: „Nowe wzory 

ofert na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym – rozliczanie 

zadań przez rezultaty, tryb uproszczony w ramach art.19 a.”: 26 organizacji, 

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

programu współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2020: 3 pisemnie, 10 osobiście, 

c) liczba promowanych zadań w zakresie działalności organizacji 

pozarządowych: 54 zadania, 

d) liczba skontrolowanych zadań publicznych w trakcie ich realizacji: 14 zadań. 
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Samorząd Miasta i Gminy Kórnik w dalszym ciągu deklaruje chęć dalszego rozwijania 

współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez inicjowanie, podejmowanie  

i realizacje nowych projektów. 

 

 

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

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

 

W 2019 roku Uchwałami nr VIII/74/2019, VIII/75/2019, VIII/76/2019 i VIII/76/2019  

w dniu 24 kwietnia przyjęto cztery nowe Sołeckie Strategie Rozwoju wsi dla sołectw 

Błażejewko, Czołowo, Koninko i Runowo. Plany odnowy miejscowości / Sołeckie 

Strategie Rozwoju Wsi są dokumentami określającymi drogę do wyznaczonego celu, 

jakim jest poprawa warunków życia w danym sołectwie. Służą ich rozwojowi poprzez 

uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Są też 

dokumentami premiowanymi w przypadku aplikowania przez Gminę lub lokalne 

stowarzyszenia o środki zewnętrzne na inwestycje oraz zadania o charakterze 

kulturalnym, sportowym i integracyjnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 i 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 i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich. Plan odnowy miejscowości / Sołecka Strategia Rozwoju wsi to plan 

zamierzeń i marzeń mieszkańców wsi, proponujących kierunki rozwoju danej wsi  

i traktować go należy jako dokument pomocniczy przy podejmowaniu decyzji przez 

Rady Sołeckie i samorząd gminny.  

W ramach realizacji zadań zapisanych w Planach Odnowy Miejscowości / Strategiach 

Sołeckich sołectwa realizowały przede wszystkim działania o charakterze kulturalnym, 

integracyjnym i sportowym: festyny z różnych okazji (Dzień Dziecka, Dzień Babci  

i Dziadka, Dzień Kobiet itp.), imprezy dla dzieci np. Mikołajki, imprezy integracyjne dla 

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

imprezy sportowe i rekreacyjne, a także szczególnie w 2019 roku imprezy charytatywne. 

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych sołectwa inicjowały i współfinansowały 

(fundusz sołecki) drobne zadania dotyczące przede wszystkim budowy i doposażenia 

placów zabaw oraz siłowni (m.in. Borówiec, Gądki, Czmoń, Koninko, Robakowo, 

Skrzynki), budowy i modernizacji boisk (m.in. Dachowa), wyposażenia świetlic  

(m.in. Czołowo). Największą inwestycją w 2019 roku było zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy wiejskiej w Prusinowie – wybudowano wiatę piknikową, siłownię 

zewnętrzną, boisko do streetballu oraz doposażono plac zabaw. 
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Ad. 14. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2019. 

 

W 2019 r. Gmina Kórnik realizowała Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt przyjęty Uchwałą nr VII/57/2019 Rady Miasta  

i Gminy Kórnik z dnia 27 marca 2019 r.  

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 gdzie zapewniono im właściwą opiekę  

w tym weterynaryjną.  

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt  

w Gminie w 2019 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 2019 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 lekarza weterynarii, przyjmowano 

zgłoszenia interwencji, które odbywały się całodobowo, 7 dni w tygodniu. 
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Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi odbywa się przy 

współpracy: 

1) Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,  

2) Straży Miejskiej, 

3) Policji,  

4) upoważnionego Przedstawiciela Organizacji Społecznej,  

5) sołectw, 

6) lekarzy weterynarii, 

7) działających na terenie Gminy organizacji zajmujących się ochroną zwierząt: 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja Dr Lucy, Fundacja „Zwierzęta  

i my”. 

 

W budżecie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2019 przeznaczono na realizację założeń 

Programu środki w wysokości  250.780,00 zł, w tym kwota 127.107,20 zł przekazana do 

Schroniska dla Zwierząt w Skałowie jako udziału finansowy wynikający z Porozumienia 

Gmin, który odzwierciedla procentowy udział Gminy Kórnik zależny od liczby 

mieszkańców.  
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA i GMINY KÓRNIK  

z 2019 R. 

Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia  

W sprawie: 

Wykonanie uchwały: 

 

1 V/31/2019 

 
 

30.1.2019 

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  

i Gminy Kórnik na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik 

na rok 2019. 

2 V/32/2019 30.1.2019 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 

3 V/33/2019 30.1.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi 

przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat 

dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za 

przejazdy dla odpłatnych linii autobusowych komunikacji 

miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz określenia 

przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej na 

liniach odpłatnych i bezpłatnych. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmiany w ww. uchwale poprzez nadanie uprawnień do 

zwolnień i ulg w opatach za przejazd na odpłatnych liniach autobusowych 

komunikacji miejskiej dla osób posiadających status weterana  

w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 ze zm.). 

4 V/34/2019 30.1.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa 

Wykonanie uchwały: 

Nadano nazwę ulicy Lamparcia w miejscowości Dachowa. 

5 V/35/2019 30.1.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa 

Wykonanie uchwały: 

Nadano nazwę ulicy Północna w miejscowości Dachowa 

6 V/36/2019 30.1.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Nadano nazwę ulicy Juliana Tuwima w miejscowości Kórnik. 

7 V/37/2019 30.1.2019 w sprawie zaliczenia drogi – ul. Drukarskiej  

w miejscowości Koninko do kategorii dróg gminnych 

Wykonanie uchwały: 

Zaliczono do kategorii dróg gminnych drogę ulicę Drukarską  

w miejscowości Koninko, znajdującą się na działkach o numerach 

ewidencyjnych numer: 71, 44/1, 34/6, 34/9, 44/2 w miejscowości Koninko, 

obręb Koninko oraz na działce o numerze ewidencyjnym 47/8 obręb 

Żerniki. 
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Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 

marca 2019 roku nr KN-I.4131.1.119.2019.17 stwierdzono nieważność 

ww. uchwały – ze względu na istotne naruszenie prawa.  

8 V/38/2019 30.1.2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego 

przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 

2461P - ulicy Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą 

Stokrotkową w miejscowości Kamionki 

Wykonanie uchwały: 
W celu zaspokajania potrzeb mieszkańców wskazano wstępne miejsce 

lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi 

powiatowej nr 2461P – ulicy Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą 

Stokrotkową – strona prawa i lewa w miejscowości Kamionki 

9 V/39/2019 30.1.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej 

Wykonanie uchwały: 
Powołano doraźną komisję statutową, do której zakresu działania należy 

opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy 

Kórnik oraz zmiany statutów sołectw.  

10 V/40/2019 30.1.2019 w sprawie rozpatrzenia wniosków Stowarzyszenia 

Aktywności Obywatelskiej MY Kórniczanie 

Wykonanie uchwały: 
Przyjęto stanowisko w sprawie wniosków wniesionych przez 

Stowarzyszenie MY Kórniczanie w piśmie z dnia 3 grudnia 2018 roku oraz 

we wnioskach nr 6 i 7 złożonych bezpośrednio do Urzędu. 

11 V/41/2019 30.1.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 

Miasta i Gminy Kórnik w zakresie postępowania 

administracyjnego prowadzonego w Wydziale Planowania 

Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Uznano za bezprzedmiotową skargę na działania Burmistrza Miasta  

i Gminy Kórnik w zakresie braku merytorycznej odpowiedzi na pisma 

składane przez skarżącą, jako stronę postępowania administracyjnego, 

prowadzonego w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  

i Gminy Kórnik, dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy.  

12 V/42/2019 30.1.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Przedszkola w Kamionkach 

Wykonanie uchwały: 

Wskazano termin do dnia 27 marca 2019 roku dla rozpatrzenia skarg 

rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Kamionkach, na 

działania Dyrektora tego przedszkola. Przedłużono termin rozpatrzenia 

skarg ze względu na konieczność przeprowadzenia wszechstronnego 

postępowania wyjaśniającego. 

13 VI/43/2019 27.2.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027 

Wykonanie uchwały: 
W okresie prognozowanym 2019-2027 zaplanowano dochody wyższe od roku 

poprzedniego, średnio o 1-3% z wyjątkiem roku 2020. W tym roku 

zaplanowano zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości osób 

prawnych (o 5,5%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 

(o 11%), co wynika z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł dochodów w 

ciągu kilku ostatnich lat. 

W 2019 roku zaplanowano odszkodowanie w wysokości 2.432.800 zł od osób 

fizycznych i prawnych za nieruchomości przejęte przez Gminę Kórnik. 

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kamionkach w kwocie 386.100,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki 

wraz z odsetkami udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

w Poznaniu na zakup samochodu bojowego. 
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14 VI/44/2019 27.2.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zmniejszono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 186.301.520,82 zł. 

Zwiększono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 194.021.520,82 zł 

15 VI/45/2019 27.2.2019 w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości 

diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych przysługujących radnym 

Wykonanie uchwały: 
Za podstawę ustalenia diet przyjęto półtorakrotność kwoty bazowej, 

określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 

1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

oraz zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2288 ze zm.) oraz 

zasadę obliczania diet określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710).  

16 VI/46/2019 27.2.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty 

edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa 

podstawowego 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

w wysokości 356.174,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty 

edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego. 

Pomocy finansowej udzielono ze środków zabezpieczonych w budżecie 

Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok w dziale 801, rozdz. 801 01  

w wysokości 333.226,00 zł oraz dziale 801, rozdział 801 32 w kwocie 

22.948 zł. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego 

stwierdzono nieważność § 3 ust. 2 uchwały: „Do zawarcia umowy,  

o której mowa w ust. 1 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik”. 

17 VI/47/2019 27.2.2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

określający prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie 

Miasta i Gminy Kórnik. 

18 VI/48/2019 27.7.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli kontynuacji 

członkostwa Gminy Kórnik w Stowarzyszeniu Lider 

Zielonej Wielkopolski, tworzącym Lokalną Grupę 

Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz udzielenia 

pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. 

Stowarzyszeniu 

Wykonanie uchwały: 
W związku ze zmianą na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

dokonano zmiany w ww. uchwale udzielając nowemu Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Kórnik pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta  

i Gminy Kórnik w Stowarzyszeniu. Jednocześnie w uchwale dokonano 

zmiany jej tytułu dostosowując go do obowiązującego Statutu Miasta  
i Gminy Kórnik. 
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19 VI/49/2019 27.2.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa 

Wykonanie uchwały: 
Nadano nazwę ulicy Łąkowa w miejscowości Dachowa. 

20 VI/50/2019 27.2.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na działce 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 621 oraz na części 

działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 w obrębie 

geodezyjnym Błażejewko, Gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 621 oraz na 

części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 w obrębie 

geodezyjnym Błażejewko, Gmina Kórnik. 

21 VI/51/2019 27.2.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 

317/15, obręb geodezyjny Bnin, Gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki o numerze ewidencyjnym 317/15, obręb geodezyjny Bnin, 

Gmina Kórnik. 

22 VI/52/2019 27.2.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 

Miasta i Gminy Kórnik w zakresie postępowania 

administracyjnego prowadzonego w Wydziale Planowania 

Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Uznano w części za zasadną skargę wniesioną przez Panią MM w zakresie 

braku bieżącego informowania skarżącej o toczącym się w Urzędzie 

Miasta i Gminy Kórnik, w Wydziale Planowania Przestrzennego, 

postępowaniu administracyjnym w jej sprawie. W pozostałym zakresie 

uznano skargę za bezzasadną. 

23 VII/53/2019 27.3.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu Gminy Kórnik w 2019 roku do kwoty 

189.166.630,21 zł. 

Zwiększono wydatki budżetu Gminy Kórnik w 2019 roku do kwoty 

196.886.630,21 zł. 

24 VII/54/2019 27.3.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie 

Kórnik lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania 

organów i osób uprawnionych do udzielania takich ulg 

Wykonanie uchwały: 
Określono szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania 

terminów spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Kórnik lub jej 

jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wskazano 

organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg, a także określono 

warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 

ulga stanowi pomoc publiczną. 
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25 VII/55/2019 27.3.2019 w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków 

Wykonanie uchwały: 
Określono zasady przyznawania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia 

następujące kryteria:  

1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Kórnik,  

2) jest w złym stanie technicznym,  

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla 

mieszkańców Gminy Kórnik. 

26 VII/56/2019 27.3.2019 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 

Wykonanie uchwały: 
W celu ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, które 

nie korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku,  

w szczególności ze względu n brak zgody rodziców na przeprowadzenie 

wywiadu środowiskowego lub przekroczenie kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzystania z pomocy w zakresie dożywiania oraz 

poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu właściwych 

nawyków żywieniowych uchwalono gminny program osłonowy „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

27 VII/57/2019 27.3.2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  

i Gminy Kórnik na rok 2019 

Wykonanie uchwały: 
Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2019.  

Przyjęcie powyższego Programu pozwoliło sukcesywnie i efektywnie 

rozwiązywać problemy związane ze zjawiskiem bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Kórnik. 

28 VII/58/2019 27.3.2019 zmieniająca uchwałę 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 Kórnik 

prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 90/10 o pow. 2,5906 ha, położona w obrębie Koninko gm. Kórnik, zapisana 

w księdze wieczystej nr KW PO1D/00018204/1 w Sądzie Rejonowym w 

Środzie Wielkopolskiej. Zmiana uchwały była konieczna ze względu na 

zmianę powierzchni działki. Nieruchomość jest przeznaczona na budowę 

kompleksu boisk oraz urządzeń sportowych. Prowadzone jest postępowanie 

mające na celu przejęcie nieruchomości. 

29 VII/59/2019 27.3.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki 

Wykonanie uchwały: 

Nadano nazwę ulicy Sielankowa w miejscowości Kamionki. 

30 VII/60/2019 27.3.2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych na ul. Poznańskiej w rejonie 

skrzyżowania z ulicą Poprzeczną w miejscowości Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wskazano wstępne miejsce lokalizacji 

nowych przystanków komunikacyjnych na ulicy Poznańskiej  

w rejonie skrzyżowania z ulicą Poprzeczną - strona prawa i lewa  

w miejscowości Kórnik.  



67 

 

31 VII/61/2019 27.3.2019 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych na ul. Aleja Flensa  

w rejonie skrzyżowania z ulicą Celichowskiego i ulicą 

Gawrycha w miejscowości Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wskazano wstępne miejsca 

lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na ulicy Aleja Flensa  

w miejscowości Kórnik, w rejonie skrzyżowania: z ulicą Celichowskiego – 

strona prawa i lewa oraz z ulicą Gawrycha - strona prawa i lewa. 

32 VII/62/2019 27.3.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 

526/2 i 527, położonych w rejonie Placu Powstańców 

Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina 

Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 

o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie Placu 

Powstańców Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik, Gmina 

Kórnik. 

33 VII/63/2019 27.3.2019 w sprawie częściowego uchylenia uchwały Rady Miasta  

i Gminy Kórnik w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

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: 

Uchylono uchwałę nr XXVII/327/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik  

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika 

ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: 

Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik – w części 

nieobjętej uchwałą Nr XLVIII/641/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik  

z dnia 27 czerwca 2018 r. 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 (opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 

5865). 

34 VII/64/2019 27.3.2019 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w Kamionkach w rejonie ulicy 

Poznańskiej, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w Kamionkach w rejonie ulicy 

Poznańskiej, gmina Kórnik. 

 VII/65/2019 27.3.2019 w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Dyrektora 

Przedszkola w Kamionkach przy ul. Porannej Rosy 2 

Wykonanie uchwały: 

Po zapoznaniu się ze skargami na działania Dyrektora Przedszkola  

w Kamionkach wniesionymi przez rodziców dzieci uczęszczających do tej 

placówki, wskazano za niezbędne wprowadzenie przez Dyrektora zaleceń 

pokontrolnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz powołania 

wicedyrektora, zmiany organizacji pracy placówki, a także wprowadzenia 

innych zaleceń, o których mowa w piśmie z dnia 16.01.2019 roku. 
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36 VII/66/2019 27.3.2019 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek  

o sprostowanie uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Po zapoznaniu się z wnioskiem przesłanym do Rady Miasta i Gminy Kórnik 

przez panią Renatę Z.-D., o sprostowanie uchwały nr V/41/2019  

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w zakresie postępowania 

administracyjnego prowadzonego w Wydziale Planowania Przestrzennego 

Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, postanowiono udzielić odpowiedzi na ww. 

wniosek. 

37 VII/67/2019 27.3.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na 

dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze 

samorządowego szkolnictwa podstawowego  

Wykonanie uchwały: 
Udzielono Miastu Poznań pomocy finansowej na dofinansowanie oferty 

edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego  

tj. samorządowych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi  

i artystycznymi w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. Dotacja obejmuje 

dzieci z terenu Miasta i gminy kornik i uczęszczających do szkół muzycznych 

I stopnia, Poznańskiej Szkoły Chóralnej, oddziałów sportowych szkól 

podstawowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Poznań. Pomoc finansową przewidziano na 

poziomie 356.174,00 zł.  

W wyniku uprzedniego rozstrzygnięcia nadzorczego, dokonano zmiany 

brzmienia § 3 na „Szczególne warunki udzielania pomocy finansowej oraz 

przeznaczenie i zasady rozliczania środków na realizację zadania określonego 

w § 1 regulować będzie odrębna umowa pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a 

Miastem Poznań”.  

Konsekwencją uchwały jest podpisanie stosownej umowy i przekazywanie 

dotacji Miastu Poznań na ww. cel. 

38 VIII/68/2019 24.4.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik 

na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych 

Miasta i Gminy Kórnik w roku 2019 zwiększając wydatki na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ufp do kwoty 8.308.241,23 zł. 

39 VIII/69/2019 24.4.2019 w sprawie nadania nazwy Żłobkowi w Kamionkach oraz 

zmiany jego Statutu 

Wykonanie uchwały: 
Nadanie nazwy Żłobkowi w Kamionkach towarzyszyło szereg wcześniejszych 

działań prowadzonych przez dyrektora żłobka, takich jak np. przeprowadzenie 

badania ankietowego wśród rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w celu 

wytypowanie nazwy. Najbardziej popularną propozycją rodziców, okazała się 

być nazwa „Hocki Klocki”. Dyrektor wystąpił o nadanie Żłobkowi w 

Kamionkach nazwy „Hocki Klocki”, ponieważ takowa jest wesoła, 

nowoczesna, odzwierciedla jej charakter, pasuje do wyglądu placówki i 

środowiska w jakim się znajduje. Konsekwencją stała się przyjęta uchwała 

Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie nadania nazwy Żłobkowi „Hocki 

Klocki” oraz zmiany jego statutu. 

40 VIII/70/2019 24.4.2019 w sprawie 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 150.000,00 zł na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych 

południowej i wschodniej elewacji murów Zamku Kórnickiego. 
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41 VIII/71/2019 24.4.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę 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 zmian w uchwale zgodnie z uwzględnieniem stanowiska 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz 

pozytywnej opinii organizacji związkowych: Związek Nauczycielstwa 

Polskiego oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania. 

42 VIII/72/2019 24.4.2019 w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją 

utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania 

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zamiar przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku 

międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

43 VIII/73/2019 24.4.2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 

kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku 

Wykonanie uchwały: 

Określono sezon kąpielowy na terenie Miasta i Gminy Kórnik obejmujący 

okres od dnia 19 czerwca 2019 roku do dnia 1 września 2019 roku oraz 

wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku, który 

obejmuje jedno strzeżone kąpielisko na terenie Kórnickiego Centrum 

Rekreacji i Sportu „OAZA - BŁONIE” na Jeziorze Kórnickim w Kórniku. 

44 VIII/74/2019 24.4.2019 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 

Błażejewko 

Wykonanie uchwały: 

Zatwierdzono Sołecką Strategię Rozwoju wsi Błażejewko przyjętą 

uchwałą nr 5/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Błażejewko z dnia  

31 grudnia 2018 roku. 

45 VIII/75/2019 24.4.2019 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 

Czołowo 

Wykonanie uchwały: 

Zatwierdzono Sołecką Strategię Rozwoju wsi Czołowo przyjętą uchwałą 

nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czołowo z dnia 26 września 2018 

roku. 
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46 VIII/76/2019 24.4.2019 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 

Koninko 

Wykonanie uchwały: 
Zatwierdzono Sołecką Strategię Rozwoju wsi Koninko przyjętą uchwałą nr 

3/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koninko z dnia 26 września 2018 

roku. 

47 VIII/77/2019 24.4.2019 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 

Runowo 

Wykonanie uchwały: 
Zatwierdzono Sołecką Strategię Rozwoju wsi Runowo przyjętą uchwałą nr 

3/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Runowo z dnia 5 listopada 2018 

roku. 

48 VIII/78/2019 24.4.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Nadano nazwę ulicy Jana Matejki w miejscowości Kórnik. 

49 VIII/79/2019 24.4.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, terenów położonych w obrębie 

geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gmina 

Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, terenów 

położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, 

Gmina Kórnik, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kórnik, zatwierdzonego uchwałą nr LV/450/98 Rady Miasta i Gminy 

Kórnik z dnia 16 czerwca 1998 r. ze zmianami. 

50 IX/80/2019 29.5.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027 

Wykonanie uchwały: 

W okresie prognozowanym 2019-2027 zaplanowano dochody wyższe od 

roku poprzedniego, średnio o 1-3% z wyjątkiem roku 2020. W tym roku 

planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości osób 

prawnych (o 4%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (o 11%), co wynika z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł 

dochodów w ciągu kilku ostatnich lat. 

W 2019 roku zaplanowano odszkodowanie w wysokości 2.432.800 zł od 

osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przejęte przez Gminę 

Kórnik. 

51 IX/81/2019 29.5.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 190.496.278,03 zł. 

Zwiększono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 198.216.278,03 zł. 

52 IX/82/2019 29.5.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 

Wykonanie uchwały: 
Określono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Kórnik, a także granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik od dnia  
1 września 2019 roku. 
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53 IX/83/2019 29.5.2019 w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2018 – 2027” 

Wykonanie uchwały: 

W celu określenia poziomu nakładów planowanych przez Aquanet na 

inwestycje, wskazania rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć  

i uzasadnienia konieczności ich realizacji, określenia zakresów rzeczowych 

i nakładów, a także wskazania inwestycji, dla których Spółka otrzymała 

dotację z funduszy unijnych uchwalono „Wieloletni plan rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2018 – 2027”, oznaczony 

nr 18/002/PI10. 

54 IX/84/2019 

 

 
 

29.5.2019 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Środa 

Wielkopolska z przeznaczeniem na przekazanie wkładu 

pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp.  

Sp. z o.o. 

Wykonanie uchwały: 

Postanowiono udzielić ze środków budżetu Miasta i Gminy Kórnik na rok 

2019 pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Środa 

Wielkopolska w celu przekazania wkładu pieniężnego do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji  

w Środzie Wlkp. Sp. z o.o, z przeznaczeniem na odwiert trzeciej studni 

głębinowej Stacji Uzdatniania Wody w Trzebisławkach Gmina Środa 

Wlkp., z której zaopatrywane w wodę są m.in. wsie Kromolice, Pierzchno  

i Celestynowo w Gminie Kórnik. Wysokość dotacji celowej wynosi  

w wysokości 300.000,00 zł. Dotacja nie została przekazana w 2019 r. 

55 IX/85/2019 29.5.2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Miastem i Gminą Kórnik a Miastem Poznań w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zawarcie z Miastem Poznań porozumienia 

międzygminnego w sprawie współdziałania w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego. 

56 IX/86/2019 29.5.2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy: 

Miastem i Gminą Kórnik, Gminą Zaniemyśl a Miastem 

Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zawarcie z Gminą Zaniemyśl i Miastem Poznań 

porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego. 

57 IX/87/2019 29.5.2019 w sprawie współdziałania Miasta i Gminy Kórnik z Gminą 

Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zawarcie z Gminą Śrem porozumienia w sprawie 

współdziałania w zakresie gminnych przewozów pasażerskich.  

58 IX/88/2019 29.5.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Kolejowej, Leśnej i Szerokiej w obrębie geodezyjnym 

Robakowo, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Kolejowej, Leśnej i Szerokiej w obrębie 

geodezyjnym Robakowo, Gmina Kórnik. 
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59 IX/89/2019 29.5.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Szkolnej i Klonowej w obrębie geodezyjnym Borówiec oraz 

ulicy Leśnej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina 

Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie 

geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Leśnej w obrębie geodezyjnym 

Skrzynki, Gmina Kórnik. 

60 IX/90/2019 29.5.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 

15/1, obręb Szczytniki, gmina Kórnik 

 

Wykonanie uchwały: 
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki, Gmina Kórnik. 

61 IX/91/2019 29.5.2019 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie 

bezprzetargowym oraz uchwałę w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od 

ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz 

najemcy w trybie bezprzetargowym 

Wykonanie uchwały: 

Uchylono uchwałę nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 

stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia 

bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz 

najemcy w trybie bezprzetargowym. Zrezygnowano ze sprzedaży lokalu 

mieszkalnego, ze względu na konieczność realizacji zadań własnych 

Gminy w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 

62 IX/92/2019 29.5.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy gminami Kórnik i Śrem 

dotyczącego powierzenia przez gminę Kórnik gminie Śrem 

zadania w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków poprzez podłączenie części gminy Kórnik do 

infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Kórnik i Gminą Śrem dotyczącego powierzenia przez Gminę 

Kórnik Gminie Śrem zadania w zakresie kanalizacji, usuwania  

i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części Gminy Kórnik do 

infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Śrem. 

63 IX/93/2019 29.5.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik 

wotum zaufania 

Wykonanie uchwały: 
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Kórnik udzielono 

wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik za rok 2018. 

64 IX/94/2019 29.5.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik 

za rok 2018 

Wykonanie uchwały: 
Po rozpatrzeniu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 2018. 
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65 IX/95/2019 29.5.2019  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2018. 

66 X/96/2019 

 

 
 

26.6.2019 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027 

Wykonanie uchwały: 
W okresie prognozowanym 2019-2027 zaplanowano dochody wyższe od 

roku poprzedniego, średnio o 1-3% z wyjątkiem roku 2020. W tym roku 

planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości osób 

prawnych (o 4%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (o 11%), co wynika z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł 

dochodów w ciągu kilku ostatnich lat. 

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wprowadzono zmiany: 

- zwiększono limit wydatków w 2019 roku dotyczący zadania: 

rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie,  

- zwiększono limit wydatków w 2021 roku dotyczący zadania: 

budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora 

Kórnickiego, 

- zmniejszono limit wydatków w 2019 roku dotyczący zadania: 

aport pieniężny dla spółki z o.o. WODKOM, 

- zwiększono limit wydatków w 2020 roku dotyczący zadania: 

rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie, 

- zwiększono limit wydatków w 2019 roku dotyczący zadania: 

modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie, 

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie: zakup działki pod 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku, realizacja w latach 

2019-2020. 

67 X/97/2019 26.6.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 192.283.811,33 zł. 

Zwiększono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 200.003.811,33 zł. 

68 X/98/2019 26.6.2019 w sprawie przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Kórnik na rok 2020 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto do realizacji „Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na rok 2020”. 

Przeznaczono kwotę na Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na rok 2020  

w wysokości 700.000,00 zł.  

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 

lipca 2019 roku nr KN-I.4131.1.304.2019.17 stwierdzono nieważność § 15 

ust. 2 załącznika do ww. uchwały w zakresie zwrotu „i nr PESEL. Przy 

czym numer PESEL wykorzystywany będzie tylko do wyeliminowania 

kilkukrotnego oddania głosu przez jedną osobę” oraz załącznika do 

załącznika do uchwały w zakresie zwrotu „PESEL:”– ze względu na 

istotne naruszenie prawa. 
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69 X/99/2019 26.6.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Określono szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Kórnik, dotyczące:  

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na 

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i 

ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych  

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego;  

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami;  

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na 

celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 

przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 

utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji  

i terminów jej przeprowadzania. 

70 X/100/2019 26.6.2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Wykonanie uchwały: 
Określono szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w szczególności:  

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

71 X/101/2019 26.6.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 
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  Wykonanie uchwały: 

Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem "Dane o współwłaścicielach 

nieruchomości" oraz dopuszczono składanie deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

72 X/102/2019 26.6.2019 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 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono dopłatę do każdego sprzedanego 1 m3 wody w wysokości 2,95 zł 

+ 8% VAT, tj. brutto 3,19 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 12 czerwca 2019 

roku do dnia 11 czerwca 2020 roku w miejscowościach: Celestynowo, 

Czmoń, Czmoniec Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, 

Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik.  

73 X/103/2019 26.6.2019 w sprawie określenia przepisów porządkowych  

w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik, 

gdzie Organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

jest Miasto i Gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Określono przepisy porządkowe w komunikacji miejskiej na terenie Miasta 

i Gminy Kórnik. 

74 X/104/2019 26.6.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie  

i dzieci młodsze 

Wykonanie uchwały: 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze wynosi 23 godziny. 

75 X/105/2019 26.6.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej  

i Wiosennej w Borówcu, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Borówcu, 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. 

76 X/106/2019 26.6.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

oznaczonych numerami ewid.: 943 i 53/4, obręb geodezyjny 

Kamionki, gmina Kórnik 
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  Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 943  

i 53/4, obręb geodezyjny Kamionki, Gmina Kórnik. 

77 X/107/2019 26.6.2019 w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze 

przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej  

w Kórniku 

Wykonanie uchwały: 

Uchylono uchwałę nr XLIII/577/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 

31 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia w drodze przetargowej 

nieruchomości położonej w Kórniku. Odstąpiono od sprzedaży 

nieruchomości, ze względu na konieczność realizacji zadań własnych 

Gminy. 

78 X/108/2019 

 

 
 

26.6.2019 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

Wykonanie uchwały: 

Powołano Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2020-2023. Zespół przedstawi Radzie opinię  

o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych,  

w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych 

w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Powołany zespół dokonuje wyboru Przewodniczącego i Zastępcy  

na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącego Rady. 

79 X/109/2019 26.6.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, Lipowej  

i Błażejewskiej, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: 

Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej, Gmina Kórnik. 

80 X/110/2019 26.6.2019 uchylająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa  

w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie 

bezprzetargowym 

Wykonanie uchwały: 

Uchylono uchwałę nr XLVIII/650/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik  

z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa  

w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 

81 XI/111/2019 24.7.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027 

Wykonanie uchwały: 

W okresie prognozowanym 2019-2027 zaplanowano dochody wyższe od 

roku poprzedniego, średnio o 1-3% z wyjątkiem roku 2020. W tym roku 

planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości osób 

prawnych (o 4%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (o 11%), co wynika z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł 

dochodów w ciągu kilku ostatnich lat. 

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wprowadzono zmiany:  

- zwiększono limit wydatków w 2019 roku dotyczący zadania: 

Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie, 

- zwiększono limit wydatków w latach 2019-2023 dotyczący 
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zadania: Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania 

przedszkolnego 

- zmieniono również limity zobowiązań i łączne nakłady  

w powyższych przedsięwzięciach. 

W budżecie na 2019 roku zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kamionkach w kwocie 386.100,00 zł z przeznaczeniem na 

spłatę pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska w Poznaniu na zakup samochodu bojowego. Kwota 

ta jest równowartością poręczenia na 2019 rok. Poręczenie z tego tytułu 

zaplanowano do 2020 roku. 

82 XI/112/2019 24.7.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków budżetu Gminy 

Kórnik na rok 2019: 

Różne rozliczenia 758/75818/4810 – dokonano zmniejszenia rezerwy 

celowej na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w kwocie 

1.266.494,00 zł; 

Oświata i wychowanie 801/80104/2540 – dokonano zwiększenia 

wydatków w kwocie 1.266.494,00 zł z przeznaczeniem na dotację 

podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. 

83 XI/113/2019 24.7.2019 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru 

ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego. 

84 XII/114/2019 28.8.2019 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 kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na 

kadencję 2020 - 2023 w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - 

Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jednoczenie upoważniono 

przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik do przesłania, łącznie  

z uchwałą, danych osobowych ww. kandydatów. 

85 XII/115/2019 28.8.2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

w Poznaniu na kadencję w latach 2020-2023 

Wykonanie uchwały: 

Następujące osoby wybrano na ławników do Sądu Okręgowego  

w Poznaniu:  

1) Barbara Fluder,  

2) Maria Grządzielewska, 

3) Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska. 

86 XII/116/2019 28.8.2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  

w Środzie Wielkopolskiej na kadencję w latach 2020-2023 

Wykonanie uchwały: 

Stwierdzono, że w wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu 

Rejonowego w Środzie Wlkp. wybrano Danutę Regulską.  

87 XII/117/2019 28.8.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027 

Wykonanie uchwały: 
W okresie prognozowanym 2019-2027 zaplanowano dochody wyższe od 

roku poprzedniego, średnio o 1-3% z wyjątkiem roku 2020. W tym roku 
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planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości osób 

prawnych (o 4%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (o 11%), co wynika z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł 

dochodów w ciągu kilku ostatnich lat. 

88 XII/118/2019 28.8.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 198.059.974,11 zł. 

Zwiększono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 205.779.974,11 zł. 

89 XII/119/2019 28.8.2019 w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej 

Wykonanie uchwały: 
Udzielono Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z budżetu Miasta i Gminy Kórnik na współfinansowanie przez 

Powiat Poznański w okresie od dnia 1 września 2019 roku do dnia  

31 grudnia 2020 roku realizacji zadania organizacji przewozów 

pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Kórnik. Ww. 

pomocy finansowej udziela się Powiatowi Poznańskiemu:  

1) w roku 2019 – w wysokości do 57.500 zł; 

2) w roku 2020 – w wysokości do 209.300 zł. 

90 XII/120/2019 28.8.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Poznańskiemu 

Wykonanie uchwały: 

W Uchwale nr L/677/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 

września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Poznańskiemu wprowadzono zmianę określając wysokość dotacji celowej 

stanowiącej 50% wkładu własnego Powiatu Poznańskiego w kosztach 

zadania, do kwoty 2.355.000 zł na 2019 rok. 

91 XII/121/2019 28.8.2019 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych 

zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi 

Wykonanie uchwały: 
Przejęto od Powiatu Poznańskiego prowadzenie zadania publicznego 

polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi:  

1) nr 2489P w zakresie dotyczącym budowy przystanku autobusowego 

przy ul. Jeziornej w obrębie skrzyżowania z drogą gminną  

ul. Szczelinka w miejscowości Szczytniki, będące zadaniem Powiatu,  

2) nr 2489P w zakresie dotyczącym budowy przystanku autobusowego 

przy ul. Telewizyjnej w miejscowości Koninko, będące zadaniem 

Powiatu,  

3) nr 2468P w zakresie dotyczącym budowy przystanku autobusowego 

przy ul. Głównej (na wysokości osiedla rekreacyjnego - w lasku)  

w miejscowości Biernatki, będące zadaniem Powiatu,  

4) nr 2461P w zakresie dotyczącym budowy przystanku autobusowego 

przy ul. Poznańskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Stokrotkową  

w miejscowości Kamionki, będące zadaniem Powiatu,  

5) nr 2471P w zakresie dotyczącym budowy przystanku autobusowego 

przy ul. Świerkowej w obrębie Os. Radosnego w miejscowości 

Czmoń, będące zadaniem Powiatu. 

Zadanie zrealizowano ze środków własnych Miasta i Gminy Kórnik, a po 

wykonaniu przekazano Powiatowi Poznańskiemu jako pomoc rzeczowa. 

92 XII/122/2019 28.8.2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego 

przystanku komunikacyjnego na ul. Świerkowej w rejonie 
Osiedla Radosnego w miejscowości Czmoń 
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Wykonanie uchwały: 

Dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wskazano wstępne miejsce 

lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na ulicy Świerkowej  

w rejonie Osiedla Radosnego - strona prawa w miejscowości Czmoń. 

93 XII/123/2019 28.8.2019 uchylająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa  

w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokalu mieszkalnego, zbywanego na rzecz najemcy w trybie 

bezprzetargowym 

Wykonanie uchwały: 

Uchylono uchwałę nr XLI/553/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 

29 listopada 2017 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 

zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 

94 XII/124/2019 28.8.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czmoń 

Wykonanie uchwały: 

Nadano nazwę ulicy Malinowa w miejscowości Czmoń. 

95 XII/125/2019 28.8.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik 

obręb Bnin oraz miejscowości Czołowo 

Wykonanie uchwały: 

Nadano nazwę ulicy Wilcza w miejscowości Kórnik obręb Bnin oraz 

miejscowości Czołowo. 

96 XII/126/2019 28.8.2019 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Koninko 

Wykonanie uchwały: 

Nadano nazwy ulicom: Wiosenna, Jaskółcza, Słowicza w miejscowości 

Koninko. 

97 XII/127/2019 28.8.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle 

Północne” w Kamionkach dla działki o numerze 

ewidencyjnym 44/74, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej: ”Osiedle Północne” w Kamionkach dla 

działki o numerze ewidencyjnym 44/74, 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. 
98 XII/128/2019 28.8.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – 

rejon ulicy Malinowej, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy Malinowej, Gmina 

Kórnik, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik 

(Uchwała Nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Kórnik z dnia 16 czerwca 

1998r. ze zmianami). 
99 XII/129/2019 28.8.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w obrębie 

geodezyjnym Żerniki, w rejonie ul. Stachowskiej, gmina 

Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ul. Stachowskiej, 

Gmina Kórnik. 
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100 XII/130/2019 28.8.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  

o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie 

geodezyjnym Pierzchno, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 109 położonej  

w obrębie geodezyjnym Pierzchno, Gmina Kórnik. 
101 XII/131/2019 28.8.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie geodezyjnym Bnin w rejonie Alei 

Flensa i ulic: Biernackiej, Armii Krajowej i Parkowej, 

gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bnin  

w rejonie Alei Flensa ulic: Biernackiej, Armii Krajowej i Parkowej, Gmina 

Kórnik. 
102 XII/132/2019 28.8.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie geodezyjnym Żerniki na północ od 

autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 2489P, 

gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żerniki na 

północ od autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 2489P, Gmina 

Kórnik. 
103 XII/133/2019 28.8.2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, 

Kultury i Polityki Społecznej Rady Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmiany w składzie Komisji Edukacji, Kultury i Polityki 

Społecznej, ustalonego uchwałą nr II/7/2018 z dnia 28 listopada 2018r., 

odwołując radną Annę Andrzejewską ze względu na złożoną rezygnację 

przez ww. radną. 
104 XII/134/2019 28.8.2019 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 

naruszeń prawa poprzez uchylenie uchwały 

Wykonanie uchwały: 
Po zapoznaniu się z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa poprzez 

uchylenie uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr X/110/2019 z dnia 26 

czerwca 2019 roku postanowiono udzielić odpowiedzi wnoszącym 

wezwanie. 
105 XII/135/2019 28.8.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 

Miasta i Gminy Kórnik 

  Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  

i wysłuchaniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 

i Gminy Kórnik w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznano 

skargę w części za zasadną. Jednoczenie zobowiązano Burmistrza Miasta  

i Gminy Kórnik do przestrzegania terminowości udzielenia odpowiedzi  

na pisma mieszkańców z zachowaniem przepisów przewidzianych  

w Kodeksie postępowania administracyjnego. 
106 XII/136/2019 28.8.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność sołtysa 

Sołectwa Kamionki Stare 
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Wykonanie uchwały: 
Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność sołtysa Sołectwa Kamionki Stare  

i wysłuchaniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 

i Gminy Kórnik w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznano 

skargę za bezzasadną.  
107 XII/137/2019 28.8.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 

doraźnej komisji statutowej 

Wykonanie uchwały: 
Dokonano zmiany w uchwale nr V/39/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik  

z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji 

statutowej. 
108 XIII/138/2019 25.9.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027 

Wykonanie uchwały: 
W okresie prognozowanym 2019-2027 zaplanowano dochody wyższe od 

roku poprzedniego, średnio o 0-2%. W 2020r. planuje się zwiększenie 

dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (o 1,8%) oraz 

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (o 11%), 

co wynika z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł dochodów w ciągu 

kilku ostatnich lat. 
109 XIII/139/2019 25.9.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w roku 2019 do 

kwoty 201.868.681,11 zł. 

Zmniejszono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 201.401.818,11 zł. 
110 XIII/140/2019 25.9.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Wykonanie uchwały: 

Określono na terenie Miasta i Gminy Kórnik stawki podatku od 

nieruchomości obowiązujące w 2020 r. 
111 XIII/141/2019 25.9.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

zryczałtowanego dodatku energetycznego 

Wykonanie uchwały: 
Określono wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego. 
112 XIII/142/2019 25.9.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik. 

113 XIII/143/2019 25.9.2019 zmieniająca uchwałę 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: 

W Uchwale Nr L/675/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 

września 2018 r. 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 
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doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród 

dokonano zmiany. 
114 XIII/144/2019 25.9.2019 w sprawie ustanowienia zasady przyznawania, wysokość 

diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych - sołtysów 

Wykonanie uchwały: 

Za wykonywanie przez sołtysów czynności związanych z realizacją 

statutowych zadań jednostek pomocniczych Gminy Kórnik ustalono 

comiesięczną dietę w wysokości: 800,00 zł stanowiącą rekompensatę czasu 

poświęconego na udział w zebraniach wiejskich, rady sołeckiej oraz za 

inne czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa zapisanej  

w statutach sołectw. Sołtysom delegowanym przez Burmistrza poza teren 

Gminy przysługuje zwrot należności z tytułu diet i ryczałtów obliczanych 

na podstawie rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej oraz zwrot kosztów używania samochodów prywatnych 

na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli  

i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, a szczegółowo 

uregulowanych w Zarządzeniu Burmistrza. 

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 

października 2019 roku nr KN-I.4131.1.385.2019.17 stwierdzono 

nieważność § 6 ww. uchwały w zakresie w zakresie zwrotu „podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i” – 

ze względu na istotne naruszenie prawa.  
115 XIII/145/2019 25.9.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa 

Wykonanie uchwały: 
Nadano nazwę ulicy Srebrna w miejscowości Dachowa. 

 
116 XIII/146/2019 25.9.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

w miejscowości Kamionki 

Wykonanie uchwały: 

W uchwale nr XVIII/230/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 

lutego 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Kamionki wprowadzono zmianę. 
117 XIII/147/2019 25.9.2019 w sprawie kupna nieruchomości położonej w obrębie 

Borówiec 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zakup udziału wynoszącego ½ w prawie własności 

nieruchomości położonej w obrębie Borówiec Gmina Kórnik, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działki nr 59/1 o powierzchni 0,0005 ha i nr 

59/2 o powierzchni 0,0595 ha, zapisane w księdze wieczystej nr 

PO1D/00018654/0. Cena kupowanego udziału w prawie własności 

nieruchomości wynosi 76.557,00 zł. 
118 XIII/148/2019 25.9.2019 w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Pierzchno 

gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od Spółki Polskie Koleje 

Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do KRS 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy pod 

nr 0000019193, na rzecz Miasta i Gminy Kórnik prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji 
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gruntów i budynków jako działka nr 114/8 o powierzchni 0,1319 ha, 

położona w obrębie Pierzchno Gmina Kórnik, zapisana w księdze 

wieczystej nr KW PO1D/00045698/8 w Sądzie Rejonowym w Środzie 

Wielkopolskiej. 
119 XIII/149/2019 25.9.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej  

w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej  

i Dworcowej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, Gmina Kórnik. 
120 XIII/150/2019 25.9.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach w rejonie ulic: 

Porannej Rosy, Wiklinowej, Malwowej i Mieczewskiej, 

gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach  

w rejonie ulic: Porannej Rosy, Wiklinowej, Malwowej i Mieczewskiej, 

gmina Kórnik 
121 XIII/151/2019 25.9.2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wielkopolskiego 

Wykonanie uchwały: 
Postanowiono wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego  

z dnia 31 lipca 2019 r. nr KN-I.4131.304.2019.17, stwierdzające 

nieważność § 15 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/98/2019 Rady Miasta  

i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2020 w zakresie zwrotu  

„i nr PESEL. Przy czym numer PESEL wykorzystywany będzie tylko do 

wyeliminowania kilkukrotnego oddania głosu przez jedną osobę” oraz 

załącznika do uchwały w zakresie zwrotu „PESEL”. 
122 XIII/152/2019 25.9.2019 w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu 

poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto pomoc rzeczową od powiatu poznańskiego w formie zakupu 

dwóch fabrycznie nowych zestawów składających się ze: smoka 

pływającego AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą - 1 sztuka; węża 

ssawnego W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; węża tłocznego 

powlekanego W-75 – 1 sztuka; węża tłocznego powlekanego W-52 – 2 

sztuki o łącznej wartości 7.800,00 zł brutto. Przekazane Gminie Kórnik 

ww. zestawy przeznaczono dla jednostek OSP: Kamionki i Kórnik. 
123 XIII/153/2019 25.9.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na 

przekazanie wkładu pieniężnego do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów  

i Kanalizacji w Środzie Wlkp. Sp. z o.o. 

Wykonanie uchwały: 

Mając na uwadze konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz 

czas niezbędny do uzyskania stosownych opinii i pozwoleń, a także czas 

trwania procesu inwestycyjnego rozbudowy S.U.W. w Trzebisławkach, 

dokonano zmiany terminu współfinansowania zadania z budżetu Miasta  

i Gminy Kórnik, który w uchwale Nr IX/84/2019 został określony jako 
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wydatek w roku 2019. Współfinansowanie zadania przesunięto na rok 

2020. 
124 XIV/154/2019 30.10.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027 

Wykonanie uchwały: 
W okresie prognozowanym 2019-2027 zaplanowano dochody wyższe od 

roku poprzedniego, średnio o 0-2%. W 2020r. planuje się zwiększenie 

dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (o 1,8%) oraz 

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (o 11%), 

co wynika z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł dochodów w ciągu 

kilku ostatnich lat. 
125 XIV/155/2019 30.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 
Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w roku 2019 do 

kwoty 208.652.770,39 zł. 

Zwiększono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 208.185.907,39 zł. 
126 XIV/156/2019 30.10.2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczania podatku rolnego 

Wykonanie uchwały: 

Obniżono z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt średnią cenę 

skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający 

rok podatkowy 2020, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku (M. P. poz. 1017), 

przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze 

Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok. Ustalono stawkę podatku rolnego na 

2020 rok w wysokości 135,00 zł za 1 ha przeliczeniowy. 
127 XIV/157/2019 30.10.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy 

Wykonanie uchwały: 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, ustalono jako iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki 

opłaty. Ustalono stawkę ww. opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości 21,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca oraz 

określono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości  

42,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. 
128 XIV/158/2019 30.10.2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub 

od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 169,00 zł za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
129 XIV/159/2019 30.10.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik 
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  Wykonanie uchwały: 

Uchwalono Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik, 

w którym szczegółowo określono: sposób ustalania wysokości stypendium 

szkolnego, formy stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania 

stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 
130 XIV/160/2019 30.10.2019 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 2020 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono wysokość dotacji celowych udzielanych przez Miasto i Gminę 

Kórnik 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 zamieszkałego na terenie Miasta  

i Gminy Kórnik objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym lub 

dziennego opiekuna na poziomie 2,00 zł za godzinę opieki. Dotacja może 

być przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych  

z zapewnieniem opieki nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do 

warunków domowych w tym: gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, 

rytmika, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne.  
131 XIV/161/2019 30.10.2019 w sprawie uchwalenia „Projektu Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Miasta i Gminy Kórnik” 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono „Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kórnik”, opracowany 

przez firmę WALTA Tadeusz Waltrowski. 
132 XIV/162/2019 30.10.2019 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach 

Trzykolne Młyny oraz Czmoniec 

Wykonanie uchwały: 
Nadano nazwy ulicom: Nagietkowa, Daliowa, Krokusowa, Makowa, 

Radzewska, Liliowa, Rogalińska w miejscowości Trzykolne Młyny. 

Nadano nazwy ulicom: Astrowa, Azaliowa, Bratkowa, Bnińska, Fiołkowa, 

Goździkowa, Hiacyntowa, Irysowa, Konwaliowa, Storczykowa, 

Lewandowa, Magnoliowa, Malwowa, Miętowa, Modrakowa  

w miejscowości Czmoniec. 
133 XIV/163/2019 30.10.2019 w sprawie kupna nieruchomości położonej w obrębie 

Borówiec 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zakup prawa własności nieruchomości położonej  

w obrębie Borówiec, Gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 372/2 o powierzchni 0,1554 ha, zapisana w księdze wieczystej 

nr PO1D/00027036/8. Cena kupowanego prawa własności ww. 

nieruchomości wynosi 85.299,00 zł, powiększana o podatek VAT  

w wysokości 23%, tj. łącznie 104.917,77 zł. 
134 XIV/164/2019 30.10.2019 w sprawie kupna nieruchomości położonej w obrębie 

Kamionki 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na zakup prawa własności nieruchomości położonej  

w obrębie Kamionki gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
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działka nr 257/104 o powierzchni 0,0436 ha, zapisana w księdze 

wieczystej nr PO1D/00032971/2. Cena kupowanego prawa własności ww. 

nieruchomości wynosi 69.760,00 zł. 
135 XIV/165/2019 30.10.2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa w uchwale w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 

Spółdzielczej - etap I, obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Nie uwzględniono wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku  

z podjętą uchwałą nr L/552/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia  

25 czerwca 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Spółdzielczej - etap I, obręb geod. Borówiec, 

Gmina Kórnik, wniesionego w dniu 10 października 2019 roku przez  

23 mieszkańców Borówca. 
136 

 
XIV/166/2019 30.10.2019 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady 

Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
W składach osobowych Komisji Rady Miasta i Gminy Kórnik dokonano 

zmian:  

- w skład Komisji Rewizyjnej, ustalony uchwałą nr II/4/2018 z dnia 

28 listopada 2018 r. powołano radnego Łukasza Kwasa; 

- w skład Komisji Budżetu i Finansów, ustalony uchwałą nr 

II/6/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. powołano radnego Łukasza 

Kwasa; 

- w skład Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej, ustalony 

uchwałą nr II/7/2018 z dnia 28 listopada 2018r., zmienionej 

uchwałą nr XII/133/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r., powołano 

radnego Łukasza Kwasa; 

- w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalony uchwałą nr 

II/5/2018 z dnia 28 listopada 2018r., powołano radnego Jerzego 

Rozmiarka; 

- ze składu Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki 

Przestrzennej, ustalonego uchwałą nr II/8/2018 z dnia 28 listopada 

2018r., odwołano radnego Jerzego Rozmiarka. 
137 XV/167/2019 27.11.2019 sprawie uchylenia uchwał w sprawie opłaty od posiadania 

psów 

Wykonanie uchwały: 

Ze względu na niskie wpływy z przedmiotowej opłaty od posiadania psów 

w stosunku do nakładu pracy przy jej poborze oraz wysokie koszty 

prowadzenia z urzędu postępowań podatkowych w stosunku do 

podatników, którzy nie uiścili w terminie opłaty od posiadania psów 

uchylono uchwałę nr XXVII/295/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 

30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 5189), zmienioną uchwałą nr VI/43/2015 Rady 

Miejskiej w Kórniku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 

2182). 
138 XV/168/2019 27.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych 

Wykonanie uchwały: 
Określono na terenie Miasta i Gminy Kórnik stawki podatku od środków 

transportowych. 
139 XV/169/2019 27.11.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego 
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Wykonanie uchwały: 

Określono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
140 

 
XV/170/2019 27.11.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

Wykonanie uchwały: 
Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi OD-1 zatytułowany „Deklaracja o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi", składany przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik. 

Dopuszczono składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 
141 XV/171/2019 27.11.2019 w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy 

Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 

rok. 

  Wykonanie uchwały: 
W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz kształtowania 

demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez 

budowanie partnerstwa między Gminą a organizacjami pozarządowymi, 

podnoszenia efektywności oraz jakości prowadzonych działań uchwalono 

roczny program współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, na rok 2020. 
142 XV/172/2019 27.11.2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

Wykonanie uchwały: 

W celu zmniejszenia rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych 

spowodowanych nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu 

poprzez: zwiększenie pomocy terapeutycznej, zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu, wsparcie w utrzymaniu abstynencji oraz podejmowanie 

działań edukacyjnych na temat szkodliwości picia alkoholu uchwalono 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2020. 
143 XV/173/2019 27.11.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie 

ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej,  

ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej,  

ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik. Etap 1 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości,  

ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej,  

ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik. Etap 1, 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. 
144 XV/174/2019 27.11.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego na południe od drogi powiatowej nr 2472P, 

naprzeciwko osiedla Nadwarciańskiego w obrębie 

geodezyjnym Czmoniec, gmina Kórnik 
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  Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi powiatowej  

nr 2472P, naprzeciwko osiedla Nadwarciańskiego w obrębie geodezyjnym 

Czmoniec, Gmina Kórnik 
145 

 
XV/175/2019 27.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok do 

kwoty 212.183.505,66 zł. 

Zwiększono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok do 

kwoty 211.716.642,66 zł. 
146 XV/176/2019 27.11.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg 

złożonych przez mieszkańca Miasta i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Przedłużono termin do dnia 30 grudnia 2019 roku dla rozpatrzenia skarg 

mieszkańca wsi Koninko na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy 

Kórnik oraz na działalność sołtysa sołectwa Koninko, tak aby Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji mogła przedstawić propozycję rozstrzygnięcia 

przez Radę przedmiotowych skarg.  
147 XVI/177/2019 5.12.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych 

Wykonanie uchwały: 

Określono na terenie Miasta i Gminy Kórnik stawki podatku od środków 

transportowych obowiązujące w 2020 r. 
148 XVI/178/2019 5.12.2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej  

w uchwale nr XIV/157/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik  

z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Wykonanie uchwały: 
W uchwale nr XIV/157/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 

października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ogłoszonej  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 

8.11.2019 r., poz. 9383, sprostowano oczywistą omyłkę pisarską, w ten 

sposób, że wpisany w § 4 nieprawidłowo oznaczony rok „2019”, jako rok 

podjęcia uchwały, która traci moc, zastępuje się prawidłowym rokiem 

„2018”.  

149 XVII/179/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zmniejszono dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku do 

kwoty 214.975.308,41 zł. 

Zmniejszono wydatki budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2019 do kwoty 

214.508.445,41 zł. 
150 XVII/180/2019 30.12.2019 w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta  

i Gminy Kórnik na 2019 rok niewygasających z upływem 

roku budżetowego 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy 

Kórnik na 2019 rok niewygasających z upływem roku budżetowego. 
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151 XVII/181/2019 30.12.2019 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

Wykonanie uchwały: 
Określono górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta  

i Gminy Kórnik w wysokości 35,00 zł za 1 m3 brutto. 

152 XVII/182/2019 30.12.2019 zmieniająca uchwałę 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: 

W uchwale Nr IV /16 /2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 

grudnia 2018 r. 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 

dokonano odpowiednich zmian. 
153 XVII/183/2019 30.12.2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Mieście i Gminie Kórnik na rok szkolny 2019/2020 

Wykonanie uchwały: 
Ustalono średnią cenę jednostki paliwa w Mieście i Gminie Kórnik na rok 

szkolny 2019/2020, która będzie brana pod uwagę do wyliczenia zwrotu 

rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 

przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły 

podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej w wysokości:  

1) LPG – 2,44 zł/l;  

2) benzyna – 5,17 zł/l;  

3) olej napędowy – 5,12 zł/l. 
154 XVII/184/2019 30.12.2019 zmieniająca uchwałę 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: 

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 (Dz. U. Woj. Wielk. z 2018 r. 

poz. 4134) dokonano zmiany. 
155 XVII/185/2019 30.12.2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta 

i Gminy Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono sieć publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 

w Mieście i Gminie Kórnik. 

156 XVII/186/2019 30.12.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Poznańskiemu 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków 

budżetu Miasta i Gminy Kórnik Powiatowi Poznańskiemu  
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z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania 

zadań izby wytrzeźwień do kwoty 49.645 zł. 
157 XVII/187/2019 30.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 
W uchwale nr XLVI/611/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 

kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu, zmienionej uchwałą nr LI/706/2018 Rady Miasta  

i Gminy Kórnik z dnia 17 października 2018 r., wprowadzono zmiany. 
158 XVII/188/2019 30.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej 

położonej w miejscowości Czmoń gm. Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 1,3200 ha, 

opisanej w ewidencji jako działka nr 163/1 położonej w obrębie Czmoń 

Gmina Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00019832/9 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.  

159 XVII/189/2019 30.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej 

położonej w miejscowości Robakowo gm. Kórnik 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 0,0936 ha, 

opisanej w ewidencji jako działka nr 121/2 położonej w obrębie Robakowo 

Gmina Kórnik, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00025251/7 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wyrażono zgodę na 

zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej ww. nieruchomości na okres 4 lat, 

pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a dotychczasowym dzierżawcą. 
160 XVII/190/2019 30.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i bezpłatnego użyczenia nieruchomości 

położonej w miejscowości Szczytniki gm. Kórnik. 

Wykonanie uchwały: 
Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w obrębie 

Szczytniki, Gmina Kórnik. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy 

użyczenia dotyczącej ww. nieruchomości na okres 6 lat. 
161 XVII/191/2019 30.12.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

Błażejewko, w rejonie ulic Leśnej, Zaniemyskiej i jeziora 

Bnińskiego oraz dla działek o numerach ewidencyjnych 

450/2, 450/12 i 450/13, gmina Kórnik 

Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, w rejonie ulic Leśnej, 

Zaniemyskiej i jeziora Bnińskiego oraz dla działek o numerach 

ewidencyjnych 450/2, 450/12 i 450/13, Gmina Kórnik.  

162 XVII/192/2019 30.12.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo 

Wykonanie uchwały: 

Nadano nazwę ulicy Beskidzka w miejscowości Radzewo. 

163 XVII/193/2019 30.12.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza 

Miasta i Gminy Kórnik 
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Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, 

jego lekceważący stosunek do mieszkańców Gminy, po wysłuchaniu 

stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy 

Kórnik w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznano skargę za 

bezzasadną. 

164 XVII/194/2019 30.12.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa 

Sołectwa Koninko 

Wykonanie uchwały: 
Po rozpatrzeniu skargi na działalność sołtysa Sołectwa Koninko  

i wysłuchaniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 

i Gminy Kórnik w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznano 

skargę za bezzasadną. 

165 XVII/195/2019 30.12.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia 

podatku od nieruchomości na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu petycji, dotyczącej obniżenia podatku od nieruchomości na 

2020 rok nie uwzględniono petycji. 

166 XVII/196/2019 30.12.2019 w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji wyrażającej 

sprzeciw wobec przeznaczenia terenów wokół obwodnicy 

miasta Kórnika, obręb Bnin (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

434) pod budownictwo mieszkaniowe i usługi 

Wykonanie uchwały: 
Nie uwzględniono petycji Radnego Miasta i Gminy Kórnik Pana Adama 

Zydronia oraz grupy Mieszkańców Bnina w sprawie:  

1) wyrażenia sprzeciwu w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej  

i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III – część A,  

2) wstrzymania procedury sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru. 

167 XVII/197/2019 30.12.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji o zakończenie procedowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy 

miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina 

Kórnik - etap III - część A 

Wykonanie uchwały: 

Uwzględniono petycję mieszkańców Bnina, właścicieli działek objętych 

procedurą planistyczną w sprawie:  

1) zakończenia procedowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz 

obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, 

gmina Kórnik - etap III A,  

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla ww. obszaru. 
168 XVII/198/2019 30.12.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej 

oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III – część A 
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Wykonanie uchwały: 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 434, Gmina Kórnik - etap III – część A, 

stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik. 

169 XVII/199/2019 30.12.2019  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji 

statutowej 

Wykonanie uchwały: 

W uchwale nr V/39/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 

2019 roku, zmienionej uchwałą nr XII/137/2019 Rady Miasta i Gminy 

Kórnik z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania doraźnej komisji 

statutowej dokonuje się następującej zmiany: 
170 XVII/200/2019 

 

 
 

30.12.2019 

 

w sprawie powierzenia spółce ZGO Sp. z o.o. z siedzibą  

w Jarocinie – Wielkopolskiemu Centrum Recyklingu zadań 

własnych Miasta i Gminy Kórnik w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Miasto i Gminę Kórnik umów wykonawczych 

niezbędnych do realizacji ww. zadań 

Wykonanie uchwały: 
Powierzono ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskiemu Centrum 

Recyklingu, zadania własne Miasta i Gminy Kórnik , w zakresie:  

- zagospodarowania i odzysku odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Kórnik Sektor I i II, w tym w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),  

- prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Czołowie,  

- transportu odpadów z PSZOK do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - 

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.  
171 XVII/201/2019 30.12.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Przedszkola w Kamionkach 

Wykonanie uchwały: 

W celu przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, 

który ustali stan faktyczny i prawny sprawy objętej skargą rodziców dzieci 

uczęszczających do Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, na 

działania Dyrektora tego przedszkola wskazano termin do dnia 29 lutego 

2020 roku. 
172 XVII/202/2019 

 

 
 

30.12.2019 

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Kórnik na 

lata 200-2030 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,  

2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe. 
173 XVII/203/2019 30.12.2019 w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 

2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2020 

rok w wysokości 214.308.149,00 zł. 

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2020 

rok w wysokości 235.935.012,00 zł. 
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VI. MIENIE KOMUNALNE 

 

1. Uwagi ogólne 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz 

mienie innych komunalnych osób prawnych. Przedłożona informacja o stanie mienia 

komunalnego Miasta i Gminy Kórnik obejmuje zestawienie danych o majątku na dzień 

31 grudnia 2019 roku. Informacja zawiera: 

1) dane o przysługujących Gminie prawach własności, 

2) dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu, 

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych 

wykazanych  

w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2018r., 

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonania posiadania, 

5) inne dane informacyjne o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy. 

 

 

2. Struktura majątku trwałego Gminy w kwotach netto: 

 

Lp. Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2018r. 

Stan na 

31.12.2019r. 

Zmiana 

wartości 

Dynamika 

4/3*100 

Struktura 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Grunty 69 958 606,33 70 156 826,34 198 220,01 100,28 21,46 

2 Grunty oddane w 

użytkowanie 

wieczyste 

5 970 318,48 5 054 081,48 -916 237,00 84,65 1,55 

3 Budynki i lokale 108 240 529,30 123 058 827,94 14 818 298,64 113,69 37,64 

4 Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

107 090 541,27 119 267 152,01 12 176 610,74 111,37 36,48 

5 Kotły i maszyny 

energetyczne 

272 045,11 581 670,74 309 625,63 213,81 0,18 

6 Sprzęt 

komputerowy 

272 062,28 258 813,70 -13 248,58 95,13 0,08 

7 Specjalistyczne 

maszyny, 

urządzenia i aparaty 

462 844,25 450 617,86 -12 226,39 97,36 0,14 

8 Urządzenia 

techniczne 

1 272 546,00 1 309 703,90 37 157,90 102,92 0,40 

9 Środki 

transportowe 

2 385 201,75 2 101 290,07 -283 911,68 88,10 0,64 

10 Narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie 

658 485,82 744 426,76 85 940,94 113,05 0,23 

11 Prawo wieczystego 

użytkowania 

gruntów 

1 195 173,32 1 121 724,72 -73 448,60 93,85 0,34 
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12 Środki trwałe w 

budowie 

19 798 059,26 2 641 102,45 -17 156 956,81 13,34 0,81 

13 Wartości 

niematerialne  

i prawne 

239 544,77 219 817,19 -19 727,58 91,76 0,07 

 Ogółem 317 815 957,94 326 966 055,16 9 150 097,22 x 100,00 

 

3. Procentowy udział poszczególnych grup w majątku trwałym netto 

 
 

4. Struktura majątku trwałego w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury na  

31 grudnia 2019 r. w kwotach netto 
 

Lp. Wyszczególnienie Urząd Jednostki 

budżetowe 

Instytucje 

kultury 

Razem 

1 Grunty 65 112 133,24 5 044 295,60 397,50 70 156 826,34 

2 Grunty oddane w 

użytkowanie wieczyste 

5 054 081,48 0,00 0,00 5 054 081,48 

2 Budynki i lokale 25 714 564,65 93 450 742,33 3 893 520,96 123 058 827,94 

3 Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

110 448 184,01 8 818 968,00 0,00 119 267 152,01 

4 Kotły i maszyny 

eneregetyczne 

94 093,89 487 576,85 0,00 581 670,74 

5 Sprzęt komputerowy 166 608,97 92 204,73 0,00 258 813,70 

6 Specjalistyczne 

maszyny, urządzenia i 

aparaty 

37 928,23 412 689,63 0,00 450 617,86 

7 Urządzenia techniczne 798 836,57 507 740,03 3 127,30 1 309 703,90 

8 Środki transportowe 1 934 092,82 167 197,25 0,00 2 101 290,07 
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9 Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie 

166 566,84 481 316,57 96 543,35 744 426,76 

10 Prawo wieczystego 

użytkowania gruntów 

1 121 724,72 0,00 0,00 1 121 724,72 

11 Środki trwałe w 

budowie 

2 641 102,45 0,00 0,00 2 641 102,45 

12 Wartości niematerialne 

i prawne 

218 845,19 972,00 0,00 219 817,19 

Ogółem 213 508 763,06 109 463 702,99 3 993 589,11 326 966 055,16 

 

 

5. Zmiany mające wpływ na wartość środków trwałych w kwotach brutto 

Lp 
Wyszczególnie-

nie 

Wartość 

brutto na 

dzień 

01.01.2019 

Przychody Rozchody 
Wartość brutto na 

dzień 31.12.2019 
opis 

zdarzenia 
kwota opis zdarzenia kwota 

1 Grunty 69 958 606,33 

zakupy UMiG  247 699,67 
sprzedaż-

zamiana UMiG 
1 040,00 

70 156 826,34 

zakup-

zamiana 

Skrzynki 

7 470,00 

sprzedaż 

działki: 

Bnin,Czmoń, 

Konarskie 

84 556,00 

przyjęcie na 

stan 

nieruchomośc

i/decyzje 

podziałowe 

194 710,00 

przejęcie 

działek przez 

Powiat 

Poznański w 

ramach decyzji 

o zezwolenie 

na realizację 

inw.dr. 

150 087,66 

podział działek 13 687,00 

likwidacja 

działek/ 

dwukrotna 

ewidencja 

/podział 

działek 

2 289,00 

2 

Grunty oddane 

w użytkowanie 

wieczyste 

5 970 318,48  -   - 

decyzje w 

sprawie 

przekształcenia 

prawa 

użytkowania 

wieczystego w 

prawo 

własności 

800 337,00 

5 054 081,48 
przejęcie działki 

119/1 119/2 

Dachowa przez 
Powiat 

Poznański w 

ramach 
zezwolenia na 

realizację 

inwestycji 
drogowej nr 

WD.670.35.2017 

115 900,00 
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3 
Budynki  

i lokale 
132 046 418,44 

przeniesienie 

między grupami 

KŚT wiat 

przystankowych 

36 114,67 

sprzedaż 

budynku 

poszkolnego  

w Konarskim 

6 766,07 

150 193 605,39 

darowizna 

Rady 

Rodziców - SP 

Kamionki 

21 699,60 

przeniesienie 

między 

grupami KŚT 

UMiG 

32 624,42 

rozliczenie 

inwestycji SP 

Kamionki 

6 000,00 

sprzedaż 

budynku 

mieszkalnego 

w Czmoniu 

234 200,00 

rozliczenie 

inwestycji 

Biblioteka 

Publiczna 

3 756 565,46 

likwidacja 

budynku 

mieszkalnego 

Robakowo 

Poznańska 4 

28 000,00 

rozliczenie 

inwestycji 
14 715 397,71 

likwidacja 

budynku 

świetlicy 
Szczodrzykowo 

87 000,00 

4 

Obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

139 067 970,08 

zakupy UMiG 

oraz KCSiR 

OAZA 

129 194,28 

przeniesienie 

na konto 013 

UMiG 

10 578,64 

157 405 374,34 

protokół 

przekazania 

ZDP- 

oświetlenie 

wzdłuż 

dr.powiatowej 

2477P Gądki-
Szczodrzykowo 

779 962,29 

przemieszczeni

e między 

grupami KŚT 
32 624,42 

sprzedaż sieci 

wodociągowej 

Gądki-

Szczodrzykow

o do Aquanet 

S.A 

1 963 109,28 

likwidacja 

starej płyty 

boiska OSiR 

1 047 801,81 rozliczenie 

inwestycji 

UMiG 

20 361 911,05 

rozliczenie 

inwestycji-

Żłobek 

Kamionki 

19 260,00 

rozliczenie 

inwentury 

/zalecenia 

komisji UMiG 

40 130,79 

przyjęcie na 

stan placu 

zabaw 

Przedszkole w 

Kamionkach 

127 356,90 

likwidacja 

wew. sieci 

gazowej w 

świetlicy 

Konarskie oraz 

Szczodrzykow

o 

51 284,16 

5 

Kotły i 

maszyny 

energetyczne 

361 659,96 

rozliczenie 

inwestycji 

UMiG 

211 601,51 - - 

706 131,83 

zakup KCSiR 

OAZA 
132 870,36  -  -  
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6 

Maszyny, 

urządzenia  

i aparaty 

ogólnego 

zastosowania 

1 375 725,85 

rozliczenie 

inwestycji 
52 488,85 

likwidacja 

zużytego 

sprzętu - 

jednostki 

podległe 

4 720,33 

1 359 816,73 

likwidacja 

zużytego 

sprzętu - UMiG 

155 561,96 
zakupy UMiG  91 884,32 

7 

Specjalistyczne 

maszyny, 

urządzenia  

i aparaty 

905 091,21 

przyjęcie na 

stan 

wyposażenie 

kuchni SP nr 2 

102 496,52  - - 1 007 587,73 

8 
Urządzenia 

techniczne 
2 676 042,21 

rozliczenie 

inwestycji 
112 369,45 

likwidacja 

składników 

majątkowych 

przez jednostki  

33 732,24 2 894 531,08 

zakupy UMiG  27 736,50 

rozliczenie 

inwestycji - 

jednostki 

oświatowe 

38 500,00 

zakupy - 

jednostki 
73 615,16 

9 
Środki 

transportu 
2 852 982,12 

zakup 

samochodu dla 

Straży 

Miejskiej 

74 000,00 

sprzedaż 

samochodu 

Straży 

Miejskiej 

45 000,01 

3 033 002,76 

rozliczenie 

inwestycji 

KCSiR OAZA  

159 650,65 

przemieszczeni

e między 

grupami KŚT - 

UMiG Kórnik 

3 650,00 

likwidacja 

ciągnika - 

KCSiR OAZA 

4 980,00 

10 

Narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie  

2 370 063,90 

rozliczenie 

inwestycji 

Biblioteka 

Publiczna 

97 803,45 

likwidacja 

składników 

majątkowych 

przez jednostki 

oświatowe 

6 700,00 

2 298 760,11 

rozliczenie 

inwestycji - 

jednostki 

oświatowe 

85 931,49 

przemieszczeni

e między 

grupami KŚT - 

jednostki 

podległe oraz 

kontem 013 - 

UMiG Kórnik 

406 227,68 

przemieszczeni

e między 

grupami KŚT 

- UMiG 

Kórnik 

3 650,00 

zakupy 

jednostki 
65 301,73 

zakupy UMiG  25 013,67 
likwidacje 

urząd 
29 142,31 rozliczenie 

inwestycji 
93 065,86 

11 

Prawo 

wieczystego 

użytkowania 

1 468 972,10  -  - - - 1 468 972,10 
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12 
Środki trwałe 

w budowie 
18 000 314,65 

środki na 

realizację 

inwestycji 

21 613 735,95 

oddane do 

użytkowania - 

środki trwałe 

35 546 

834,43 

2 641 102,45 

oddane do 

użytkowania - 

pierwsze 

wyposażenie 

849 989,39 

pierwsze 

wyposażenie 

bez efektu 

majątkowego 

61 038,11 

oddane do 

użytkowania-

jednostki 

494 127,02 

oddane do 

użytkowania 

wartości 

niematerialne i 

prawne 

20 959,20 

13 

Środki trwałe 

w budowie - 

Biblioteka 

1 795 744,61 

środki na 

realizację 

inwestycji 

2 089 097,59 
oddane do 

użytkowania  
3 884 

842,20 
0,00 

14 

Wartości 

niematerialne i 

prawne 

1 086 454,71 

zakup KCSiR 

OAZA 
7 083,28 

wygaśnięcie 

licencji  
13 400,60 

1 249 740,59 
likwidacje - w 

jednostkach 
1 211,70 

zakup OPS 2 140,20 

zakupy UMiG 162 564,22 

zakup 

jednostki 

oświatowe 

6 110,48 

OGÓŁEM 379 936 364,65   65 761 027,29   46 227 859,01  399 469 532,93 

  

 

6. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2019 r.: 

Lp. Właściciele lub posiadacze 
Powierzchnia [ha] 

31.12.18r. 31.12.19r. 

1. Grunty komunalne 651,0997 649,5030 

1a 
w tym: grunty komunalne oddane w użytkowanie 

wieczyste 
96,9399 96,4138 

2 
Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy 

Kórnik 
3,6298 3,6298 
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7. Zestawienie gruntów gminnych, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste: 

Lp. Obręb 

Powierz-

chnia w 

ha stan na 

31.12.2018 

r. 

Nabycie Zbycie 

Oddane 

w 

trwały 

zarząd 

Przekształ-

cenie prawa 

użytkowania 

wieczystego  

Inne* 

Powierz-

chnia w ha 

stan na 

31.12.2019 

r. 

Własność 

oddane w 

trwały 

zarząd 

Własność 

oddane w 

użytkowa-

nie 

W 

użytkowa-

niu 

wieczy-

stym MiG 

Kórnik 

1 Biernatki 14,6475           14,6475       

2 Błażejewko 15,5931 0,0403     0,0707   15,5627       

3 Borówiec 49,7649 0,3355         50,1004       

4 Czmoń 39,9279   0,2061       39,7218   0,1602   

5 Czmoniec 36,1375           36,1375       

6 Czołowo 26,4703           26,4703   10,4860   

7 Dachowa 13,2103 0,2155 0,0672       13,3586   0,1218   

8 Dębiec 8,4366           8,4366       

9 Dziećmierowo 18,6070           18,6070     1,5235 

10 Gądki 7,8401           7,8401     0,0196 

11 Kamionki 52,6482 0,2412   1,9425     52,8894 4,7270 0,0953   

12 Konarskie  20,6291   0,0336       20,5955     0,4803 

13 Koninko 58,1616           58,1616   42,9500   

14 Kromolice 7,0322           7,0322       

15 Pierzchno 18,4121           18,4121   0,0280   

16 Prusinowo 5,1571           5,1571       

17 Radzewo 28,7552           28,7552 0,7200     

18 Robakowo 35,9100 0,0221 1,5611     0,0001 34,3711 1,4200   0,3361 

19 Runowo 10,5413   0,0396       10,5017       

20 Skrzynki 27,5886 0,0085 0,0104       27,5867   13,2230   

21 Szczodrzykowo 11,8971           11,8971 2,8776   0,7220 

22 Szczytniki 25,5434         -0,0758 25,4676   2,6195   

23 Żerniki 38,1855           38,1855   24,3557   

24 Bnin 32,7662 0,0449 0,0026   0,2865   32,5220 0,5707 1,8033 0,2286 

25 Kórnik 47,2369 0,0065   1,1386 0,1577   47,0857 9,0855 0,5710 0,3197 

Razem 651,0997 0,9145 1,9206 3,0811 0,5149 -0,0757 649,5030 19,4008 96,4138 3,6298 

*przybytek/ubytek powierzchni na skutek nowego pomiaru 

 

8. Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: 

L.p. Obręb Numer Powierzchnia działki (m2) Powierzchnia            działki w 

ha 

1 8 Bnin 10 583,00 1,0583 

2 9/1 Bnin 2 063,00 0,2063 

3 13/1 Bnin 2 937,00 0,2937 

4 282/3 Bnin 96,00 0,0096 

5 431 Bnin 740,00 0,0740 

6 454/3 Bnin 515,00 0,0515 

7 454/4 Bnin 130,00 0,0130 
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8 495 Bnin 717,00 0,0717 

9 693 Bnin 252,00 0,0252 

10 160/11 Czmoń 186,93 0,0187 

11 160/11 Czmoń 215,07 0,0215 

12 167/4 Czmoń 1 200,00 0,1200 

13 173/3 Czołowo 49 500,00 4,9500 

14 179/1 Czołowo 32 800,00 3,2800 

15 180/1 Czołowo 22 560,00 2,2560 

16 119/3 Dachowa 1 218,00 0,1218 

17 423/4 Kamionki 953,00 0,0953 

18 13 Koninko 26 100,00 2,6100 

19 15 Koninko 32 300,00 3,2300 

20 18/1 Koninko 27,00 0,0027 

21 18/2 Koninko 371 073,00 37,1073 

22 106 Kórnik 159,00 0,0159 

23 247/1 Kórnik 33,00 0,0033 

24 348/1 Kórnik 208,00 0,0208 

25 348/2 Kórnik 60,00 0,0060 

26 357/2 Kórnik 22,00 0,0022 

27 357/3 Kórnik 2 571,00 0,2571 

28 433 Kórnik 683,00 0,0683 

29 434 Kórnik 338,00 0,0338 

30 435/5 Kórnik 21,00 0,0021 

31 438/3 Kórnik 19,00 0,0019 

32 438/4 Kórnik 19,00 0,0019 

33 438/5 Kórnik 19,00 0,0019 

34 438/10 Kórnik 19,00 0,0019 

35 438/11 Kórnik 19,00 0,0019 

36 438/12 Kórnik 19,00 0,0019 

37 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

38 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

39 438/14 Kórnik 11,23 0,0011 

40 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

41 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

42 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

43 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

44 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

45 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

46 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

47 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

48 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

49 438/14 Kórnik 22,46 0,0022 

50 438/14 Kórnik 11,23 0,0011 

51 438/31 Kórnik 748,00 0,0748 

52 439/5 Kórnik 61,00 0,0061 

53 460 Kórnik 193,00 0,0193 

54 468/7 Kórnik 40,00 0,0040 

55 468/11 Kórnik 13,00 0,0013 

56 475/5 Kórnik 9,50 0,0010 

57 475/5 Kórnik 9,50 0,0010 
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58 660/1 Kórnik 74,00 0,0074 

59 661/1 Kórnik 49,00 0,0049 

60 661/2 Kórnik 12,00 0,0012 

61 171/1 Pierzchno 280,00 0,0280 

62 131/9 Skrzynki 100 687,00 10,0687 

63 131/10 Skrzynki 27,00 0,0027 

64 131/11 Skrzynki 586,00 0,0586 

65 131/14 Skrzynki 24 689,00 2,4689 

66 131/15 Skrzynki 11,00 0,0011 

67 189/3 Skrzynki 1 560,00 0,1560 

68 189/4 Skrzynki 2 150,00 0,2150 

69 189/7 Skrzynki 184,00 0,0184 

70 189/8 Skrzynki 2 336,00 0,2336 

71 90/1 Szczytniki 26 195,00 2,6195 

72 1/13 Żerniki 475,00 0,0475 

73 1/19 Żerniki 106 275,00 10,6275 

74 1/20 Żerniki 50,00 0,0050 

75 50/18 Żerniki 757,00 0,0757 

76 53/19 Żerniki 136 000,00 13,6000 

 964 138,00 96,4138 

 

9. Informacja o zmianach w stanie nieruchomości i gruntów w okresie od 1 stycznia 

2019 r. do 31 grudnia 2019 r.: 

Lp. Wyszczególnienie Pow. 

[ha] 

Wartość 

transakcji [zł] 

1 2 3 4 

1. Nieruchomości i grunty sprzedane 0,2527 124 992,44 

 Budownictwo mieszkaniowe z gruntem 0,2061 6 140,00 

 Lokal mieszkalny z udziałem w gruncie 0,0336 88 830,60 

 Garaż 0,0026 18 367,59 

 Zbycie w drodze zamiany 0,0104 11 654,25 

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste   

 Budownictwo wielorodzinne - - 

 Budownictwo jednorodzinne - - 

 Cele przemysłowe - - 

 Garaże - - 

 Cele handlowo – usługowe - - 

 Inne (wyszczególnić) - - 

3. Darowizny -  

 Cele oświatowe - - 

 Inne (wyszczególnić)   

4. Oddane w użyczenie 157,18  

 Cele oświatowe - - 
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 Cele pomocy społecznej - - 

 Cele mieszkaniowe - - 

 Cele handlowe - - 

 Inne (uszczegółowienie tab. XI) 157,18 - 

5. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności przysługujące osobom fizycznym 

0,5149 25 450* 

 Cele mieszkaniowe 0,5149 25 450* 

 Cele mieszkaniowo – rzemieślnicze - - 

 Garaże - - 

 Pawilony - - 

 Inne - - 

6. Ustanowienie trwałego zarządu 3,0811 1 687 880,00 

 Cele oświatowe 3,0811 1 687 880,00 

 Inne - - 

7. Oddane w dzierżawę 53,42  

 Cele magazynowe i składowe - - 

 Zieleń ogrodowa i trawniki 0,6676 - 

 Uprawy polowe (rola) 52,7476 - 

 Handel - gastronomia 0,0077 - 

8. Nabycie własności nieruchomości i gruntów 0,973 254 429,67 

 Wykup nieruchomości na cele publiczne 0,465 247 699,67 

 Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne
**

 0,4995 62 120,00 

 Nabycie w drodze zamiany 0,0085 6 730,00 

 Inne   

9. Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez gminę - - 

10. Przekazanie na własność 1,6679 150 127,66 

 Na rzecz inwestycji drogowych
***

 1,6679 150 127,66 

 * opłata jednorazowa (kwota dotyczy tylko jednej transakcji, pozostałe przekształcenie uiszczane jest w opłatach rocznych) 

 ** nieruchomości zostały wprowadzone w kwocie 62.120,-zł (szacunkowa kwota ustalona na podstawie średnich cen gruntów 

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Nr 32/2011 

 
*** wartość księgowa 
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10. Zestawienie mienia zagospodarowanego przez Miasto i Gminę Kórnik: 
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11. Zestawienie gruntów i lokali oddanych w użyczenie 

Lp. Użytkownik Sposób, cel użytkowania Lokal [m
2
] Grunt [ha] 

1. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Szczytnikach 
cele statutowe 280,5 0,3349 

2. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Radzewie 
cele statutowe 279 0,5591 

3. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Czmoniu 
cele statutowe 482 0,53 

4. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kamionkach 
cele statutowe 360 0,301 

5. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kórniku 
cele statutowe 800 0,5122 

6. 

SP im. Jana 

Wójkiewicza  

w Radzewie 

plac zabaw - 0,3093 

7. 

Młodzieżowy Klub 

Sportowy MKS Czmoń 
cele statutowe - 0,656 

8. 

Stowarzyszenie Grupa 

Rowerowa Szczytniki 

boisko, plac zabaw oraz przystań 

rowerowa 
- 0,8483 

9. 

Biblioteka Publiczna  

w Kórniku 

działalność kulturalna – Biblioteka 

Publiczna 
154,4 0,2914 

10. 

Kórnicki Ośrodek 

Kultury w Kórniku 
cele statutowe 215,1 - 

11. 
Sołectwo wsi Skrzynki sołeckie - 0,2031 

12. 
Sołectwo wsi Kamionki boisko cele statutowe - 1,6023 

13 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kórniku 
cele statutowe 220,97 - 

14 

Fundacja "Zakłady 

Kórnickie" 
dz. Nr 56/2  - 0,0747 

15 

Związek Harcerstwa 

Polskiego w Kórniku 
cele statutowe 147,41  - 

16 

Stowarzyszenie Zwykłe 

Koło Gospodyń 

Wiejskich "Prusibabki" 

cele statutowe-świetlica wiejska 146,2 1,07 

17. 

Towarzystwo Pamięci 

Powstania 

Wielkopolskiego 

1918/19 Koło Kórnik 

cele statutowe 10,98  - 
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12. Wykaz lokali mieszkalnych Miasta i Gminy Kórnik: 

Lp. Adres Stan 

władania 

Ilość 

lokali 

Powierzchnia 

m
2
 

1 Kórnik ul. Poznańska 4 własność 7 312,37 

2 Kórnik ul. Poznańska 58 własność 4 143,40 

3 Kórnik ul. Poznańska 61 współwłasność 2 64,60 

4 Kórnik ul. Poznańska 65 własność 3 130,13 

5 Kórnik ul. Poznańska 83 własność 2 102,87 

6 Kórnik Pl. Niepodległości 5 współwłasność 4 116,29 

7 Kórnik Pl. Niepodległości 6 współwłasność 1 61,41 

8 Kórnik Pl. Niepodległości 41 współwłasność 3 97,31 

9 Kórnik ul. Szkolna 7 współwłasność 2 83,42 

10 Kórnik ul. Dworcowa 7 współwłasność 3 120,54 

11 Kórnik ul. Pocztowa 1 współwłasność 1 48,79 

12 Kórnik ul. Zwierzyniecka 1 własność 1 56,70 

13 Kórnik ul. Wojska Polskiego 25 własność 5 60,80 

14 Kórnik ul. Prowent 2 własność 1 51,40 

15 Kórnik ul. Prowent 5 współwłasność 4 202,99 

16 Kórnik ul. Prowent 3 własność 10 500,35 

17 Kórnik ul. Prowent 6 własność 9 462,90 

18 Kórnik ul. Staszica 1/26 współwłasność 1 32,50 

19 Kórnik ul. Rynek 7 współwłasność 2 58,89 

20 Kórnik ul. Rynek 17 współwłasność 2 51,44 

21 Kórnik ul. Armii Krajowej 21 własność 2 130,90 

22 Borówiec ul. Główna 4 współwłasność 7 246,30 

23 Szczytniki ul. Wspólna 24 własność 8 276,60 

24 Szczytniki ul. Wspólna 29 własność 7 360,51 

25 Robakowo ul. Szkolna 3 własność 2 87,46 

26 Runowo 5 własność 1 73,50 

27 Dziećmierowo ul. Leśna 5 własność 12 669,80 

28 Dziećmierowo ul. Leśna 3 własność 12 653,50 

29 Dziećmierowo ul. Leśna 3A własność 5 185,90 

30 Dziećmierowo ul. Leśna 5A własność 9 335,90 

31 Dziećmierowo ul. Katowicka 21/A własność 2 184,41 

32 Dachowa ul. Okrężna 8 własność 14 359,40 

33 Szczodrzykowo ul. Ogrodowa 2b własność 14 507,45 

Razem powierzchnia lokali mieszkalnych  162 6 830,73 

 

13. Mienie komunalne we wspólnotach mieszkaniowych: 

Lp. Nazwa środka 

trwałego 

Adres, położenie Wartość 

początkowa 

Udział 

Gminy 

[%] 

1 Budynek mieszkalny Kórnik ul. Poznańska 61 17 870,00 38 

2 Budynek mieszkalny Kórnik Pl. Niepodległości 5 43 150,00 41 

3 Budynek mieszkalny Kórnik Pl. Niepodległości 6 45 650,00 43 

4 Budynek mieszkalny Kórnik Pl. Niepodległości 41 486 888,63 58,4 

5 Budynek mieszkalny Kórnik ul. Dworcowa 7 25 688,50 51 

6 Budynek mieszkalny Kórnik ul. Pocztowa 1 10 600,00 54,12 
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7 Budynek mieszkalny Kórnik ul. Prowent 5 29 636,17 61,97 

8 Budynek mieszkalny Kórnik ul. Szkolna 7 14 407,13 20 

9 Budynek mieszkalny Kórnik ul. Rynek 7 13 312,68 41,2 

10 Budynek mieszkalny Kórnik ul. Rynek 17 20 000,00 40,2 

11 Budynek mieszkalny Borówiec ul. Główna 3 35 267,96 67,29 

12 Budynek mieszkalny Kórnik, Staszica 1/26 80 000,00 2,04 

 

14. Powierzchnia i wartość dróg lokalnych – ulic oraz sieci wodno-kanalizacyjnych: 

 

 

15. Środki transportu w ewidencji Miasta i Gminy Kórnik 

Lp. Wyszczególnienie Nr rejestracyjny 
Rok 

produkcji 

1 SAMOCHÓD POLONEZ CARO - OSP PZM 507X 1999 

2 SAMOCHÓD PEUGEOT PARTNER - STRAŻ 

MIEJSKA 

PZ177SF 2018 

3 SAMOCHÓD VOLSKWAGEN CADDY 2.0 TDI - 

URZĄD 

PZ 6872W 2009 

4 SAMOCHÓD VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 

GP 1.6 TDI -KCSiR OAZA 

PZ 060ET 2012 

5 SAMOCHÓD PEUGEOT PARTNER -STRAŻ 

MIEJSKA 

PZ 406HF 2014 

6 SAMOCHÓD ŻUK A 15B -OSP POB 376R 1969 

7 SAMOCHÓD STAR 244 OSP KAMIONKI PZ 70617 1972 
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8 SAMOCHÓD ŻUK A-15B OSP PWK 5793 1975 

9 SAMOCHÓD ŻUK A-15 – OSP PNB 031X 1974 

10 PRZYCZEPA GAŚNICZA OSP PZX 4795 1984 

11 PRZYCZEPA - PRAKTI 2012 + POKRYWA 

LAMINAT 2012 - URZĄD 

PZ 405LP 2016 

12 CIĄGNIK GOLDONI ASTER 35 Z KABINĄ - 

KCSiR OAZA Błonie 

PZ 787J 2014 

13 PRZYCZEPA BRENDERUP PO1- KCSiR OAZA 

Błonie 

PZ 940GH 2000 

14 MOTOROWER YAMAHA - SP NR 1 W 

KÓRNIKU 

POZ 6X66 2007 

15 PRZYCZEPKA DO TRANSPORTU KAJAKÓW - 

KCSiR OAZA Błonie 

PZ 281MP 2000 

16 KAJAK WYCZYNOWY PLASTEX K-4 KCSiR 

OAZA Błonie 

- - 

17 KAJAK REGATOWY K-2 KCSiR OAZA Błonie - - 

18 OPEL ASTRA KOMBI T98 – OPS PZ 5795N 2008 

19 OPEL CORSA - OPS PZ 730FT 2013 

20 AUTOBUS SOLARIS URBINO 12 PZ080RX 2018 

21 AUTOBUS SOLARIS URBINO 12 PZ067RX 2018 

22 POMOST PŁYWAJĄCY NA KĄPIELISKU 

KCRiS OAZA na Jez.Kórnickim 

- 2019 

 

16. Dochody z mienia komunalnego: 

Lp. Wyszczególnienie Dochód [zł] Różnica między 

dochodami 01.01.18 r. -

31.12.18r. 

01.01.19 r. -

31.12.19r. 

1 Sprzedaż* 1 299 018 114 348 -1 184 670 

2 Oddanie w użytkowanie 

wieczyste, użytkowanie, 

zarząd 

121 551 121 551 0 

3 Przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego we 

własność 

13 164 27 023 13 859 

4 Dzierżawy  135 936 178 721 42 785 

5 Najmy 1 025 565 972 147 -53 418 

6 Zajęcie pasa drogowego 1 475 531 1 515 609 40 078 

7 Sprzedaż usług obiektów 

sportowych 

3 442 860 3 805 279 362 419 

Ogółem 7 513 625 6 734 678 -778 947 

     

 * w kwocie 114.348,-zł uwzględniona jest wartość 

potrącenia 6.730-zł 
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17. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych: 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2018r. 

Stan na 

31.12.2019r. 

Zmiana 

wartości        

(4-3) 

Dynamika 

(4/3*100) 

1 2 3 4 5 6 

1 Wierzytelności 

hipoteczne dotyczące 

sprzedaży mienia 

196 502,82 160 468,62 -36 034,20 81,66 

2 Wierzytelności 

hipoteczne z tytułu 

podatków i opłat 

lokalnych 

807 425,00 748 002,02 -59 422,98 92,64 

3 Należności 

długoterminowe 

73 974,18 48 786,10 -25 188,08 65,95 

 Ogółem 1 077 902,00 957 256,74 -120 645,26 X 

 

18. Spółki z udziałem Gminy wg stanu na 31 grudnia 2019 r.: 

Lp. Spółka Kapitał 

zakładowy spółki 

Udział Gminy 

(%) (zł) 

1 Kórnickie Przedsiębiorstwo 

Autobusowe "KOMBUS" Sp. z 

o.o. 

5 700 500,00 100,00 5 700 500,00 

2 Wodociągi Kórnickie i Usługi 

Komunalne WODKOM Kórnik Sp. 

z o.o. 

3 044 000,00 100,00 3 044 000,00 

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

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

5 "Zakład Gospodarki Odpadami" 

Sp. z o.o. w Jarocinie 

31 267 500,00 6,91 2 161 000,00 

 Ogółem x x 36 304 962,00 
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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.  

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 Wydziały Urzędu Miasta i Gminy 

Kórnik. 

W roku 2019 r. zostały wykonane zadania wyłonione w ramach VI edycji Budżetu 

Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok 2019, na które mieszkańcy głosowali  

w roku 2018. 

W ramach zadań inwestycyjnych wyłonionych w 2019 roku: 

1) opracowano dokumentację projektową zadania „Budowa miejsc parkingowych 

przy cmentarzu w Bninie”, na które mieszkańcy oddali 825 głosów, zadanie 

kontynuowane w roku 2020, 

2) opracowano dokumentację projektową zadania „ROZŚWIETLONE KAMIONKI, 

czyli głosujemy na lampy na ulicach Kamionek”, na które mieszkańcy oddali – 

752 głosy, przeprowadzone postępowanie przetargowe na Wykonawcę robót nie 

przyniosło rozstrzygnięcia (brak ofert), zadanie będzie zrealizowane w 2020 r., 

3) zrealizowano zadanie pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości 

Dachowa”, na które mieszkańcy oddali 224 głosy,  

W ramach zadań innych (miękkich) wyłonionych i zrealizowano w 2019 roku: 

1) pokazy filmowe w ramach zadania: „Objazdowe letnie kino plenerowe w Twoim 

sołectwie”, na które mieszkańcy oddali 848 głosów, 

2) montaż w Szkole Podstawowej w Kamionkach defibrylator w ramach zadania: 

„Defibrylator AED Ratuje Życie – Kamionki”, na które mieszkańcy oddali 709 

głosów, 

3) dwie imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach zadania: „Kórnik – gminą ludzi 

aktywnych”, na które mieszkańcy oddali 386 głosów, 

4) zajęcia komputerowe w ramach zadania: „INFO 50+ - warsztaty komputerowe dla 

mieszkańców gminy w wieku 50+.- II stopień” na które mieszkańcy oddali 109 

głosów. 
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W roku 2019 została przeprowadzona VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Kórnik na rok 2020. W VII edycji utrzymano dotychczasowy podział zadań do 

głosowania. na zadania duże powyżej kwoty 25.000,00 zł i zadania małe do kwoty 

25.000,00 zł. 

W edycji tej zgłoszonych zostało 41 zadań, z czego pozytywnie zweryfikowanych zostało 

25 zadań, w tym małych zadań 11, a dużych 14. 

Głosowanie odbywało się wyłącznie internetowo. W głosowaniu wzięło udział 5 965 

mieszkańców. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować na dwa zadania (jedno „duże”  

i jedno „małe”). Łącznie oddano 10 590 głosów na wszystkie zadania, przy czym na dwa 

zadania zagłosowało 4 631 osób, a na jedno zadanie głosowało 1 334 osób. 

Wśród zadań małych mieszkańcy wybrali do realizacji w 2020 roku następujące zadania:  

1) Letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości, na które oddano 1 755 głosów, 

2)  Ławeczka Seniora - Kamionki, na które oddano 174 głosów, 

3) Trochę radości w szarej rzeczywistości - kreatywne warsztaty artystyczne dla 

dzieci, na które oddano 137 głosów, 

4)  Kamionki - wyświetlacz - Radarowa Kontrola Prędkości - Poprawa 

Bezpieczeństwa – Solarny,  na które oddano 641 głosów. 

Wśród zadań dużych mieszkańcy wybrali do realizacji w 2020 roku następujące zadania: 

1) CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym 

wieku, na które oddano 1 355 głosów, 

2) Sensoryczny plac zabaw "Jedynka", na które oddano 759 głosów, 

3) Plac zabaw małych strażaków, na które oddano 729 głosów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kornik.budzet-obywatelski.org/projekt/4311
https://kornik.budzet-obywatelski.org/projekt/6755
https://kornik.budzet-obywatelski.org/projekt/6755
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VIII.  EDUKACJA PUBLICZNA. 

W zakresie edukacji publicznej oraz opiece nad dzieckiem do lat 3 w roku 2019 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. 

W/w zadania miały najbardziej istotny wpływ na kształtowanie polityki oświatowej 

gminy, finansowanie edukacji szkolnej i przedszkolnej oraz opieki nad dzieckiem do  

lat 3. 

W 2019 roku Miasto i Gmina Kórnik była organem prowadzącym dla: 6 szkół 

podstawowych, w tym dwóch z oddziałami gimnazjalnymi, 4 przedszkoli, 1 punktu 

przedszkolnego oraz żłobka. 

Na terenie Miasta i Gminy Kórnik od września 2019 r., funkcjonowały 4 publiczne 

przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne, zabezpieczające 493 miejsc.  

Ponadto na terenie gminy we wrześniu 2019 roku prowadziły działalność niepubliczne 

placówki: 7 przedszkoli, 1 punkt przedszkolny, 7 żłobków, 1 klub dziecięcy, 1 dzienny 

opiekun. 
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Najważniejszym zadaniem Miasta i Gminy Kórnik w 2019 r. w obszarze edukacji 

publicznej, niepublicznej oraz opiece nad dzieckiem do lat 3, było finansowanie zadań 

oświatowych i opiekuńczych. 

Łączna kwota wydatków na edukację publiczną i niepubliczną oraz opiekę nad dzieckiem 

do lat 3, stanowiła kwotę 49.007.864,33 zł (bez zadań inwestycyjnych). 

 

1. Wydatki placówek oświatowych:  

Szkoły podstawowe  

Lp. Wydatki Wykonanie 

1.  Szkoły podstawowe 23 779 303,86 zł 

2.  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 144 277,48 zł 

3.  Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych 1 797 465,36 zł 

4.  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100 268,87 zł 

5.  Stołówki szkolne 1 056 021,69 zł 

6.  Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacja nauki i metod pracy 
683 223,07 zł 

7.  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

236 357,17 zł 

8.  Świetlice szkolne 1 459 436,39 zł 

9.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 51 240,60 zł 

10.  Pomoc materialna (stypendia) 49 946,00 zł 

11.  Schronisko młodzieżowe  6 952,42 zł 

 Razem 30 364 492,91 zł 

 

Przedszkola 

Lp. Wydatki Wykonanie 

1.  Przedszkola 7 722 729,04 zł 

2.  Inne formy wychowania przedszkolnego  118 166,27 zł 

3.  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 216,06 zł 

4.  Specjalna organizacja nauki 140 599,81 zł 

 Razem 8 010 711,18 zł 

 

Żłobek 

Lp.  Wydatki Wykonanie 

1.  Żłobki 1 195 527,80 zł 

 Razem 1 195 527,80 zł 

 

 

w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne (łącznie) = 32 615 500,63 zł 

 wydatki bieżące = 6 887 226,02 zł          39 570 831,89 zł 

 wydatki majątkowe = 68 005,24 zł 
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Kwota subwencji otrzymana w 2019 r. przez kórnicki samorząd wyniosła zgodnie  

z metryczką subwencji oświatowej 20.679.240 zł. Dodatkowo, przyznana została Miastu 

i Gminie Kórnik kwota  428.462,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych  

i pozaszkolnych, oraz kwota  471.185,00 zł – przyznana na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia  

13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1287), (stan prawny na dzień 13.09.2019 r.). 

Otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotacja celowa 

(przedszkolna) stanowiła kwotę 1.529.270,00 zł.  

Otrzymana subwencja, nie pokryła więc nawet wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 

podstawowych – wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 25.140.768,78 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: 1.568,46 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 

podstawowego) - kwota:  356.174,00 zł;  

3) Refundacja kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

Kórnik i uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin 

 



114 

 

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej: 17 125,20 zł 

1. Gmina Kleszczewo   5 387,36 zł 

2. Gmina Mosina   2 489,84 zł 

3. Gmina Śrem    3 869,44 zł 

4. Miasto Poznań   5 378,56 zł 

 

Przedszkola: 1 281 957,85 zł 

1. Miasto Poznań    467 731,33 zł 

2. Miasto Puszczykowo       8 797,14 zł 

3. Gmina Dolsk        7 668,24 zł 

4. Gmina Dopiewo        5 561,54 zł 

5. Gmina Kamieniec        2 179,00 zł 

6. Gmina Kleszczewo     45 047,96 zł  1 313 919,98 zł 

7. Gmina Komorniki   20 380,4  4 zł 

8. Gmina Luboń      12 595,83 zł 

9. Gmina Mosina    373 558,97 zł 

10. Gmina Swarzędz      17 170,90 zł 

11. Gmina Śrem    204 660,33 zł 

12. Gmina Środa Wlkp.     35 246,95 zł   

13. Gmina Września        3 962,88 zł 

14. Gmina Zaniemyśl      77 396,34 zł 

 

Punkty przedszkolne: 14 836,93 zł 

1. Miasto Poznań    13 020,92 zł 

2. Gmina Luboń      1 816,01 zł 

 

4) Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty: 

 1/ Przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne:   

a) dotacja udzielana w wysokości równej 75% podstawowej kwocie dotacji  

dla przedszkoli, następującym placówką oświatowym: 

 Przedszkole „Śpiewający Włóczykije”    832.320,30 zł 

 Przedszkole „Skrzaty”      384.201,86 zł 

 Przedszkole „Bajkowy Dwór”/”Baśniowa Leśniczówka”  355.684,12 zł 

 Przedszkole „Akademia Malucha” w Robakowie*   221.542,40 zł 

 Przedszkole „Akademia Malucha” w Szczytnikach   316.422,19 zł 

 Przedszkole „Tajemnicza Wyspa”     292.159,04 zł 

 Przedszkole „Truskawkowa Polanka”    252.417,56 zł 

 Przedszkole „Kolumb” Kraina Małego Odkrywcy   166.464,06 zł 

 Przedszkole „Zaczarowana Polana”       88.499,88 zł 

 Przedszkole „Pozytywka”          7.023,80 zł 
  

        Razem:        2.916.735,21 zł 
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b) dotacja udzielana w wysokości równej podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, następującym placówkom oświatowym: 

 Przedszkole „Bajkowy Dwór”     164.311,80 zł 

 Przedszkole „Truskawkowa Polanka”      66.463,20 zł 
 

        Razem:   230.775,00 zł 

2/ Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne - dotacja udzielana  

   w wysokości równej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli: 

 Przedszkole w Borówcu          335.270,58 zł 

 Przedszkole w Dachowie        405.508,83 zł 

 Przedszkole „Owocowy Zaułek”    1.715.686,32 zł 

 Przedszkole „Wodnik Szuwarek”       328.715,01 zł 

 

Razem:  2.785.180,74 zł 

  3/ Punkty przedszkole prowadzone przez osoby fizyczne:   

 Punkt Przedszkolny „Skrzaty”     77.542,20 zł 

 Punkt Przedszkolny Kolumb Kraina Małego Odkrywcy  17.231,60 zł 

  

        Razem : 94.773,80 zł 

Łączna kwota dotacji przekazana placówkom niepublicznym wyniosła  

6.027.464,75 zł 

* W 2019 r. Przedszkole „Akademia Malucha” w Robakowie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie  

38 663,81 zł. 

 

5) Koszt dowozów uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na 

terenie Miasta Poznania oraz do Mosiny stanowił kwotę  689.585,68 zł; 

6) Koszt specjalnej organizacja nauki w niepublicznych i publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez osoby fizyczne wyniósł  116.154,71 zł; 

7) Obsługa programu dotacji podręcznikowej kosztowała 2.386,81 zł; 

8) Umowy dla ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli 

kontraktowych, ubiegających się o awans na stopień awansu nauczyciela 

mianowanego, umowy dla osób, które zostały powołane do zespołów 

nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty wraz  

z innymi wydatkami m.in. wykupienie dostępu do systemu vEdukacja Nabór: 

Przedszkola na rok szkolny 2019/2020 stanowiły kwotę 30.458,58 zł; 

9) Placówki niepubliczne na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 

otrzymały kwotę 36.812,16 zł; 

10) W ramach Pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia w wysokości 

26.998,31 zł; 
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11) Dotacja dla niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów 

stanowiła kwotę  805.914,00 zł; 

12) Inne wydatki edukacyjne: drobne remonty i zakupy w szkołach, najem 

nieruchomości, organizacja szkolnych dodatkowych zajęć sportowych stanowiła 

kwotę 29.595,00 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. 

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 2019 w ramach wspierania 

uczniów i nauczycieli, dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, 

realizowane były w ramach ogłoszonego konkursu grantowego. Przekazano do szkół 

kwotę  100.000,00 zł. Niektóre z nich są kontynuacją programów autorskich z lat 

ubiegłych. W roku 2019 zmieniono uchwałę 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, w zakresie dodatku 

funkcyjnego z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy i oddziału przedszkolnego.  
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IX. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA. 

Zadania w obszarze promocja i ochrona zdrowia w 2019 r. zrealizowane były na 

podstawie:  

1) Strategii 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 (usługi lakowania zębów – kwota wydatkowana 

14.400,00 zł), 

 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 2019, 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 poprze finansowanie centrów integracji 

społecznej; 

e) rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

f) zakup i montaż defibrylatora na budynku Szkoły Podstawowej nr 2  

w Kórniku (kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 14.273,07 zł). 

 

W ramach profilaktyki zdrowotnej przeprowadzono w 2019 r. m.in. następujące 

działania: 

1) usługi w zakresie profilaktyki stomatologicznej u dzieci i młodzieży świadczone 

przez Asystenturę Stomatologiczną. Rocznie objęto usługą ok. 130 dzieci. Koszt z 

budżetu Miasta i Gminy Kórnik: 14.400,00 zł; 
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2) Program badań przesiewowych na raka jelita grubego, realizowany na terenie 

Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu. Bezpłatne badania 

kolonoskopii;  

3) Badania mammograficzne: 

 Mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat, realizowaną przez Ośrodek 

Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej  

w Poznaniu. Mammobus stawał 6 razy przy Kórnickim Centrum Rekreacji  

i Sportu „Oaza” w Kórniku, 

 Mamografię dla kobiet w wieku 50-69 lat, realizowaną przez Diagnostyka 

Largo w Poznaniu. Mammobus stawał 4 razy przy Kórnickim Centrum 

Rekreacji i Sportu „Oaza” w Kórniku; 

4) Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego HPV. Szczepienia były skierowane dla dziewcząt  

i chłopców urodzonych w 2004 roku. Szczepienia były finansowane z Powiatu 

Poznańskiego. Realizatorem programu było Konsorcjum: Dictum sp. z o. o.  

z siedzibą w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 31. Szczepienia odbyły się  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku; 

5) „Daj sobie szansę - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Program realizowany był w Szpitalu Klinicznym  

im. H. Święcickiego w Poznaniu; 

6) „Zdrowy senior - działania edukacyjno-profilaktyczne w zakresie chorób 

otępiennych i innych zaburzeń psychicznych”, Konferencja w budynku OSP 

Kórnik; 

7) Konferencja pt: „ABCDE – alfabet, który może uratować Ci życie”. Konferencja 

odbyła się w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu; 

8) „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej”. 

Celem programu było wczesne wykrywanie oraz prewencja czuciowo-nerwowa 

ubytków słuchu wśród młodzieży. Program realizowany był przez Szpital 

Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu; 

9) Badania „Biała Sobota” realizowane na terenie Szpitala w Puszczykowie. 

Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogli skorzystać bez skierowania od lekarza, 

z bezpłatnych badań m.in. videodermatoskopem w kierunku nowotworów skóry, 

EKG, konsultacji kardiologicznej, alergologicznej, laryngologicznej, 

okulistycznej, diabetologicznej oraz urologicznej; 

10) Zakup defibrylatora AEG – Lifepak CR2, który został zamontowany na budynku 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku. Zakup sfinansowany z budżetu Miasta  

i Gminy Kórnik – 14.273,07 zł; 

11) Konferencja Fundacji Aby Żyć pt. „Rola jednostek samorządu terytorialnego  

i pracodawców w profilaktyce chorób zakaźnych. Priorytety zdrowotne dla 

województwa wielkopolskiego, wytyczne, dobre przykłady”. 
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X.  POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA PRORODZINNA. 

Zadania w obszarze pomoc społeczna i polityka prorodzinna w 2019 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 (koszt zakupu hologramów do kart stanowił 1.208,48 zł), 

c) program „Wielkopolska Karta Rodziny”. Miasto i Gmina Kórnik przystąpiło 

do w/w 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 88 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 2019 r. z usług Domu 

korzysta 25 osób niepełnosprawnych, 

3) objęcie pomocą społeczną w Gminie Kórnik 367 rodzin, co daje ogólną liczbę 750 

osób w ramach ustawy o pomocy społecznej,  

4) realizowanie w ramach polityki prorodzinnej programów:  

a) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „Program 500 +”, z którego 

korzysta 4 756 rodzin; 

b) program: świadczenie „Dobry Start – 300 +”, z którego korzysta 4 625 

uczniów. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku (dalej „OPS w Kórniku”) realizował w roku 

2019 zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. z dnia 5 lipca 2019 r., Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca  

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z dnia 16 maja 2019 r.,  

Dz. U. 2019 poz. 1111 ze zm.), wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole  

i w domu”. Podstawą działalności były również akty wykonawcze do ustawy o pomocy 

społecznej, a także ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o ochronie 

zdrowia psychicznego, oraz ustawa o dodatkach mieszkaniowych. 
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Główne powody udzielania pomocy: 

Lp. powód udzielania pomocy dane liczbowe 

1. ubóstwo 130 rodzin 

2. bezdomność 10 osób 

3. potrzeba ochrony macierzyństwa 42 rodziny 

4. bezrobocie 40 rodzin 

5. niepełnosprawność 120 rodzin 

6. długotrwała choroba 203 rodziny 

7. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 91 rodzin 

8. przemoc w rodzinie 3 rodziny 

9. alkoholizm 34 rodziny 

10. narkomania 1 rodzina 

11. trudności po opuszczeniu zakładu karnego 6 rodzin 

 

W 2019 roku zapewniono schronienia 10 osobom bezdomnym, których ostatnim 

miejscem zameldowania była Gmina Kórnik. Łączna kwota tak udzielonej pomocy 

wyniosła 41.044,00 zł. 

W ramach zadania obejmującego przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych  

w 2019 r. liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia wyniosła 17  

(dla porównania w 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 16 osób). Z powodu 

bezrobocia pomoc otrzymało 5 osób; z powodu długotrwałej choroby 1 osoba. Z innych 

powodów 13 osób. Liczba świadczeń wyniosła 91, co dało łączną kwotę udzielonej 

pomocy w wysokości 37.638,00 zł. 

W ramach zadania obejmującego przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych  

w 2019 r. liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wyniosła 328 osób (dla 

porównania w roku 2018 była to liczba 296 osób), na łączną kwotę 451.404,00 zł, w tym 

173 osoby otrzymały pomoc w formie specjalnych zasiłków celowych na kwotę  

222.004,00 zł. 

W okresie od września do grudnia 2019 r. 101 osób otrzymało pomoc na zakup opału,  

co stanowiło pomoc na łączną kwotę 71.300,00 zł. 

W ramach zadania obejmującego przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego pomoc otrzymały  

2 osoby na łączną kwotę 4.000,00 zł.  

Pracą socjalną zostało objętych 461 osób.  

W 2019 r. 63 osoby były objęte formą pomocy polegającą na organizowaniu  

i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, co dało łączną liczbę 

świadczeń 21 863, na łączną kwotę  754.521,00 zł. 

W ramach zadania obejmującego dożywianie dzieci 83 dzieci zostało objętych pomocą  

w formie opłacenia posiłków w szkołach, na łączną kwotę 47.784,00 zł. 

Zadaniem - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – objęta była  

1 osoba na kwotę 2.500,00 zł. 
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W 2019 r. 34 mieszkańców gminy przebywało w domach pomocy społecznej, rocznie na 

pokrycie kosztów pobytu wydatkowano  883.961,00 zł. Zasiłek stały pobierało 58 osób 

(tj. 583 świadczenia) na łączną kwotę 279.192,00 zł. W porównaniu do roku 2018 

zauważalny jest wzrost liczby świadczeniobiorców (w 2018 r. zasiłek stały otrzymały  

52 osoby), a 7 osób korzystało z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel łączną ilość środków  

w wysokości 59.715,00 zł (zrealizowanych świadczeń 1039). 

Pomocą OPS w Kórniku w 2019 r. objętych było 386 rodzin, w tym 88 to rodziny 

emerytów i rencistów, a 211 to rodziny zamieszkałe na wsi. Łączna liczbna osób w tych 

rodzinach wynosi 782. 

W 2019 r. w OPS w Kórniku zatrudnionych było 6 pracowników socjalnych 

świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady 

środowiskowe w miejscu zamieszkania. Do celów administracyjnych zatrudnionych jest 

2 inspektorów do spraw świadczeń. W ramach usług opiekuńczych pomoc osobom 

chorym świadczy 12 zatrudnionych na umowę o pracę opiekunek oraz 5 osób 

zatrudnionych na umowę zlecenie. 

Ponadto OPS w Kórniku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, świadczeniu wychowawczym oraz świadczeniu 

„Dobry Start”. Do realizacji tych zadań zatrudnionych jest 4 inspektorów do spraw 

świadczeń. 

Kwoty udzielonej pomocy w ramach tych świadczeń w 2019 r.: 

 świadczenie wychowawcze:      33.346.326,50 zł, 

 świadczenia rodzinne:          5.552.674,47 zł, 

 fundusz alimentacyjny:            415.270,00 zł, 

 świadczenie „Dobry Start”:         1.387.500,00 zł. 

 

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w OPS w Kórniku zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, którzy świadczyli 

wsparcie dla 18 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo – 

wychowawczej. Gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu dzieci  

w rodzinach zastępczych. Na koniec 2019 r. w pieczy zastępczej przebywało 24 dzieci. 

Łącznie koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej wyniosły  269.139,48 zł. 

OPS w Kórniku jest współrealizatorem Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 

na lata 2014-2020”. W związku z funkcjonowaniem programu wydano 181 skierowań dla 

łącznej liczby 487 osób. 

Ponadto w 2019 r. realizowany był Gminny Program Osłonowy „Posiłek w szkole  

i w domu”, z którego skorzystały dzieci z czterech rodzin, tj. 6 uczniów z terenu Gminy 

Kórnik. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(t.j. z dnia 9 stycznia 2020 r., Dz. U. 2020 poz. 218) na gminie jako jednostce samorządu 

terytorialnego spoczywają zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ustawa ta stanowi, że do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie 
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gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów 

interdyscyplinarnych. W Gminie działa Zespół Interdyscyplinarny w skład którego 

wchodzą przedstawiciele: OPS, policji, oświaty, służby zdrowia, straży miejskiej oraz 

sądu. W 2019 roku do Zespołu wpłynęło ogółem 50 „Niebieskich Kart”, z czego 

wdrożono procedurę w 20 przypadkach. W 30 przypadkach były to procedury rozpoczęte 

w latach poprzednich. Z uwagi na ustanie przemocy procedurę zakończono  

w 30 przypadkach. W ramach istniejących procedur przewodniczący Zespołu powołał do 

każdej wdrożonej procedury „Niebieskiej Karty” grupę roboczą pracującą indywidualnie 

z daną rodziną. 

Podsumowując, w 2019 roku więcej osób otrzymało pomoc w formie zasiłku stałego oraz 

zasiłku okresowego. Wzrosła również liczba osób objętych pomocą w formie zasiłków 

celowych. Natomiast mniej dzieci korzystało z posiłków w szkole - dla porównania  

w 2015 r. z tej formy pomocy korzystało 157, w 2018 r. 88 uczniów, a w 2019 r. również 

88 uczniów z terenu Gminy Kórnik. Wzrosła natomiast liczba osób przebywających  

w domach pomocy społecznej – w 2015 r. było to 26 osób, w 2016 r. - 24 osoby, w 2017 

r. - 28 osób, w 2018 - 33 osoby. Natomiast na koniec 2019 r. w domach pomocy 

społecznej przebywały 34 osoby. 

W 2019 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” w Kórniku (dalej 

„ŚDS”) skierowanych na podstawie decyzji zostało 25 osób (stan na 31.12.2019 r.).  

W ŚDS prowadzono następujące formy zajęć: terapia pedagogiczna, terapia przez sztukę, 

socjoterapia, dramatoterapia, silwoterapia, muzykoterapia i choreoterapia, trening 

funkcjonowania w codziennym życiu, trening kulinarny, trening umiejętności 

praktycznych, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

trening umiejętności spędzania czasu wolnego, rehabilitacja - usprawnianie ruchowe, 

psychoterapia, aktywizacja zawodowa, pracownia krawiecka, pracownia komputerowa, 

zajęcia logopedyczne. Środki finansowe ŚDS w 2019 r.: przekazane z budżetu Wojewody 

– 659.726,25 zł, z czego wykorzystane: 584.195,60; inne środki – Gmina Kórnik – 

183.807,00 zł. 

W ramach Programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” w 2019 r. wydano 253 nowe karty,  

a 805 przedłużono. 

W 2019 r. Miasto i Gmina Kórnik w ramach osiągania celów strategicznych Strategii 

Rozwoju Gminy Kórnik zatwierdzonej Uchwałą nr XXXIII/434/2017 Rady Miasta  

i Gminy Kórnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. realizowała następujące zadania z zakresu 

zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa: 

 opracowano dokumentację projektową budowy placówki integracji 

międzypokoleniowej osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku; 

 opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku na mieszkania socjalne 

w Dziećmierowie; 

 wspierano działalność stowarzyszeń działających na rzecz seniorów, osób ubogich 

i niepełnosprawnych. 
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XI. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE. 

1. Realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Kórnik w zakresie transportu publicznego 

powierzona została, na mocy podpisanej w dniu 1 kwietnia 2015 roku umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, spółce gminnej 

„KOMBUS” Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Spółka z o. o.  

z siedzibą w Czołowie, ul. Kórnicka 1, Kórnik. 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.700.500zł i dzieli się na 11.401 udziałów  

o wartości nominalnej 500,00  zł każdy. 

Wszystkie udziały należą do Gminy Kórnik i zostały przez nią objęte. Właścicielem 

Spółki jest Gmina Kórnik. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, jako organ wykonawczy 

Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. 

Autobusy Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” Spółka z o. o.  

w 2019 r. przejechały łącznie w ramach komunikacji regularnej 2 589 321,50 km,  

w tym na terenie Gminy Kórnik 821 847 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: 

a)  od 1 lipca 2011 r. , w wyniku podpisanego porozumienia między Gminami 

Kórnik i Środa Wlkp. świadczy usługi transportowe jako operator wewnętrzny. 

W roku 2019 przejechano na terenie Gminy Środa Wlkp. 701 818,40  km, 

b)  od 1 stycznia 2012 r. w wyniku podpisanego porozumienia między Gminami 

Kórnik i Zaniemyśl świadczy usługi transportowe jako operator wewnętrzny.  

W roku 2019 przejechano na terenie Gminy Zaniemyśl 82 249,40 km, 

c)  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, 

d)  28 czerwca 2019 r. podpisano umowę z Zarządem Transportu Miejskiego  

w Poznaniu w sprawie uruchomienia linii o numerach 501, 502, 511, 512, 560  

i 561 na trasach: Kamionki – Poznań Franowo i Borówiec – Poznań Franowo, 

Zaniemyśl – Poznań, Kórnik – Poznań, Kórnik – Robakowo – Poznań, 

e) w związku z powierzeniem Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu 

organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na liniach 

komunikacyjnych nr 501, 502, 511, 512, 560 i 561 od dnia 1 sierpnia 2019 r. na 
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przedmiotowych trasach została wprowadzona obsługa w systemie PEKA  

i tPortmanetka,  

f)  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 2019 r. 3 694 km, 

g)  23 lutego 2017r. Gmina Kórnik zawarła porozumienie międzygminne z Gminą 

Krzykosy, w związku z tym zadaniem przejechano w 2019 r. 49 598 km, 

h)  23 marca 2017r. Gmina Kórnik zawarła porozumienie międzygminne z Gminą 

Miłosław. W związku z tym zadaniem przejechano w 2019 r. 5 785 km, 

i) 1 września 2017r. Gmina Kórnik podpisała porozumienie międzygminne  

z Gminą Nowe Miasto. W ramach porozumienia Spółka KOMBUS  przejechała 

w 2019 r. 47 628 km, 

j) 4 września 2017r. Gmina Kórnik zawarła porozumienie międzygminne z Gminą 

Kleszczewo. Na mocy zawartego porozumienia w 2019 r. przejechano  

21 190 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:                   

W 2019 roku przejechano wykonując to zadanie 108 778 km. Liczba dzieci 

niepełnosprawnych dowożonych do szkół wyniosła w 2019 roku 49 osób. Dzieci 

dowożone były do placówek oświatowych w Poznaniu i w Mosinie.    

3) Tabor. 

Na dzień 31 grudnia 2019  r. Spółka dysponowała 68 autobusami, w tym marki: 

- Mercedes - 48 szt., 

- MAN - 13 szt., 

- Solaris - 9 szt., 

- Setra - 1 szt., 

- Iveco - 1 szt., 

- Neoplan - 2 szt. 

W dyspozycji Spółki znajdują się pojazdy o różnych parametrach dotyczących 

możliwości przewozu liczby osób. 

 

2. Miasto i Gmina Kórnik 11 grudnia 2017 r. zawarła porozumienie z Województwem 

Wielkopolskim i Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Porozumienie polega na 

podjęciu wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej 

Poznań Główny – Ostrów Wlkp. na odcinku: 

1) Poznań Główny – Poznań Dębiec – Poznań Starołęka – Poznań Krzesiny – Gądki – 

Kórnik – Pierzchno – Środa Wlkp. – Sulęcinek – Solec Wlkp. – Chocicza – 
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Mieszków – Jarocin, 

2) Jarocin – Mieszków – Chocicza – Solec Wlkp. – Sulęcinek – Środa Wlkp. – 

Pierzchno – Kórnik – Gądki – Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka – Poznań 

Dębiec – Poznań Główny, 

zwanych Poznańską Koleją Metropolitarną (PKM), stanowiącego ofertę w ramach 

Wojewódzkich Kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych i dotowanych 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Na ten cel przekazano dotację  

w wysokości 187.766,00 zł 

 

3. W imieniu społeczności lokalnych i w trosce o zaspokajanie potrzeb w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego zostało udzielone Powiatowi Poznańskiemu 

wsparcie w postaci dotacji celowej w wysokości do 57.500,00 zł na podpisanie 

umowy z PKS Poznań, który jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego  

w ramach przewozów na liniach powiatowych. 

 

4. W 2019 r. Miasto i Gmina Kórnik realizowała Strategię Rozwoju Gminy Kórnik 

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

26 kwietnia 2017 r. W ramach realizacji celów strategicznych w 2019 r. układ dróg  

i komunikacja publiczna zostały zmodernizowane poprzez wykonanie następujących 

zadań: 

1) rozpoczęto prace projektowe nad zadaniami dotyczącymi: budowy i modernizacji 

przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik – 

Dziećmierowo, budowy chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie, budowy 

chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach, budowy ścieżki rowerowej na odcinku 

od pętli autobusowej przy węźle Koninko na drodze S-11 do miejscowości 

Żerniki, budowy chodnika do os. Radosnego w Czmoniu, budowy drogi na  

ul. Polnej w Dziećmierowie, budowy ul. Dębowej w Borówcu, przebudowy drogi  

przy ul. Szkolnej w Borówicu oraz ul. Leśnej w Skrzynkach – realizacja tych 

zadań powinna zakończyć się w I półroczu 2020 roku; 

2) wykonano projekt: budowy chodnika ul. Kantego w Kórniku, budowy progów 

zwalniających na ul. Porannej Rosy w Kamionkach, budowy ul. Klonowej  

w Dachowie, budowy zjazdu z ul. Wierzbowej w Mościenicy do działki  

nr 143/54; 

3) wybudowano chodnik Dachowa-Nowina; 

4) wybudowano chodnik przy ul. Dziennikarskiej w Koninku; 

5) wybudowano drogi, chodniki, oświetlenie i kanalizację deszczową na osiedlu przy 

ul. Witosa w Kórniku; 

6) wybudowano drogę gminną (dz. nr 235/9) w Borówcu; 

7) wybudowano progi zwalniające na ul. Klonowej, Platanowej, Mieczewskie  

i Porannej Rosy w Kamionkach; 

8) wybudowano ul. Granitową w Kamionkach oraz łącznik pomiędzy ul. Szafirową  
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a ul. Graniczną w obrębie Kamionek i Borówca; 

9) wybudowano zjazd z drogi wojewódzkiej - ul. Dworcowej wraz z utwardzeniem 

powierzchni gruntu w Dziećmierowie; 

10) przebudowano ul. Różaną w Borówcu; 

11) przebudowano ul. Steckiego w Kórniku (od OSP Kórnik do ul. 20 Października); 

12) trwały prace projektowe dotyczące budowy miejsc parkingowych przy cmentarzu 

w Bninie; 

13) opracowano projekt budowy parkingu przy ul. Ogrodowej w Szczodrzykowie; 

14) wybudowano parking przy ul. Krasickiego w Kórniku oraz parking w Robakowie; 

15) zakończono budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej 

Kórnik; 

16) wybudowano oświetlenie: przy; na os. Zielone Wzgórze w Mościenicy; przy  

ul. Cynamonowej, Wodnej, Krzemiennej i Zielnej w Kamionkach; 

przy ul. Szczególnej i Szczodrej w Szczytnikach; przy ul. Bieszczadzkiej  

w Radzewie; przy ul. Kuśnierskiej, Pocztowej i Kolegiackiej w Kórniku; przy  

ul. Leśnej w Kamionkach; przy ul. Oliwkowej w Błażejewku; przy ul. Pod Borem 

i Pod Lasem w Borówcu (I etap);  

17) opracowano projekty oświetleniowe dotyczące: ul. Piaskowej w Kamionkach;  

ul. Pisarskiej w Koninku; ul. Szerokiej w Robakowie-wsi; ul. Skowronkowej  

(od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej), os. Parkowego; oświetlenia w Borówcu 

Nowym; w Czmońcu przy działce nr 187/13; w Kamionkach w ramach projektu 

Rozświetlone Kamionki; 

18) w ramach rozwoju komunikacji publicznej: spółka Kórnickie Przedsiębiorstwo 

Autobusowe „KOMBUS” Spółka z o. o. z siedzibą w Czołowie, ul. Kórnicka 1,  

62-035 Kórnik, zakupiła autobusy hybrydowe, zakupiono nowe wiaty 

przystankowe, które zamontowane zostały na terenie Gminy w I kwartale 2020 

roku. 

Uroczyste otwarcie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej 

Kórnik odbyło się 4 października 2019 r.  
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XII. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA. 

Działalność Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej „KCRiS OAZA”)  

w 2019 r.: 

1) w ramach obiektu KCRiS OAZA - BŁONIE w Kórniku: 

a) przeprowadzono modernizację parkingu przy stadionie lekkoatletyczno - 

piłkarskim od strony ul. Woźniaka. Dokonano nowych nasadzeń wzdłuż płotu 

jak i zamontowano trzy 10-metrowe maszty z flagami; 

b) wybudowano chodnik od parkingu, o którym mowa w lit. a) powyżej do 

wejścia na teren KCRiS OAZA – BŁONIE; 

c) wybudowano wieżę spikerską na stadionie lekkoatletyczno – piłkarskim; 

d) przeprowadzono prace rekultywacyjne po przeprowadzonych inwestycjach. 

Dokonano nowych nasadzeń: 85 drzew i 390 krzewów. W sumie posadzono 

475 roślin; 

e) zmodernizowano plażę na kąpielisku: 

 ustawiono wieżę dla ratowników (wzmocnienie kwestii bezpieczeństwa), 

 wprowadzono nowe atrakcje rekreacyjne (atrakcja outdorowa z piłkami, 

nowa piaskownica, siatka do siatkówki w wodzie, zjeżdżalnia dla dzieci, 

powiększony brodzik, wprowadzenie zajęć fitness na plaży, animacji dla 

dzieci), 

 posadzono 12 sztuk nowych drzew (katalpa Catalpa Bignionoides), które 

zostaną przycinane na kształt parasoli (tworzenie miejsc zacienionych dla 

kąpiących się); 

f) przeprowadzono prace rekultywacyjne zbiornika wodnego obejmującego 

Kąpielisko OAZA - BŁONIE oraz przestrzeni sąsiadującej o powierzchni  

2 hektarów. Do rekultywacji wykorzystano preparaty mikrobiologiczne 

technologii japońskiej zawierające bakterie probiotyczne (kontynuacja działań 

przeprowadzonych w roku 2018); 

g) po przeprowadzonych pracach modernizacyjno - rekultywacyjnych na 

terenie KCRiS OAZA - BŁONIE organizowano imprezy tj.: 

 Triathlon,  

 Kino plenerowe, 

 Mistrzostwa lekkoatletyczne dzieci, 

 Zawody powiatowe dzieci i młodzieży w biegach przełajowych, 

 Turniej siatkówki plażowej, 

 występ teatru Ba-Ku na plaży (organizator powiat poznański), 

 sobotnie koncerty przy plaży; 

2) KCRiS OAZA w Kórniku: 

a) zajęło I miejsce w kategorii Rekreacja w Certyfikacji Rekomendowanej Atrakcji 

Turystycznej Powiatu Poznańskiego, KCRiS OAZA otrzymała puchar oraz po 

raz kolejny (w 2018 r. również) certyfikat Rekomendowanej Atrakcji 

Turystycznej; 
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b) przeprowadzono modernizację siłowni, odnowienie sali fitness  

i sąsiadujących szatni, uzupełnienie sprzętu, przeniesienie recepcji fitness na 

parter (ulepszona organizacja obsługi klienta). Rozbudowano ofertę fitness  

o nowe zajęcia cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców; 

c) odnowiono pomieszczenia Oaza Kids, zakupiono nowe atrakcje; 

d) KCRiS OAZA po raz kolejny była miejscem rozgrywania dużych zawodów tj.: 

 Powiatowe Zawody Pływackie dzieci i młodzieży, 

 zawody Pływackie "Mały Olimpijczyk", 

 międzynarodowy Turniej Koszykówki Kórnik Tytus Cup, 

 powiatowe rozgrywki koszykówki dzieci i młodzieży, 

 igrzyska dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3, 

 turnieje szachowe i warcabowe, 

 turnieje taekwondo, karate, 

 turnieje piłki nożnej, 

 Rozgrywki ligowe koszykówki i futsalu, 

 Halowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne dla dzieci; 

e) KCRiS OAZA była, jak co roku gospodarzem imprez kulturalno – 

rozrywkowych: 

 Koncertu Noworocznego Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, 

 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 koncertu - występu kabaretu z okazji Dnia Kobiet, 

 koncertu finałowego Festiwalu "Muzyka z Kórnika", 

 Balu Niepodległościowego - impreza urodzinowa KCRiS OAZA, 

 Festiwalu Tańca Towarzyskiego Biała Dama (1 dzień - Grand Prix Polski 

Senior Dance, 2 dzień - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego), 

 Przeglądu Pieśni Patriotycznych, 

 koncertu z okazji 20 - lecia Chóru "La Viva Musica", 

 weekendowego Spotkania Ewangelizacyjnego organizowanego przez parafię 

Wszystkich Świętych w Kórniku, 

 spotkania z podróżnikiem, himalaistą Adamem Bieleckim, 

 Maratonów Fitness (jubileuszowa jesienna edycja – XXV Maraton Fitness), 

 warsztatów jogi, 

 wystaw i wernisaży. 

W 2019 r. Miasto i Gmina Kórnik w ramach osiągania celów strategicznych Strategii 

Rozwoju Gminy Kórnik zatwierdzonej Uchwałą nr XXXIII/434/2017 Rady Miasta  

i Gminy Kórnik z dnia 26 kwietnia 2017 r. realizowała następujące zadania  

w zakresie rozwoju sportu i rekreacji: 

 wybudowano część trzeciego etapu promenady spacerowej wzdłuż brzegu 

Jeziora Kórnickiego; 

 na terenie KCRiS OAZA Błonie wybudowano: chodnik, wiaty dla 

zawodników oraz wieżę spikerską; 
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 przeprowadzono prace modernizacyjne na terenie KCRiS OAZA w Kórniku; 

 przy boisku piłkarskim w Szczodrzykowie wybudowano wiaty dla 

zawodników oraz zaplecze szatniowe; 

 wybudowano boisko piłkarskie w Dachowie; 

 wybudowano oświetlenie dla boiska sportowego w Bninie; 

 opracowano dokumentację projektową budowy szatni przy boisku Orlik  

w Kamionkach i zlecono projekt przebudowy boiska w miejscowości 

Konarskie; 

 wybudowano wiatę piknikową, siłownię zewnętrzną, boisko do streetballu 

oraz doposażono plac zabaw w Prusinowie przy świetlicy; 

 wybudowano lub zmodernizowano place zabaw w: Żernikach, przy  

ul. Witosa w Kórniku (Bnin) OSA, Czmońcu, Gądkach, Koninku, 

Kromolicach, Pierzchnie OSA, na Prowencie w Kórniku, Borówcu; 

 wybudowano lub zmodernizowano siłownie zewnętrzne w: Czmoniu, 

Robakowie-wsi, Pierzchnie, Skrzynkach oraz wybudowano linarium  

w  Dachowie; 

 wybudowano oświetlenie przy boisku Orlik w Kamionkach i świetlicy  

w Czmońcu; 

 opracowywano projekty budowy, rozbudowy, modernizacji infrastruktury 

rekreacyjnej w: Dziećmierowie (plac zabaw), Kamionkach (place zabaw); 

 wspierano wydarzenia sportowe i rekreacyjne organizowane przez lokalne 

stowarzyszenia i kluby sportowe. 
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XIII. STAN BEZPIECZEŃSTWA i PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

MIASTA i GMINY KÓRNIK W 2019 ROKU. 

 

W 2019 r. Straż Miejska w Kórniku odnotowała ogółem 858 wykroczeń. Dla porównania 

w roku ubiegłym odnotowano ogółem 859 wykroczeń. Spory wzrost odnotowano  

w stosunku do roku 2018 w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób  

i mienia: w 2019 r. – 170, natomiast w 2018 r. było to 98 wykroczeń. Na nieco wyższym 

poziomie w stosunku do poprzedniego roku odnotowano wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: w 2019 r. było to 414 wykroczeń, podczas 

gdy w 2018 r. odnotowano ich 386. Spadła liczba wykroczeń w zakresie ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości: z 109 w 2018 r. do 62 w 2019 r. Wzrosła liczba 

odnotowanych wykroczeń regulowanych w ustawie o utrzymaniu porządku  

i czystości w gminach: z 44 w 2018 r. do 105 w roku 2019.  

W 2019 r. wzrosła także liczba interwencji Straży Miejskiej zgłaszanych od 

mieszkańców: w roku 2018 było ich 1571, natomiast w roku 2019 – 2244. Spadła ogólna 

liczba wspólnych patroli Straży Miejskiej z funkcjonariuszami Komendy Policji –  

w 2019 r. odbyło się ich 147, podczas gdy w 2018 r. była to liczba 242. 

 

W Gminie działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

L

p. 
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 Dariusz Krzak 

ul. Poznańska 78,  

62-023 Kamionki, 

kontakt@ospkamionki.pl 

3. OSP SZCZYTNIKI 
Prezes Jankowiak Waldemar, 

Naczelnik Sławomir Sobolewski  

ul. Wspólna 18, 

 62-023 Szczytniki. 

4. OSP CZMOŃ 

Prezes Tadeusz Kozicz, 

Naczelnik Paweł Kudła. 

ul. Strażacka 32,  

62-035 Czmoń, 

osp.czmon@wp.pl 

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 Systemu Gaśniczego. 

W pięciu jednostkach OSP zrzeszonych jest ogółem 248 strażaków.  

Członków OSP, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych jest 128. 

OSP w Gminie dysponuje m.in. 8 samochodami ratowniczo – gaśniczymi,  

19 motopompami, 7 zestawami ratownictwa medycznego.  

Ilość akcji w 2019 r. poszczególnych jednostek: OSP Kórnik – 290; OSP Kamionki – 

165; OSP Radzewo – 24; OSP Szczytniki – 33; OSP Czmoń – 39. 

mailto:osp@kornik.pl
mailto:kontakt@ospkamionki.pl
mailto:osp.czmon@wp.pl
mailto:radzewo@web.osp.org.pl
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Ponadto w 2019 r. jednostki OSP Kórnik i OSP Kamionki otrzymały nowoczesny sprzęt 

ratowniczy składający się z dwóch fabrycznie nowych zestawów: tj. smoka pływającego 

AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą - 1 sztuka; węża ssawnego W-100, odcinek  

3 metry – 2 sztuki; węża tłocznego powlekanego W-75 – 1 sztuka; węża tłocznego 

powlekanego W-52 – 2 sztuki o łącznej wartości 7.800,00 zł brutto. Jednocześnie 

zakupiono dla OSP Kórnik średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu  

z napędem 4x4 (Kategoria 2: Pojazd uterenowiony). 
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XIV. GMINA W RANKINGACH I KONKURSACH. 

1. W rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Publicznego  

w kategorii Gmin Miejsko – Wiejskich, Miasto i Gmina Kórnik zajęła VI miejsce. 

2. Gmina w 2019 r. po raz trzeci otrzymała tytuł: „Sportowa Gmina Roku”. 

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska. 

3. Podczas Sportowego Podsumowania Roku w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Miasto  

i Gmina Kórnik zajęła III miejsce w Klasyfikacji Miast i Gmin w kategorii Sport 

Młodzieżowy. 

4. Miasto i Gmina Kórnik zajęła V miejsce w klasyfikacji gmin z liczbą 

mieszkańców w przedziale pomiędzy 20 tys. a 50 tys., w zmaganiach sportowych 

dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Wyróżnienie 

przyznawane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

5. Miasto i Gmina Kórnik została laureatem XX edycji Konkursu Puchar Recyklingu 

w kategorii „Lider zbiórki tworzyw”. 

6. W XX edycji Konkursu Puchar Recyklingu zajęto III miejsce w kategorii 

„Aktywni w Wielkopolsce”, nagrodę przyznał Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

Przemysław Pacholski 
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XV. 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 2019, 

Załącznik nr 4 – Wykaz decyzji o lokalizacji celu publicznego wydanych w roku 2019, 

Załącznik nr 5 – Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019, 

Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019, 

Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za rok 2019, 

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 2019, 

Załącznik nr 9 –  Struktura organizacyjna Komisariatu Policji w Kórniku, 

Załącznik nr 10 – Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kórniku w latach 

2017 – 2019. 

 

 

  

  

 


