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I. Wstęp. Podstawa prawna opracowania. 
 

Na podstawie Ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 130), władze samorządowe mają 
obowiązek przygotowania i przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie jednostki 
samorządu terytorialnego za poprzedni rok. 

W związku z art. 28aa. Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2019, poz. 506) wprowadzono następujące regulacje: 
1. Wójt co roku do dnia 31maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust.1, podczas sesji, na której 
podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem 
ostanie gminy przeprowadza się debatę. 
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust.6, składa do 
przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:  
1) w gminie do 20000 mieszkańców – co najmniej 20 osób; 
2) w gminie powyżej 20000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. 
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani 
do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba 
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o 
zwiększeniu tej liczby. 
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie 
nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania 
rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem 
uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy 
może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.  
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II. Charakterystyka Gminy Kościan 
 

 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców Gminy Kościan wynosiła 16205 i 

była o 106 osób wyższa jak rok wcześniej. Spośród wszystkich mieszkańców na pobyt stały 
zameldowanych było 15946, a na pobyt czasowy – 259. W ciągu ostatnich piętnastu lat liczba 
mieszkańców gminy wzrosła o prawie tysiąc osób. Co ciekawe od ubiegłego roku nieco większa 
jest liczba mężczyzn, na co wpływ mają przede wszystkim zameldowani w gminie 
obcokrajowcy, których w sumie jest 98.  

 
Zmiana liczby mieszkańców Gminy Kościan w latach 2013-2019 

 

 
Rok 

Liczba mieszkańców 

w tym Razem w tym 

Pobyt stały Pobyt czasowy Kobiety Mężczyźni 

2019 15946 259 16205 8093 8112 

2018 15862 237 16099 8076 8023 

2017 15827 223 16050 8059 7991 

2016 15813 225 16037 8049 7988 

2015 15743 245 15988 8031 7957 

2014 15664 212 15876 8002 7874 

2013 15612 246 15858 7997 7861 

 
W ubiegłym roku dodatni był również przyrost naturalny. Liczba urodzeń wyniosła 208, 

a zgonów było 134. Tendencja ta utrzymuje się już od wielu lat.  
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Gmina Kościan – przyrost naturalny w latach 2012-2019 

 

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów Saldo (przyrost) 

2019 208 134 74 

2018 190 153 37 

2017 223 169 54 

2016 177 145 32 

2015 216 141 75 

2014 200 129 71 

2013 151 122 29 

2012 190 146 44 

 
Istotne zmiany zachodzą także w liczbie mieszkańców poszczególnych wsi. 

Największymi sołectwami Gminy Kościan są Kiełczewo, Stare Oborzyska, Racot i Nowy Lubosz, 
ale największa dynamika wzrostu  w ostatnich latach nastąpiła w Pelikanie, Nowym Dębcu, 
Nowych Oborzyskach i Widziszewie. Najwięcej mieszkańców  ubyło Turwi, Choryni i Gryżynie, 
a największa regresja wystąpiła w przysiółkach: Granecznik, Ignacewo i Wronowo.  

 

Największe miejscowości Gminy Kościan 
 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców 
na dzień 31.12.2019 

1. Kiełczewo 1581 

2. Stare Oborzyska 1367 

3. Racot 1305 

4. Nowy Lubosz 1131 

5. Stary Lubosz 926 

6. Kurza Góra 861 

7. Widziszewo 814 

8. Turew 683 

Razem 8 miejscowości – 8668 mieszk. (53,5 % ogółu) 
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III. Pozycja i rozwój gminy tle powiatu kościańskiego i województwa wielkopolskiego  
 

Gmina Kościan usytuowana jest w malowniczej dolinie Obry. Jej walory turystyczne 
podnoszą m.in. Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz zadrzewienia 
śródpolne w okolicach Turwi, a także mikroklimat letniska w Nowym Dębcu nad J. Wonieść 
oraz rozwinięta sieć szlaków pieszo - rowerowych i konnych. O bogatej historii regionu 
świadczą liczne zabytki świeckie i sakralne. Można do nich zaliczyć Pałac Chłapowskich w Turwi, 
Pałac Jabłonowskich w Racocie, Dwór Taczanowskich w Choryni, gotycki kościół w Starych 
Oborzyskach, drewniany kościół w Bonikowie, neogotyckie kościoły w Wyskoci i Gryżynie, oraz 
kamienne ruiny kościoła św. Marcina w Gryżynie. 

Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych przemian. 
Uwolniła ona energię Polaków i pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć i 
współdecydować w sprawach publicznych. Nie byłoby nowoczesnej i wolnej Polski bez rozwoju 
samorządności. 30 lat samorządu Gminy Kościan to wiele działań, które uczyniły nasze 
codzienne życie łatwiejszym, przyjemniejszym i atrakcyjniejszym. To odwaga i mądrość 
radnych, a przede wszystkim włodarzy gminy w podejmowaniu ważnych i trudnych decyzji, 
które sprawiły, że zostaliśmy Orłami Polskiego Samorządu.  

Tych działań na przestrzeni lat było wiele. Gmina została zrewodociągowana. W ramach 
komitetów telefonizacji i gazyfikacji zbudowano infrastrukturę telekomunikacyjną i sieć 
gazociągu gminnego. Po przejęciu szkół zbudowano nowoczesną bazę oświatową z 
funkcjonalnymi salami sportowymi. Rozpoczęła się trwająca do dzisiaj sanitacja gminy. 
Stworzono strefy aktywizacji gospodarczej. Budowano i remontowano drogi. Wspólnie z 
mieszkańcami zajęto się Odnową Wsi wykorzystując do tego środki unijne i Fundusz Sołecki. 
Wspierano ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe. 
Przeorganizowano działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Podejmowano współpracę z sąsiednimi samorządami oraz gminami partnerskimi za granicą. 

W ostatnich latach priorytetem dla nas są inwestycje drogowe. Rok po roku 
utwardzamy kolejne drogi oraz ulice przebudowując je kompleksowo i wyposażając w nową 
nawierzchnię, odwodnienia, kanalizację oraz energooszczędne oświetlenie. Nie pozostajemy 
obojętni na edukację, sport i rekreację. Wykorzystując środki unijne i krajowe remontujemy 
świetlice wiejskie i tworzymy tereny rekreacyjne. Wspólnie z samorządem powiatu budujemy 
ścieżki rowerowe, promujemy sport i aktywny wypoczynek. Wiele pożytku przyniósł również 
wprowadzony Fundusz Sołecki. Stał się inspiracją dla inwestycji w „małą architekturę” oraz do 
poprawy czystości i porządku w wioskach. 

Rokrocznie średnio 1/4 budżetu gminy desygnujemy na wydatki majątkowe, co plasuje 
nas wysoko w rankingach ogólnopolskich. W ostatnich latach pozyskaliśmy kilkadziesiąt mln zł 
środków zewnętrznych na nasze inwestycje. W tej kwestii współpracujemy głównie z Urzędem 
Marszałkowskim, WFOŚiGW w Poznaniu, LGD Gościnna Wielkopolska. Od lat realizujemy 
ponadto współpracę z gminami partnerskimi w Sümeg na Węgrzech i Bohdalov w Czechach. 

Gminę Kościan na tle pozostałych samorządów powiatu kościańskiego wyróżnia: 
- mała lesistość 
- duża liczba sołectw 
- stosunkowo mniejsza gęstość zaludnienia 
- szybki przyrost liczby mieszkańców w ostatnich latach 
- dodatnie saldo migracji 
- wysoki wskaźnik dochodów własnych 
- wysoki wskaźnik wydatków majątkowych 
Ponadto to jedyna gmina naszego powiatu o charakterze typowo wiejskim. 
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IV. Finanse Gminy Kościan 
 
STAN FINANSÓW GMINY 
 
Budżet Gminy Kościan na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr III/20/18 z dnia 20 
grudnia 2018 roku. W ciągu roku Rada Gminy Kościan podjęła 7 uchwał zmieniających budżet 
na rok 2019. Wójt Gminy korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych 
przez Radę wydał 15 zarządzeń zmieniających budżet Gminy w ubiegłym roku, w tym dwa 
zarządzenia prostujące pomyłki w zapisach poszczególnych załączników.  
Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego dotyczyły między innymi: 
- zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków, 
- zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków, 
- przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, 
- zmian w przychodach i rozchodach budżetu. 
 
Plan dochodów budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosił 
ogółem 94 169 363,65 zł, a wykonanie w roku budżetowym 2019 wyniosło 90 606 045,56 zł, 
co stanowi 96,22 %. Dochody obejmowały: 
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 922 802,92 zł, a wykonano na kwotę 
84 088 645,31 zł, co stanowi 100,20 %; 
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 246 560,73 zł, a zrealizowano w kwocie 
6 517 400,25 zł, co stanowi  63,61%, w tym: 
    1) dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 587 321,59 zł i wykonane w kwocie 
586 826,54 zł, co stanowi  99,92%; 
    2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w kwocie 
9 635 544,14 zł, wykonane w kwocie 5 900 069,80 zł, co stanowi 61,23 %. 
 
Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosił 
ogółem 104 044 402,65 zł, a wykonanie w roku budżetowym 2019 wyniosło 97 009 942,79 zł 
co stanowi 93,24 %. Wydatki obejmowały: 
- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 70 788 128,08 zł, wykonane w kwocie 
65 920 852,90 zł, co stanowi 93,12 %, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 
316 412,00 zł, wykonane w kwocie 130 147,38 zł, co stanowi 41,13 %. 
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 256 274,57 zł, a wykonane w kwocie 
31 089 089,89 zł, co stanowi 93,48 %. 
 
Wynik wykonania budżetu 
Na koniec roku 2019 wystąpił  deficyt budżetu w wysokości 6 403 897,23 zł. 
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość 
dodatnią i wyniosło 18 167 792,41 zł 
 
Przychody i rozchody 

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 
19.312.728,93 zł, w tym:  
- nadwyżka z lat ubiegłych – 5.467.178,93 zł, 
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.050.550,00 zł,  
- pożyczki z WFOŚiGW – 8.795.000,00 zł. 
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Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.057.770,00 
zł, tj. 100 % planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych pożyczek.  

W  2019 roku  uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ogólną kwotę 149.480,00 zł. Dotyczyło to 
zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na niżej wymienione zadania inwestycyjne: 
- Termomodernizacja i remont świetlicy w Krzanie - kwota 23.480,00 zł 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej i Łąkowej w Racocie na kwotę 126.000,00 zł 
  

Wysokość zapłaconych w roku 2019 odsetek od pożyczek zaciągniętych z  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 130.147,38 zł.  
  

Gmina Kościan w roku 2019 nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz nie korzystała z 
kredytów krótkoterminowych.  
 

Zobowiązania Gminy Kościan na dzień 31.12.2019 roku to kwota 11 638 300,00 zł w 
tym zobowiązania wymagalne – 0 zł. 
 
Ogólne rozliczenie budżetu Gminy Kościan za rok 2019 z uwzględnieniem przychodów i 
rozchodów budżetu przedstawia się następująco: 
- dochody ogółem 90.606.045,56 zł 
- przychody ogółem 19.312.728,93 zł 
 Wykonane dochody  109.918.774,49 zł 
- wydatki ogółem 97.009.942,79 zł 
- rozchody ogółem   2.057.770,00 zł 
 Wykonane wydatki   99.067.712,79 zł 
 

Z analizy przedstawionego powyżej rozliczenia wynika, że w roku budżetowym 2019  
wykonane dochody były niższe niż wykonane wydatki, a to oznacza, że rok ten zamknął się dla 
Gminy Kościan deficytem. Jednak biorąc pod uwagę ogólne rozliczenie roku 2019 Gmina 
Kościan dysponuje wolnymi środkami w wysokości 10.851.061,70 zł.         
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DOCHODY GMINY 
 
Ogólny wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się na poziomie 96,22 %. Pomimo tego, 

że dochody nie zostały w pełni wykonane, to jednak ich realizacja była prawidłowa. Świadczyć 
może o tym fakt, iż dochody własne ogółem zostały wykonane w wysokości 101,98 %. Należy 
ponadto wziąć pod uwagę ponadplanowe wykonanie dochodów z udziałów w podatkach PIT 
i CIT. Na niepełnej realizacji planowanych dochodów zaważyły środki zewnętrzne, które nie 
wpłynęły do kasy gminnej tak jak zakładano. Zadania na które planowano dofinansowanie były 
realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Nie wszystkie zakończyły się w roku 2019, ale w 
części dotyczącej tego roku zostały zrealizowane. Złożone też zostały wnioski o płatność do 
instytucji, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie. Gdyby ich realizacja odbyła się w 
roku 2019, to zakładany plan ogólny dochodów zostałby wykonany w ponad stu procentach. 
  

 
 

Kategoria dochodów Wartość Udział 

Dochody własne 30.539.616,10 33,7 

Udziały w podatkach PIT i CIT 16.003.931,18 17,7 

Subwencja oświatowa 11.671.759,00 12,9 

Subwencja wyrównawcza 1.737.670,00 1,9 

Dotacje celowe na zadania zlecone 23.688.648,93 26,1 

Dotacje celowe na zadania własne 1.417.696,91 1,6 

Inne źródła i porozumienia między jst 5.546.723,44 6,1 

Razem 90.606.045,56 100,0 

33,7

17,712,9

1,9

26,1

1,6

6,1

Dochody Gminy Kościan ogółem w 2019
90.606.045 zł

Dochody własne 30.539.616,10

Udziały w podatkach PIT i CIT 16.003.931,18

Subwencja oświatowa 11.671.759,00

Subwencja wyrównawcza 1.737.670,00

Dotacje celowe na zadania zlecone 23.688.648,93

Dotacje celowe na zadania własne 1.417.696,91

Inne źródła i porozumienia między jst 5.546.723,44
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Środki zewnętrzne i porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019: 

Źródło  Opis Wartość 

JST Zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach 333.244,38 

UMWW Defibrylatory 12.674,00 

UMWW Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 120.000,00 

UMWW Szatnia na medal 78.900,00 

LGD-PROW Stawy i zadrzewienia 202.112,00 

WRPO Transza za oczyszczalnię w Racocie 554.775,07 

WRPO Poprawa warunków dydaktycznych 234.374,85 

Fundusz Dróg Samorządowych Droga Sierakowo – Kiełczewo 2.781.424,00 

Fundusz Dróg Samorządowych Droga Pianowo – Czempińska 1.217.790,00 

POPC Ja w Internecie 11.429,14 

Razem 5.546.723,44 

 
DOCHODY WŁASNE 
 

 
 

39,3

13,98,6

7,9

8,1

6

2,5 2,4

1,9
1,3

1,2
0,8

6,1

Dochody własne Gminy Kościan w 2019
30.539.616 zł

Podatek od nieruchomości 12.007.564,14

Opłata eksploatacyjna 4.237.878,39

Odprowadzanie ścieków 2.616.796,33

Dostarczanie wody 2.427.722,62

Zwrot podatku VAT 2.462.685,62

Podatek rolny i leśny 1.834.351,09

Podatek od środków transportowych 750.137,24

Podatki od czynności cywilno-prawnych 733.024,75

Sprzedaż mienia, odszkodowania za nieruchomości 570.566,38

Oświata, wychowanie, sport 409.311,93

Opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego 375.780,95

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 249.829,23

Inne, pozostałe 1.863.967,43
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Dochody własne Gminy Kościan w 2019 ogółem: 30.539.616,10 zł 
Kategoria dochodów Wartość Udział 

Podatek od nieruchomości 12.007.564,14 39,3 

Opłata eksploatacyjna 4.237.878,39 13,9 

Odprowadzanie ścieków 2.616.796,33 8,6 

Dostarczanie wody 2.427.722,62 7,9 

Zwrot podatku VAT 2.462.685,62 8,1 

Podatek rolny i leśny 1.834.351,09 6,0 

Podatek od środków transportowych 750.137,24 2,5 

Podatki od czynności cywilno-prawnych 733.024,75 2,4 

Sprzedaż mienia, odszkodowania za nieruchomości 570.566,38 1,9 

Oświata, wychowanie, sport 409.311,93 1,3 

Opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego 375.780,95 1,2 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 249.829,23 0,8 

Inne, pozostałe 1.863.967,43 6,1 

 
 
WYDATKI 

 
 

25,4

24,1

14,9

13,5

7,3

5,3
3

1,9 1,8 1,7 1,1

Wydatki Gminy Kościan ogółem w roku 2019
97.009.943 zł

Pomoc i opieka społeczna 24.690.883,73

Oświata i wychowanie 23.349.198,21

Gospodarka wodno-ściekowa 14.500.925,10

Transport i łączność (drogi) 13.052.689,56

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.049.765,33

Administracja publiczna 5.169.264,98

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (np. dostarczanie wody) 2.886.998,43

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.883.927,72

Rolnictwo i leśnictwo 1.746.747,29

Kultura fizyczna 1.613.011,00

Pozostałe (m.in. bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia) 1.066.531,44
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Wydatki Gminy Kościan w 2019 ogółem: 97.009.942,79 zł 
 

Kategoria wydatków Wartość Udział 

Pomoc i opieka społeczna 24.690.883,73 25,4 

Oświata i wychowanie 23.349.198,21 24,1 

Gospodarka wodno-ściekowa 14.500.925,10 14,9 

Transport i łączność (drogi) 13.052.689,56 13,5 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.049.765,33 7,3 

Administracja publiczna 5.169.264,98 5,3 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (np. dostarczanie wody) 2.886.998,43 3,0 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.883.927,72 1,9 

Rolnictwo i leśnictwo 1.746.747,29 1,8 

Kultura fizyczna 1.613.011,00 1,7 

Pozostałe (m.in. bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia) 1.066.531,44 1,1 
 

 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
 Rok 2019 był rekordowym jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, które pochłonęły kwotę 
31.089.089,89 zł. Wskaźnik wydatków majątkowych w stosunku do ogółem wykonanych 
wyniósł 32,05 %. To efekt realizacji dużych inwestycji z zaangażowaniem środków 
zewnętrznych, w tym unijnych z WRPO. To potwierdza też dobrą kondycję finansową i 
kierunek działań samorządu Gminy Kościan, który każdego roku średnio około 1/4 budżetu 
desygnuje na wydatki majątkowe. 

 
Wydatki majątkowe Gminy Kościan w latach 2010-2019 

Rok Wysokość wydatków inwestycyjnych 
w Gminie Kościan (mln zł) 

Odsetek wydatków inwestycyjnych 
w budżecie gminnym (%) 

2019 31,09 32,0 

2018 16,40 22,1 

2017 21,97 28,4 

2016 12,98 20,3 

2015 13,76 26,0 

2014 12,38 24,3 

2013 9,62 20,0 

2012 10,84 23,6 

2011 11,66 26,0 

2010 12,72 28,6 

 
Największe zadania inwestycyjne finansowane w 2019 roku: 
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów: 11.175.065,84 zł 
- Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców 
Gminy Kościan: 6.002.796,88 zł 
- Budowa drogi Sierakowo – Kiełczewo: 6.251.549,60 zł 
- Przebudowa drogi Pianowo - ul. Czempińska w Kościanie: 2.772.779,20 zł 
- Budowa drogi Choryń – Granecznik: 1.217.970,85 zł 
- Przebudowa drogi Kokorzyn – Krzan etap II: 409.485,01 zł 
- Przebudowa sieci wodociągowej w Wyskoci: 370.310,00 zł 
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w St. Luboszu wraz z montażem OZE: 317.968,86 zł   
Ponadto Gmina Kościan wsparła zadanie inwestycyjne Powiatu Kościańskiego na budowę 
drogi Wyskoć Mała - Turew. 
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Wydatki majątkowe Gminy Kościan w 2019 ogółem: 31.089.089,89 zł  
W tym: Wartość Udział 

Drogi 12.131.416,23 39,0 

Gospodarka ściekowa 11.502.680,46 37,0 

Ochrona środowiska i oświetlenie 6.096.407,49 19,6 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 549.454,91 1,8 

Gospodarka wodna 442.061,00 1,4 

Kultura fizyczna 143.366,80 0,5 

Pozostałe (m.in. p.poż., ochrona zdrowia) 223.703,00 0,7 

 
 
 
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościan została przyjęta Uchwałą Nr III/19/18 
Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2018 roku i obejmuje  lata 2019-2022. Korekty 
Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu minionego roku dokonywano z uwagi na  zmiany 
jakie nastąpiły w planie dochodów i wydatków budżetu, głównie wtedy, gdy zmianie ulegał 
wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów lub rozchodów, gdy zmianie ulegał dług 
jednostki, a także gdy zmianie uległy kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięć.  

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z 
nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 
 

39

37

19,6

1,8 1,4 0,5 0,7

Wydatki majątkowe Gminy Kościan w 2019
31.089.090 zł

Drogi 12.131.416

Gospodarka ściekowa 11.502.680

Ochrona środowiska i oświetlenie 6.096.407

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 549.455

Gospodarka wodna 442.061

Kultura fizyczna 143.367

Pozostałe (m.in. p.poż., ochrona zdrowia) 223.703
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KWOTA DŁUGU 
 

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły 
zobowiązania ogółem w kwocie w kwocie 11.638.300,00 zł w całości dotyczące zaciągniętych 
pożyczek. Stan zadłużenia Gminy Kościan stanowi 12,84 % wykonanych dochodów ogółem. 

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik 
zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi 
do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej 
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o 
wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 
ogółem. 

Analizując poziom zadłużenia Gminy Kościan można wskazać, że kształtuje się  na 
zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do 
możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi 
zadłużenia występuje relatywnie duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał 
inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy 
zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.  
 

 

 

Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje załączony wykres, z którego 
wynika, że na 31.12.2019 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 
wynosił 2,52 % przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłat równym 22,20 %. Ponadto 
z wykresu wynika także, że w każdym następnym roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik 
spłaty jest wyższy od planowanej łącznej spłaty zobowiązań. Zostaje zatem spełniony warunek 
spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
 
FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 301 z zm.) oraz uchwały VI/60/15 z 31.03.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy Kościan środków stanowiących fundusz sołecki określono 
następujące zasady:  
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•    w terminie do 31 lipca roku poprzedniego sołtysi otrzymują informację o wysokości 
środków przypadających danemu sołectwu w roku następnym,  
•    w terminie do 30 września roku poprzedniego dane sołectwo uchwala wniosek na 
podstawie zebrania wiejskiego z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 
pełnoletnich mieszkańców sołectwa o przeznaczeniu środków przypadającego mu funduszu 
sołeckiego na przedsięwzięcia w roku następnym,  
•    w terminie do 30 września sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go w 
projekcie budżetu gminy na następny rok,  
•    środki funduszu należy wykorzystać zgodnie z złożonym wnioskiem do 31 grudnia danego 
roku, niewykorzystane środki wygasają,  
•    w trakcie roku budżetowego sołectwo może złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięcia lub 
ich zakresu, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok oraz nie 
później niż  do 31 października. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków 
z funduszu sołeckiego jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. 
  

W roku 2019 odpis z budżetu Gminy Kościan na Fundusz Sołecki wyniósł 945.374,91 zł, 
tj. o 12 % więcej jak w roku 2018. Rady Sołeckie w ciągu roku zrealizowały zadania w ramach 
swojego Funduszu Sołeckiego, ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Na 
ich wykonanie wydały kwotę 936.424,60 zł, tj. 99,05 % zaplanowanych środków. 
Struktura wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w ubiegłym roku przedstawia się 
następująco: 
- wydatki bieżące w kwocie 723.148,39 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 213.276,21 zł, co stanowi 22,8 % wszystkich środków w ramach 
Funduszu Sołeckiego w roku 2019. 
 
 
 

V. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 
Dane dotyczące praw własności 

Powierzchnia geodezyjna gminy wynosi 20.257 ha. Dane te oparto na powiatowym 
zbiorczym zestawieniu gruntów według stanu na dzień 1.01.2020 r. Stan w stosunku do 
danych z ubiegłego roku nie uległ zmianie.  

Gmina Kościan posiada grunty o łącznej powierzchni 733,3164 ha, co stanowi 3,62 % 
obszaru gminy. Na terenie Gminy Kościan jest 37 wsi sołeckich i 7 zamieszkałych przysiółków. 
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 16205. 
W Gminie Kościan na koniec 2019 funkcjonowały niżej wymienione jednostki organizacyjne:  
1) jednostki budżetowe: 

a) Zespół Szkół  Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie 
b) Zespół Szkół  Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie ze szkołą 

filialną w Turwi 
c) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w St. Oborzyskach ze 

szkołami filialnymi w Kiełczewie i Kokorzynie 
d) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu 
e) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie 
f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie 
g) Urząd Gminy Kościan 

  2) instytucje kultury: 
   a) Biblioteka Publiczna Gminy Kościan w Kiełczewie 
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Do 31.08.2019 roku istniała także jednostka budżetowa „Szkoła Podstawowa w 
Kiełczewie”. Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr VII/60/19 z dnia 21 maja 2019 r. zlikwidowała 
wspomnianą jednostkę. Obwód szkolny zlikwidowanej szkoły został włączony do obwodu 
szkolnego Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach, z wyłączeniem miejscowości Kurza 
Góra, która została włączona do obwodu Szkoły Podstawowej w Racocie. 

Informacje dotyczące majątku, stanowiącego własność Gminy Kościan, zarządzanego 
w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych, 
zostały przedstawione poniżej. Ich wartość ogółem wynosi 259 322 544,40 zł. 
 
- Urząd Gminy Kościan 
 

Opis mienia wg grup rodzajowych Łączna ilość Wartość brutto        

Grunty (w ha) 
w tym :  
1. Orne (rola) 
w tym: oddane w wieczyste użytkowanie 
2. Łąki  
3. Pastwiska  
4. Lasy 
5. Budowlane  
w tym: oddane w wieczyste użytkowanie 
 6. Pod drogi  
7. Pod rowami  
8. Nieużytki 
9. Tereny zielone  
10. Tereny komunikacyjne (tereny kolejowe)  
11. Inne tereny (w tym cmentarze) 

733,3164  
 

106,4878 
11,41 

6,2124 
1,6755 

16,1321 
73,2337 

3,48 
384,2483 
115,4636 

7,7058 
5,9534 

12,3937 
3,8101 

79 749 569,82 
 

2 001 727,41 
 

50 705,30 
29 017,43 

461 894,89 
34 634 699,82 

 
38 628 803,13 

296 512,12 
67 793,71 

1 280 407,79 
1 239 370,00 
1 058 638,22 

Budynki (liczba) 
w tym: 
1. Urzędu 
2. Mieszkalne i gospodarcze (komunalne, socjalne, chronione) 
w tym: lokale oddane w najem 
3. Budynek ośrodka zdrowia w Turwi 
w tym: lokale oddane w najem 
4. Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych 
5. Świetlice wiejskie i obiekty przy świetlicach  
6. Obiekty socjalne przy boiskach sportowych wiejskich 
7. Hydrofornia w Racocie 
8. Hala garażowa i wiata do składowania odpadów przy 
oczyszczalni w Racocie 
9. Wiaty rekreacyjne i wypoczynkowe przy ścieżkach 
rowerowych 
10. Obiekty oświatowe - Przedszkole St. Oborzyska 

80  
 

2 
10 
30 

1 
2 

13 
39 

5 
1 
2 

 
6 

 
1 

14 996 524,51  
 

1 180 534,13 
1 398 447,14 

 
211 152,69 

 
 3 079 952,85 
5 530 709,13 

607 583,59 
13 096,00 

323 179,76 
 

56 031,40 
 

2 595 837,82 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (liczba) 
w tym : 
1. Utwardzone drogi, ulice, chodniki, ścieżki  
    rowerowe, 
2. Urządzenia oświetlenia ulicznego  
3. Sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody,    
    studnie (długość sieci to 171,11 km) 
4. Sieci kanalizacyjne (ich długość to 126,09 km) 
5. Oczyszczalnie ścieków (w tym oczyszczalnia  

393  
 

121 
 

45 
109  

 
59 

4 

124 966 619,11 
 

48 746 713,82 
 

3 147 460,62 
21 382 794,55 

 
37 504 033,58 
10 570 791,07 
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    przydomowa) wraz z wyposażeniem 
6. Boiska sportowe wiejskie z wyposażeniem 
7. Ogrodzenia przy obiektach gminnych 
8. Parkingi i place rekreacyjne 
9. Pomosty i zatoki kajakowe 

 
13 
20 
19 

3 

 
1 960 355,10 

423 703,49 
1 130 886,87 

99 880,01 

Kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego 
zastosowania (liczba) 
w tym na potrzeby: 
1. Wodociągów 
2. Oczyszczalni 
3. Dróg 
4. Administracji   
5. Instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 

400 
 
 

22 
23 

3 
9 

343 

6 346 890,99 
 
 

159 614,31 
448 096,19 

75 578,70 
182 062,24 

5 481 539,55 

Środki transportowe (liczba) 
w tym na potrzeby:  
1.Administracji 
2.Wodociągów 
3.Oczyszczalni 
4.Dróg 
5.Ochotniczych Straży Pożarnych 

10 
 

2 
3 
1 
1 
3 

539 535,28 
 

217 950,00 
102 756,10 

6 500,00 
4 500,00 

207 829,18 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (szt.) 
w tym: 
1. Wiaty autobusowe, przystankowe  
2. Wyposażenie świetlic , place zabaw, siłownie  
    napowietrzne, wiaty na boiskach sportowych  
3. Wyposażenie Urzędu Gminy 
4. Zestaw lokalizacyjny – hydrofornia Racot 

97 szt. 
 

34 
55 

 
7 
1 

1 525 536,55 
 

135 954,09 
1 345 898,34 

 
30 633,82 
13 050,30 

 

- Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie 
 

Opis mienia wg grup rodzajowych Łączna ilość Wartość brutto        

Budynki i lokale w tym: 
1. Budynek szkoły 
2. Wiata 

  2 2 112 601,26 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: 
1. boisko wielofunkcyjne 
2 ogrodzenie betonowe 

2 303 468,39 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie w tym: 
1. Plac zabaw 
2. Monitoring wizyjny 
3. Sprzęt nagłaśniający 
4. Maszyna do mycia posadzek 

4 175,16 

 
Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie 
 

Opis mienia wg grup rodzajowych Łączna ilość Wartość brutto        

Budynki i lokale w tym: 
1. Budynek szkolny w Racocie 
2. Budynek szkolny w Turwi 

  5 
3 
2 

12 274 592,12 
 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: 
1. Ogrodzenia przy obiektach gminnych 
2. Boiska szkolne oraz pozostałe obiekty oświatowe 

7 
1 
6 

245 164,23 
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Kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego 
zastosowania w tym: 
1. Piec gazowy 
2. Zestaw do monitoringu wizyjnego 

4 
 

2 
2 

167 716,98 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: 
1. Plac zabaw z wyposażeniem 

1 
 

33 899,20 

 

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu 
 

Opis mienia wg grup rodzajowych Łączna ilość Wartość brutto        

Budynki i lokale w tym: 
1. Budynek szkoły 
2. Budynek sali gimnastycznej 

  3 
2 
1 

1 503 761,14 
 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: 
1.Utwardzone drogi, chodniki, ścieżki rowerowe 
2. Boiska 
3. Ogrodzenia 
4. Studnie 
5. Place zabaw 

11 
1 
4 
2 
2 
2 

317 885,83 
 

Kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego 
zastosowania w tym: 
1. Piece c.o. 

2 
 

2 

209 903,35 
 
 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: 
1. Monitoring 

1 
1 

23 838,05 
 

 

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach 
 

Opis mienia wg grup rodzajowych Łączna ilość Wartość brutto        

Budynki i lokale w tym: 
1. Budynek szkolny w Starych Oborzyskach 
2. Budynek szkolny w Kiełczewie 
3. Budynek szkolny w Kokorzynie 

  4 
1 
2 
1 

11 629 460,53 
 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: 
1. Boiska szkolne i sportowe w Starych Oborzyskach 
2. Boiska szkolne w Kiełczewie 
3. Trybuna stacjonarna 
4. Place i drogi 

7 
2 
2 
1 
2 

1 143 978,91 
 

Kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego 
zastosowania w tym: 
1. Monitoring wizyjny w Starych Oborzyskach 
2. Zestaw do monitorowania wizualnego w St. Oborzyskach 
3. Monitoring w Kiełczewie 
4. Monitoring w Kokorzynie 
5. Filtr do wody 
6. System telewizji dozorowanej 

6 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

134 717,87 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: 
1. Plac zabaw w Starych Oborzyskach 
2. Zestaw zabawowy w Starych Oborzyskach 
3. Plac zabaw w Kiełczewie 
4. Plac zabaw w Kokorzynie 
5. Szorowarka w Starych Oborzyskach  
6. Tablica wyników sportowych w Starych Oborzyskach 

11 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

196 737,29 
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7. Traktor/kosiarka 
8. Maszyna czyszcząca  

1 
1 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie 
 

Opis mienia wg grup rodzajowych Łączna ilość Wartość brutto        

Budynki i lokale w tym: 
1. Sanitariaty Nowy Dębiec 
2. Budynek stanicy 

  2 
1 
1 

582 922,98 
 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: 
1. Pomost pływający 
2. Trybuny sportowe 
3. Scena plenerowa zadaszona 

4 
1 
2 
1 

134 400,05 
 

Kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego 
zastosowania w tym: 
1. Agregat prądotwórczy 
2. Monitoring 

2 
 

1 
1 

17 498,40 
 
 

Środki transportowe w tym: 
1. Wózek transportowy elektryczny 

1 
 

9 500,00 
 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: 
1. Wiata stadionowa 
2. Kosiarki 
3. Traktorek 
4. Kserokopiarka 

8 
1 
5 
1 
1 

105 254,02 
 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie 
 

Opis mienia wg grup rodzajowych Łączna ilość Wartość brutto        

Kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego 
zastosowania w tym: 
1. Komputer 
2. Kserokopiarka 
3. Serwer 

3 
 

1 
1 
1 

19 704,80 
 
 

Środki transportowe w tym: 
1. Samochód osobowy 

1 
 

38 150,00 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kościan w Kiełczewie 
 

Opis mienia wg grup rodzajowych Łączna ilość Wartość brutto        

Kotły, maszyny, urządzenia w tym: 
1. Serwer HP G1005 z oprogramowaniem 

1 
 

6 100,00  
 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: 
1. Kserokopiarka Lanier LD122 

1 
 

3 936,00 
 

 
Dane o innych niż własność prawach majątkowych 
1. Gmina Kościan posiada:  
- udział wynoszący 108/3792 w działkach nr: 109, 41/4, 41/6, 124/1, 124/2, 302/1, 305/4, 
305/6, 305/7, 305/8, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 02/8, 302/9, 302/10, 302/11, 302/12, 
302/15, 302/16, 305/9, 305/13, 302/13, 302/14, 302/17, 302/18, 302/19, 302/20, 305/10, 
305/11, 305/12, 305/2 położonych w Bonikowie o łącznej powierzchni 150,8825 ha 
stanowiących współwłasność Gminy Kościan, Gminy Miejskiej Kościan oraz osób fizycznych. 
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Różnica 7,5347 ha pomniejszenia powierzchni powstała w wyniku nowych pomiarów i 
wytyczenia granic. Podana powierzchnia jest zgodna z KW  PO1K/00016901/0. 
- użytkowanie wieczyste nieruchomości o łącznej powierzchni 10,4952 ha stanowiące tereny 
komunikacyjne, które zostały nieodpłatnie przejęte od PKP S.A. 
- oddaną w bezpłatne użytkowanie część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 350 w 
Starych Oborzyskach o powierzchni 0,37 ha; grunt stanowi część powierzchni terenu 
rekreacyjnego pod nazwą „Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach”. 
- w używaniu oddaną w bezpłatne użytkowanie część działki oznaczonej numerem 
geodezyjnym 76 w Szczodrowie o powierzchni 0,6687 ha; grunt stanowi część powierzchni 
terenu objętego projektem „Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie 
Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach”. 
2. Gmina Kościan nie posiada: 

- mienia wniesionego jako aport do spółek prawa handlowego,  
- takich praw własności majątkowych jak: ograniczenie prawa rzeczowego, wierzytelność, 
udziały w akcjach. 
 
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji 
1. Zakupiono do gminnego zasobu nieruchomości działkę w Katarzyninie o łącznej powierzchni  
0,0328 ha. 
2. Przyjęto za odszkodowaniem drogi na podstawie decyzji o podziale nieruchomości - 40 
działek o łącznej powierzchni 1,8821 ha. 
3. Sprzedano: 
             a) lokal nr 4 w  Graneczniku położony na działce nr 29/10;  
             b) nieruchomość położoną w Gryżynie na działce nr 10/23 zabudowaną budynkiem   
składającym się z 4 lokali mieszkalnych oraz nieruchomość położoną w Gryżynie na działce 
10/22  o pow. 0,0487 zabudowana budynkiem gospodarczym; 
             c) działkę budowlaną w Kokorzynie nr 372/58 o pow. 0,1018 ha; 
             d) działkę nr 151/19 o pow. 0,0085 ha położoną w miejscowości Nowy Dębiec; 
             e) działkę nr 84/25 o pow. 0,0444 ha położoną w miejscowości Nowy Lubosz. 
4. Oddano na rzecz Powiatu Kościańskiego działkę nr 68/2 w Sierakowie przejętą przez powiat 
z mocy prawa. 
5. Grunty przejęte za odszkodowaniem przez Skarb Państwa na cele inwestycji drogowej 
polegającej na budowie drogi krajowej S5:  
            a) w Kobylnikach 8 działek o łącznej powierzchni 1,7894 ha 
            b) w Bonikowie 6 działek o łącznej powierzchni 0,0923 ha 
            c) w Poninie 2 działki o łącznej powierzchni 1,1984 ha 
6. W związku z koniecznością dokonania podziałów niektórych gruntów należało dokonać 
nowych pomiarów i wytyczenia granic. W wyniku tych działań zmniejszyła się powierzchnia 
gruntów ogółem o 2,5562 ha. 
 
Nowe inwestycje gminne ukończone i przyjęte na stan mienia komunalnego 
- Altana drewniana w Nowym Luboszu kwota 9.600,00 (jednoroczna) 
- Droga Granecznik – Choryń kwota 1.217.970,85 (jednoroczna) 
- Kanalizacja sanitarna w Kawczynie kwota 1.297.926,73 (wieloletnia) 
- Kanalizacja sanitarna w Turwi kwota 515.211,13 (wieloletnia) 
- Przebudowa drogi gminnej nr 576018P w m. Pianowo na długości ok. 250 m kwota 76.826,29 
(wieloletnia) 
- Sieć wodociągowa w Szczodrowie kwota 327.270,14 (wieloletnia) 
- Sieć wodociągowa w Racocie ul. Ogrodowa kwota 50.951,04 (wieloletnia) 
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- Oświetlenie uliczne ul. Sołecka w Bonikowie kwota 158.658,86 (wieloletnia) 
- Oświetlenie uliczne w Czarkowie kwota 86.490,95 (wieloletnia) 
- Oświetlenie uliczne w Widziszewie kwota 98.171,70 (wieloletnia) 
- Instalacje fotowoltaiczne 303 szt.  kwota 5.030.213,25 (wieloletnia) 
- Kolektory słoneczne 40 szt. kwota 451.326,30 (wieloletnia) 
- Pompa zatapialna dla przepompowni ścieków w St. Luboszu kwota 15.060,67 (jednoroczna) 
- Siłownia zewnętrzna w Katarzyninie kwota 5.000,00 (jednoroczna) 
- Siłownia zewnętrzna w Mikoszkach kwota 5.000,00 (jednoroczna) 
- Siłownia zewnętrzna w Nielęgowie kwota 5.000,00 (jednoroczna) 
- Siłownia zewnętrzna w Szczodrowie kwota 5.000,00 (jednoroczna) 
- Siłownia zewnętrzna w Łagiewnikach kwota 3.400,00 (jednoroczna) 
 
Zwiększenie wartości istniejącego mienia w związku z przeprowadzonymi inwestycjami 
- zwiększenie wartości budynku remizo-świetlicy w Wyskoci – termomodernizacja z montażem 
OZE - kwota 1.363.316,93 zł (wieloletnia) 
- zwiększenie wartość budynku remizo - świetlicy w Wyskoci – budowa chłodni przy świetlicy 
kwota 13.530,00 (jednoroczna) 
- zwiększenie wartości budynku remizo – świetlicy w Starym Luboszu – termomodernizacja 
świetlicy wiejskiej wraz z montażem OZE kwota 317.968,86 (jednoroczna) 
- zwiększenie wartości świetlicy w Kobylnikach  - zakup i montaż klimatyzacji kwota 8.979,00 
(jednoroczna) 
- zwiększenie wartości świetlicy w Januszewie  - zakup i montaż klimatyzacji kwota 4.747,80 
(jednoroczna) 
- zwiększenie wartości świetlicy w Gryżynie  - zakup i montaż klimatyzacji kwota 8.999,91 
(jednoroczna) 
- zwiększenie wartości drogi Pianowo – Kościan; przebudowa drogi – kwota 2.745.429,70 
(wieloletnia) 
- zwiększenie wartości drogi Kokorzyn – Krzan; przebudowa drogi kwota 409.485,01 
(jednoroczna) 
- zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w Pianowie – modernizacja przepompowni 
ścieków; zrealizowano w ramach inwestycji „Budowa drogi Kościan ul. Czempińska – 
Pianowo. 
- zwiększenie wartość sieci wodociągowej w Kawczynie kwota 54.344,05 (wieloletnia) 
- zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Pelikanie ul. Jaśminowa i ul. Zielona kwota 
35.631,14 (wieloletnia) 
- zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Pelikanie ul. Poprzeczna kwota 41.386,94 
(wieloletnia) 
- zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Wyskoci i Wyskoci Małej – przebudowa sieci i 
przyłączy wodociągowych kwota 302.683,10 ( jednoroczna) 
- zwiększenie wartości siłowni zewnętrznej w Nowym Dębcu kwota 5.000,00 (jednoroczna) 
- zwiększenie wartości siłowni zewnętrznej w Kiełczewie kwota 10.000,00 (jednoroczna) 
- zwiększenie wartości siłowni zewnętrznej w Czarkowie kwota 5.000,00 (jednoroczna) 
- zwiększenie wartości siłowni zewnętrznej w Choryni kwota 5.000,00 (jednoroczna) 
- zwiększenie wartości placu zabaw z wyposażeniem we Wławiu o zestaw zabawowy kwota 
13.407,00 (jednoroczna) 
- zwiększenie wartości placu zabaw z wyposażeniem w Darnowie o huśtawkę potrójną kwota 
7.749,00 (jednoroczna) 
- zwiększenie wartości placu zabaw z wyposażeniem w Sepienku o huśtawkę wagową i 
karuzelę platformową kwota 5.350,50 (jednoroczna) 
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Zwiększenia lub zmniejszenia stanu i wartości mienia gminnego 
 
Urząd Gminy Kościan: 
- zwiększenie wartości budynku biurowego UG o wartość budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej - otrzymano na podstawie protokołu przekazania kwota 230.427,50 
- zwiększenie wartości budynku biurowego UG o wartość klimatyzacji Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej - otrzymano na podstawie protokołu przekazania kwota 45.577,98 
- wiaty rekreacyjne i wypoczynkowe przy ścieżkach rowerowych (więcej o 1 szt., w poprzedniej 
informacji pomyłkowo wykazano o jeden obiekt mniej) 
- zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w St. Luboszu - otrzymana w formie darowizny – 
kwota 3.100,00 
- zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach  - otrzymana w formie 
darowizny – kwota 24.740,00 
- zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie - otrzymana w formie darowizny – 
kwota 5.950,00 
- zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach  - otrzymana w formie 
darowizny - kwota 10.400,00 
- zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Katarzyninie  - otrzymana w formie darowizny – 
kwota 5.550,00 
- zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach  - otrzymana w formie 
darowizny – kwota  60.233,46 
- przyjęcie na stan, a następnie przekazanie na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji 
Leszno sieci elektroenergetycznej na ul. Długiej, Łąkowej, Krótkiej i Kościańskiej w Starym 
Luboszu (w ramach inwestycji: „Budowa ulicy Długiej, Krótkiej i Łąkowej w Starym Luboszu”) 
kwota 391.288,18 (wieloletnia) 
- zbiornik stalowy, który stanowił samodzielny środek trwały, przeniesiono na zwiększenie 
wartości oczyszczalni biologicznej w miejscowości Nowy Dębiec (jako część składowa 
oczyszczalni) kwota 4.880,00 
- zlikwidowano sieć wodociągową w Szczodrowie kwota 55.722,80 
- przyjęcie na stan, a następnie przekazanie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon 
Dystrybucji Leszno przebudowanego odcinka linii napowietrznej SN na kablową w Sierakowie 
(w ramach inwestycji: „Budowa drogi Sierakowo – Kiełczewo”) kwota 132.055,75 (wieloletnia) 
- zestaw komputerowy HCW – nieodpłatnie otrzymane z Centrum Personalizacji Dokumentów 
MSWIA Warszawa (przeniesiono z ewidencji pozabilansowej) kwota 25.117,68 
- przyjęcie na stan, a następnie przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole 
i Szkoła Podstawowa w Bonikowie placu zabaw z wyposażeniem w Bonikowie kwota 9.409,50 
(jednoroczna) 
- przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w 
Bonikowie siłowni zewnętrznej kwota 5.100,00 (jednoroczna) 
- przyjęcie na stan, a następnie przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole 
i Szkoła Podstawowa w Racocie placu zabaw z wyposażeniem w Racocie kwota 11.439,00 
(jednoroczna) 
- przyjęcie na stan, a następnie przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole 
i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach placu zabaw z wyposażeniem - zestaw zabawowy 
kwota 17.100,00 (jednoroczna) 
- przyjęcie na stan, a następnie przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole 
i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach placu zabaw z wyposażeniem w Kokorzynie 
kwota 9.655,50 (jednoroczna) 



Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2019 

23 

 

- przyjęcie na stan, a następnie przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole 
i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu placu zabaw z wyposażeniem kwota 9.409,50 
(jednoroczna) 
 
Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie 
- połączono w jedną całość budynek szkoły, aulę i ogrodzenie szkoły zwiększając wartość 
budynku. 
- przeniesiono plac zabaw do grupy „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”. 
 
Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie 
- w wyniku weryfikacji i uporządkowania mienia dokonano zmian w stanie ilościowym, a nie 
wartościowym (ilość obiektów oświatowych zmniejszyła do 5). 
- przyjęto środki, które opisane zostały w Urzędzie Gminy w grupie „Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości  i wyposażenie”. 
 
Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu 
- przyjęto środki, które opisane zostały w Urzędzie Gminy w grupie „Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenie”. 
 
Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach 
- zmiany dokonane w tej jednostce są spowodowane zlikwidowaniem od 31 sierpnia 2019 roku 
jednostki budżetowej „Szkoła Podstawowa w Kiełczewie” i włączeniu obwodu szkolnego 
prawie całej zlikwidowanej szkoły do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Starych 
Oborzyskach. Szkoła przejęła majątek zlikwidowanej jednostki robiąc przy okazji weryfikację.  
Połączono sale gimnastyczne i inne elementy, które stanowiły jedną bryłę obiektu, w jedną 
całość. Dokonano także przeniesień między grupami oraz przeniesienia do pozostałych 
środków trwałych. Dokonano zakupu maszyny czyszczącej  – kwota 22 140,00 oraz przyjęto 
środki, które opisane zostały w UG w grupie „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie 
- zwiększenie o monitoring kąpieliska w Nowym Dębcu – kwota 11 130,00 
- zwiększenie o zakup kserokopiarki – kwota 12 300,00 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie 
- przekazano na rzecz Urzędu Gminy mienie o wartości 276.005,48; zmiany dotyczą działu 
budynków i kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania. 
 
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonania  posiadania 

Opis mienia Uzyskane dochody 
w 2019 roku w zł 

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie 10 106,89 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  30 503,91 
Sprzedaż, zbycie mienia komunalnego  209 305,00 
Odszkodowania za przejęte grunty pod budowę  drogi krajowej S5 361 261,38 
Pozostałe czynsze za grunty i lokale oraz składniki majątkowe 192 643,55 
Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i adiacencka 375 780,95 

Razem 1 179 601,68 
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Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego 
 

W dniu 16 kwietnia 2008 roku Rada Gminy Kościan podjęła Uchwałę Nr XVI/147/08 o 
przystąpieniu Gminy Kościan do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gostyniu. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Gmina posiada 30 udziałów 
o wartości  nominalnej 10.000,00 zł każdy i łącznej wartości 300.000,00 zł. W stosunku do 
informacji składanej na dzień 31.12.2018 roku liczba udziałów zwiększyła się o 7, co 
spowodowało wzrost wartości udziałów 70.000,00 zł.  

Przedmiotem działania Funduszu jest udzielanie poręczeń kredytowych mikro, małym 
i średnim przedsiębiorcom mających siedzibę lub prowadzących działalność  między innymi na 
terenie Gminy Kościan. 
 

VI. Realizacja polityk, programów i strategii  
 
A. Strategia Rozwoju Gminy Kościan 
 

Podstawowym celem działania samorządu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, 
który prowadzi do poprawy jakości życie mieszkańców. Strategia, jako nakreślenie kierunków 
wieloletniego rozwoju, pozwala wykazać zasadność i celowość aplikowania o dofinansowanie 
projektów gminnych z funduszy zewnętrznych. Ponadto dokument ten pozwala na łatwiejsze 
zawiązywanie porozumień w celu realizacji projektów ponadgminnych. Strategia Rozwoju 
Gminy Kościan, wypracowana podczas licznych debat i warsztatów, została zatwierdzona 
uchwałą nr XV/162/16 Rady Gminy Kościan z dnia 03.03.2016 r. i obejmuje lata 2016-2023. 
Posiada wizję, która jest koncepcyjnym ujęciem przyszłego stanu gminy, czynnikiem 
jednoczącym mieszkańców wokół aspiracji dążenia do realizacji wspólnego dobra. Wizja 
Gminy Kościan brzmi: 

Kościan to gmina dobrze rozwinięta gospodarczo i społecznie 
- tu warto mieszkać, pracować i działać. 

Podczas przyjmowania Strategii Rozwoju Gminy wypracowano także misję, która uwzględnia 
konkretne kierunki rozwoju, marzenia i wyzwania całej społeczności lokalnej: 

Samorząd gminny tworzy warunki 
do poprawy jakości życia i rozwoju gospodarczego 

a społeczność lokalna 
integruje się i aktywnie buduje społeczeństwo obywatelskie. 

 

 
 
Logotyp zainspirowany wizją Gminy Kościan oraz kolorystyką herbu gminy został 
zaprojektowany pod koniec 2017 roku i jest wykorzystywany w celu promocji naszego 
samorządu. 
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B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 
 

Polityka przestrzenna jest wyrazem świadomej działalności podmiotu publicznego w 
odniesieniu do przestrzeni podlegającej jego jurysdykcji. Polityka przestrzenna jest najbardziej 
integrującą polityką cząstkową, jaką realizują organy władzy publicznej. Jej integrujący 
charakter wynika z coraz istotniejszych relacji jakie zachodzą między jakością 
zagospodarowania, a współczesnym rozwojem społeczno – gospodarczym. Sposób 
zagospodarowania, rozmieszczenia obiektów i funkcji, forma zagospodarowania liniowego, 
jakość środowiska antropogenicznego, decydują o wyjściowym poziomie konkurencyjności 
podmiotów i usług jednostek działających w regionie. Polityka przestrzenna musi zatem być 
przestrzennym wyrazem polityk cząstkowych, takich jak polityka mieszkaniowa, polityka 
terenami, polityka ochrony środowiska, polityka społeczna, polityka komunikacyjna, polityka 
rozwoju gospodarczego, polityka kultury i wypoczynku. 

Pojęcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy” wprowadzone zostało ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 
r. (Dz.U. Nr 89, poz.415). „Studium” zostało uznane (w cytowanej ustawie) za element 
miejscowego planowania przestrzennego, w ramach którego wyodrębniono podział zadań 
pomiędzy „Studium”, a planem miejscowym. Na podstawie ustawy przyjmuje się, że ogólnym 
celem opracowywanych „Studiów” jest sformułowanie lokalnej polityki przestrzennej 
wpisanej w politykę przestrzenną państwa, zaś celem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów realizacji 
określonej polityki przestrzennej gminy. 

Pomimo, że „Studium” jest zadaniem własnym gminy, że uchwala je rada gminy, nie 
jest ono „przepisem gminnym i nie stanowi podstawy wydania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowaniu terenu” (według art. 6 ust. 7 cytowanej ustawy). Ranga formalna 
uchwalonego „studium” jest bardzo duża w stosunku do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wykonywanych w następstwie realizacji „studium”, a także 
w stosunku do działań samorządu, które dotyczą gospodarki przestrzennej w gminie.  

Ostatnią zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kościan” przyjęto Uchwałą Nr XXIV/309/17 Rady Gminy Kościan z dnia 
2 marca 2017 roku. Przygotowywana jest kolejna zmiana. 
  
 
C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, 

przygotowywanym przez wójta i przyjmowanym w formie uchwały rady gminy, określający 
przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej oraz graficznej. Część graficzna 
(rysunek) jest graficznym odzwierciedleniem uchwały i obowiązuje jedynie w takim zakresie, 
w jakim jest to określone w części tekstowej. Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi 
przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia 
przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną 
gminy). W planie miejscowym można także dokonać zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_prawa_miejscowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchwa%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeznaczenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestycja_celu_publicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieruchomo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_przestrzenne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzja_administracyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzja_administracyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Studium_uwarunkowa%C5%84_i_kierunk%C3%B3w_zagospodarowania_przestrzennego
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Gmina Kościan posiada Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące 

części sołectw lub obejmujące tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą. Obejmują 
one 16 % powierzchni gminy. Dotyczą one: 

Nazwa planu Uchwała Rady 
Data 

uchwalenia 
Publikacja w Dzienniku 

Urzędowym 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Stare Oborzyska  

XXXV / 266 / 06 21. 06. 2006r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 133 
poz. 3252 z 23. 08. 2006r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi  Stary Lubosz  

XXXV / 267 / 06 21. 06. 2006r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 133 
poz. 3253 z 23. 08. 2006r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi  Nowy Lubosz  

XXXVII /288/06 25. 10. 2006r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 203 
poz. 4861 z 15. 12. 2006r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi  Racot  

 XXXVII/289/06 25. 10. 2006r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 203 
poz. 4862 z 15. 12. 2006r. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie wsi Stary 
Lubosz 

XII / 112 / 07 20. 12. 2007r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 28 
poz. 586 z 07. 03. 2008r. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie wsi Nowy 
Lubosz 

 
XII / 113 / 07 

 

 
20. 12. 2007r. 

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 28 
poz. 588 z 07. 03. 2008r. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie wsi Stare 
Oborzyska 

XV / 144 / 08 07. 03. 2008r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr  77 
poz. 1486 z 13. 05. 2008r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej w obrębie wsi Sierakowo 

XXV / 240 / 09 25.03.2009r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr  
106 poz. 1726 z 
28.05.2009r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy 
techniczno - produkcyjnej (tereny 
obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów i usług) w obrębie wsi 
Widziszewo 

XXV / 241 / 09 25.03.2009r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr  
106 poz. 1727 z 
28.05.2009r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy 
techniczno - produkcyjnej związanej z 
przemysłem gazowniczym w obrębie wsi 
Kokorzyn 

XXXVI/348 /10 16.02.2010r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 97 
poz. 1850 z 17.05.2010 r. 

Zmiana studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kościan 

XXXVI/349/10 16.02.2010r. Nie podlega publikacji 

Zmiana studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kościan 

XLI/407 / 10 10.09.2010r. Nie podlega publikacji 
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Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie wsi Nowe 
Oborzyska i Kiełczewo 

III/14/2010 28.12.2010r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 137 
poz. 2182 z 18.05.2011 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Kokorzyn 

VII/90/11 21.06.2011 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 240 
poz. 3852 z 18.08.2011 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Racot- zmiana 2011 

VII/92/11 21.06.2011 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 219 
poz. 3448 z 12.08.2011 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Kurza Góra 

XIII/148/11 14.12.2011 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Poz. 
674 z 27.01.2012 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Pelikan 

XVII/188/12 26.04.2012 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 
2688 z 18.06.2012 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo- 
uchylony 

XIX/191/12 30.05.2012 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2955 z 
29.06.2012 r. - uchylony 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Racot- zmiana 2013 

XXX/341/2013 25.06.2013 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 
27.08.2013 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Stare Oborzyska- zmiana 

XXXI/351/2013 09.09.2013 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 5664 z 
18.10.2013 r.  

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy 
produkcyjnej w obrębie wsi Widziszewo 
(10ha) 

XXXV/403/2013 18.12.2013 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 504 z 
22.01.2014 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Racot- zmiana 2015 

VI/62/15 31.03.2015 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2315 z 
10.04.2015 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Kurza Góra- zmiana 2015 

VIII/92/15 29.06.2015 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 4607 z 
21.07.2015 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Racot- zmiana 2015 

XI/139/15 29.11.2015 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 7715 z 
04.12.2015 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Kokorzyn 

XIX/223/16 18.08.2016 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 5119 z 
24.08.2016 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Stare Oborzyska 

XIX/222/16 18.08.2016 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 5166 z 
29.08.2016 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy 
produkcyjnej w obrębie wsi Nowe 
Oborzyska 

XXII/273/16 21.12.2016 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 8317 z 
28.12.2016 r. 

Zmiana studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kościan 

XXIV/309/17 02.03.2017 r. Nie podlega publikacji 
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Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Stare Oborzyska 

XXIV/307/17 02.03.2017 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 
2001 z 08.03.2017 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Widziszewo- zmiana 

XXXIII/414/17 20.12.2017 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 
8833 z 29.12.2017 r.  

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Racot- zmiana 

XXXIII/413/17 20.12.2017 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 
8832 z 29.12.2017 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy 
techniczno- produkcyjnej w m. Kiełczewo- 
ul. Polna 

XXXVI/453/18 24.04.2018 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 3878 z 
07.05.2018 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy 
techniczno-produkcyjnej w m. Kiełczewo 

XII/115/19 27.11.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 11005 
z 11.12.2019 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy 
techniczno- produkcyjnej w m. Nowy 
Dębiec 

XII/116/19 27.11.2019 r. 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. 11268 
z 23.12.2019 r. 

 
W roku 2019 przyjęto dwa miejscowe plany dotyczące: 

- Kiełczewa – przyjęty Uchwałą Nr XII/115/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27.12.2019 r.; 
- Nowego Dębca (część letniskowa) – przyjęty Uchwałą Nr XII/116/19 Rady Gminy Kościan z 
dnia 27.12.2019 r. 

W przygotowaniu są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: 
- terenów inwestycyjnych związanych z OZE w obrębie Łagiewnik i Sepienka 
- terenów inwestycyjnych związanych z OZE w obrębie Kawczyna, Kurowa i Mikoszek 
- aktualizacja planów w sołectwach Stary Lubosz, Nowy Lubosz, Nowe Oborzyska, Widziszewo 
 
 
 
D. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 
 

Gmina Kościan posiada w swych zasobach 12 lokali socjalnych w Kurzej Górze, 
zamieszkałych na koniec 2019 roku przez 38 osób. W gminie jest także 17 lokali komunalnych, 
3 lokale służbowe nauczycielskie oraz 1 mieszkanie chronione. 
 

Na terenie Gminy Kościan znajdują się dwa cmentarze komunalne: 
a) cmentarz komunalny w Nowym Luboszu przy ulicy Kościańskiej (dz. o nr geod. 83 i 84/18), 
na którym znajduje się budynek kostnicy o pow. użytkowej - 36 m2;  
b) cmentarz komunalny w Racocie (dz. o nr geod. 264/1), na którym znajduje się budynek 
gospodarczy o pow. użytkowej - 15 m2. 

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarzy 
komunalnych stanowiących własność Gminy Kościan zatwierdzone Uchwałą nr XX/238/16 
Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2016 r. Wprowadzono następujące opłaty: 
- za udostępnienie miejsca na pochowanie zwłok dziecka: 200 zł, 
- za udostępnienie miejsca na pochowanie zwłok w grobie pojedynczym: 400 zł, 
- za udostępnienie miejsca na pochowanie zwłok w grobie podwójnym: 800 zł, 
- za udostępnienie miejsca na pochowanie zwłok w grobie rodzinnym (potrójny): 1200 zł. 
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Każdą z opłat uiszcza się jednorazowo na okres 20 lat. Po upływie tego terminu opłata podlega 
odnowieniu w takiej samej wysokości. Na wniosek zainteresowanego, opłata z tytułu 
odnowienia może być rozłożona maksymalnie na 4 raty, płatne przez pierwsze 4 lata od daty 
odnowienia, każdorazowo do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 
 
 
E. Program opieki nad zabytkami 
 

Podstawowym założeniem Programu opieki nad zabytkami dla gminy Kościan na lata 
2017-2020 jest ukierunkowanie działań lokalnego samorządu na poprawę stanu zachowania i 
utrzymania środowiska kulturowego. W ostatnich latach, dla realizacji tego założenia, coraz 
większy nacisk kładzie się na aktywizację lokalnych środowisk samorządowych. W ramach 
budowy nowoczesnego oblicza społeczeństwa, dostrzega się potrzebę pogłębiania 
świadomości społeczeństwa w oparciu o fundamenty miejscowych tradycji kulturowych. 
Lokalna tradycja jest szczególnie cennym dziedzictwem kulturowym, składa się ze splotu 
wydarzeń (kontekst dziejowy, historie poszczególnych ludzi, grup społecznych), zachowanych 
pamiątek (zabytki architektury i budownictwa, zabytki ruchome, zabytki archeologiczne). 
Miejscowa historia zaś, najczęściej dotycząca poszczególnych rodzin czy niewielkich grup 
społecznych, przenosi się na dzieje regionu. Opieka nad dziedzictwem kulturowym powinna 
zatem leżeć u podstaw budowania nowoczesnego społeczeństwa, świadomego swojej 
przeszłości, która w oczywisty sposób pomaga definiować tożsamość kulturową jako 
wartościowy składnik struktury współczesnej cywilizacji. 

Program opieki nad zabytkami Gminy Kościan na lata 2017-2020 został zatwierdzony 
Uchwałą Nr XXV/326/17 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2017 roku. W dokumencie tym 
zostały wyszczególnione obiekty zabytkowe nieruchome o najwyższym znaczeniu dla gminy 
wpisane do rejestru zabytków: 
- w Bonikowie drewniany kościół pw. Św. Mikołaja oraz zespół pałacowo-folwarczny; 
- w Choryni zespół budowlany założenia dworsko-kościelno-parkowego; 
- w Darnowie zespół folwarczny; 
- w Gryżynie ruiny kamiennego kościoła św. Marcina, neogotycki kościół pw. Św. Barbary oraz 
zespół dworsko-folwarczny; 
- w Kobylnikach zespół dworsko-folwarczny; 
- w Kokorzynie park pałacowy z aleją dojazdową; 
- w Kurowie park dworski; 
- w Mikoszkach park dworski; 
- w Nielęgowie zespół dworski Willi Berlińskiej; 
- w Nowym Dębcu park dworski; 
- w Osieku zespół dworski; 
- w Pianowie zespół pałacowy; 
- w Racocie Pałac Jabłonowskich z zespołem folwarcznym, Aleja Lipowa Jabłonowskich, kościół 
pw. Św. Stanisława Kostki i św. Jerzego, spalony wiatrak koźlak; 
- w Starych Oborzyskach kościół pw. Najświętszej Marii Panny Pocieszenia i św. Mikołaja oraz 
park pałacowy; 
- w Turwi Pałac Chłapowskich z kaplicą pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanej i zespołem 
parkowym oraz pasy wiatrochronne w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego 
Chłapowskiego; 
- w Wyskoci neogotycki kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła oraz dwór. 

Obszar gminy Kościan został także rozpoznany archeologicznie w ramach 
Archeologicznego Zdjęcia Polski. Dotychczas na omawianym terenie zewidencjonowano 791 
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stanowisk archeologicznych. Znajdują się one w Bonikowie, Choryni, Darnowie, Nowym 
Dębcu, Gryżynie, Kiełczewie, Kokorzynie, Krzanie, Kurzej Górze, Starym Luboszu, 
Łagiewnikach, Nielęgowie, Racocie, Spytkówkach, Witkówkach, Turwi, Widziszewie i Wyskoci. 
W „Programie opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2013-2016”, w  
rozdziale pt. „Charakterystyka dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego” 
wymieniono następujące obiekty z terenu gminy Kościan: 
- nasadzenia śródpolne wprowadzone przez Dezyderego Chłapowskiego, 
- osadę z późnej fazy kultur wstęgowych w Racocie, 
- osadę kultury pucharów lejkowatych w Kiełczewie. 
 

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przyjętymi Uchwałą Nr 
XVII/202/16  Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. podmioty, które są właścicielami 
zabytków wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy 
Kościan mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy. 
 
F. Wieloletni plan inwestycji drogowych 

Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr XIX/224/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zatwierdziła 
Wieloletni plan inwestycji drogowych obejmujący tranzyty i ulice w wioskach na terenie Gminy 
Kościan, który ustala harmonogram realizacji inwestycji drogowych. Ten swoisty ranking jest 
podstawą do kolejnych inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg w zależności od 
możliwości budżetowych gminy na tego typu zadania. Odstępstwem od harmonogramu jest 
możliwość pozyskania na budowę lub przebudowę dróg i ulic środków zewnętrznych. 
Informacja o drogach gminnych dostępna jest na interaktywnym portalu internetowym pod 
adresem https://gminakoscian.lp-portal.pl/, do którego dostęp został zakupiony w roku 2018. 
Długość dróg publicznych w Gminie Kościan (stan na 31.12.2019): 

  ULICE, TRANZYTY (km) Udział (%) 

Masa bitumiczna 51,580 41,1 

Kostka 8,287 6,6 

Tłuczeń, bruk 20,773 16,5 

Grunt 44,965 35,8 

Razem 125,514 100,0 

W ramach realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Drogowych w Gminie Kościan od 
2016 roku wybudowano lub przebudowano 17 ulic na 67 umieszczonych w zestawieniu. 
Łącznie w 2019 roku wybudowano 4 773 m dróg o nawierzchni bitumicznej oraz 169,5 m o 
nawierzchni tłuczniowej, w tym drogi: 
- Granecznik – Choryń  
Nawierzchnia bitumiczna szer. 4,0 m – długość 1546 m 
Nawierzchnia tłuczniowa szer. 4,0 m – długość 169,5 m 
- Krzan – Kokorzyn 
Nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m – długość 200 m  
Nawierzchnia bitumiczna szer. 4,0 m – długość 300 m  
- Kościan ul. Czempińska – Pianowo 
Nawierzchnia bitumiczna szer. 5,0 m – długość 585 m 
- ul. Polna w Kiełczewie 
Nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m – długość 840 m 
- Sierakowo – Kiełczewo 
Nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m – długość 1302 m 

https://gminakoscian.lp-portal.pl/
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G. Program ochrony środowiska   
 
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kościan, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/453/14 
Rady Gminy Kościan z dnia 05.06.2014 r. i zaktualizowanego Uchwałą nr XV/164/16 Rady 
Gminy Kościan z dnia 03.03.2016 r., poruszona została problematyka ochrony powietrza, wód, 
środowiska akustycznego, promieniowania elektromagnetycznego powierzchni ziemi, zasobów 
przyrodniczych oraz gospodarka odpadami. Realizacja programu ma uporządkować działania 
samorządu skierowane na wypełnienie zadań, których celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz 
inspirować do podejmowania działań w kierunku inwestycji proekologicznych. Z założenia jest to 
dokument zarówno wdrożeniowy – na lata 2014-2017 jak i strategiczny – z perspektywą do 2021 r.  
 Z aktualnego Programu ochrony środowiska dla Gminy Kościan wynikają następujące 
cele szczegółowe, cele operacyjne i zadania: 
- ograniczenie emisji substancji i energii i osiągnięcie lepszej jakości wód poprzez budowę lub 
modernizację urządzeń do oczyszczania ścieków oraz budowę lub modernizację urządzeń 
zaopatrzenia w wodę i poboru wody; 
- racjonalne gospodarowanie środowiskiem poprzez ograniczenie materiałochłonności, 
wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, i zatrzymanie wody w 
środowisku; zadaniami gminy są analiza zużycia wody przez mieszkańców i przedsiębiorców, 
włączenie programu budowy małych zbiorników wodnych w miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego gminy, promowanie odtwarzania małych zbiorników wody 
w celach retencyjnych; 
-  wykorzystanie energii odnawialnej - wspieranie działań wprowadzających i promujących 
korzystanie z alternatywnych źródeł energii; 
- zwiększanie świadomości ekologicznej i aktywności społeczeństwa na rzecz środowiska 
poprzez m.in. Organizowanie tzw. zielonych miejsc w zakresie magazynowania, segregacji, 
odzysku odpadów, utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych, na szlakach 
turystycznych, przeprowadzanie konkursów o tematyce ekologicznej, rozwijanie różnych form 
edukacji ekologicznej dorosłych, dzieci i młodzieży. 
 
 
H. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań 
określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w Pakiecie Klimatyczno-
Energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską, którego głównymi celami są: 
- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20 % w ogólnym 
zużyciu energii, 
- podniesienie efektywności energetycznej o 20 % w stosunku do roku 1990. 

Rada Gminy przyjęła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan 
Uchwałą Nr XX/244/16 z dnia 28.09.2016 r. Jest to dokument strategiczny, który koncentruje 
się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
płynących z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez 
wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zwiększenie efektywności 
energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności. Dokument wyznacza konkretne cele i 
zadania do realizacji do 2020 roku. Tymi zadaniami są m.in. termomodernizacje świetlic 
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wiejskich, montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach gminnych, modernizacja oświetlenia 
ulicznego, budowa ścieżek rowerowych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan jest obligatoryjnym załącznikiem 
do wniosków aplikacyjnych umożliwiających ubieganie się o środki pomocowe z budżetu Unii 
Europejskiej, w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zatwierdzenie i przyjęcie do 
realizacji Planu otwiera drogę do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na 
realizację inwestycji opisanych w Planie. Przyjęcie Planu umożliwia także korzystanie ze 
środków zewnętrznych podmiotom innym niż Gmina Kościan, których zadania zostały ujęte w 
dokumencie. 
 
W roku 2019 zrealizowano następujące zadania wynikające z powyższego planu: 

- Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla 
mieszkańców Gminy Kościan (zainstalowanych zostało łącznie 343 instalacji z udziałem 
odnawialnych źródeł energii - 303 instalacje fotowoltaiczne oraz 40 instalacji solarnych; 
wytworzona przez odnawialne źródła energia zostanie spożytkowana na potrzeby 
gospodarstw domowych; zamontowane instalacje wytworzą ok. 1,5 MW energii rocznie) 
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu wraz z montażem OZE 
- Budowa ścieżki rowerowej przy zmodernizowanej drodze Pianowo – ul. Czempińska w 
Kościanie, instalacja energooszczędnego oświetlenia przy tej drodze  
- zakończono budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego w Kurowie i Turwi, 
współfinansowano montaż nowoczesnego oświetlenia przy drodze powiatowej w Wyskoci 
- złożone zostały wnioski w Lokalnej Grupie Działania „Gościnna Wielkopolska” na środki 
unijne przeznaczone na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na świetlicach 
wiejskich w Wyskoci, Pianowie i Kokorzynie oraz na kompleksie „Moje Boisko Orlik 2012” w 
Racocie. 
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Polityka społeczna  
I. Strategia rozwiązywania problemów społecznych  
 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, przyjęta Uchwałą Nr XV/163/16 
Rady Gminy Kościan z dnia 03.03.2016 r., nakreśla następującą wizję ładu społecznego: 

Kościan to gmina bezpieczna, 
o nowoczesnej edukacji i profesjonalnej pomocy społecznej 

oraz aktywnych i zintegrowanych mieszkańcach. 
Cele strategiczne i operacyjne wynikają z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych Gminy 
Kościan oraz przeprowadzonych w trakcie prac nad strategią konsultacji społecznych. Są także 
odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i problemy społeczne. Celami strategicznymi są: 
- sprawnie działająca pomoc społeczna, 
- poprawa efektywności działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych uzależnień, 
- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i integracja społeczności lokalnej. 
 
 
J. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
 

Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” w Gminie Kościan w roku 2018 wyniosła 68 i 
w odniesieniu do poprzednich lat uległa znacznemu podwyższeniu. Nadal przemoc, mimo 
podjęcia przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny wielu działań, pozostaje w czołówce 
problemów społecznych, które wymagają interwencji i kompleksowych rozwiązań. W dalszym 
ciągu należy podejmować działania profilaktyczne, a także zapewniać pomoc osobom 
dotkniętym przemocą i oddziaływać na sprawców przemocy. Aby cel ten mógł być osiągnięty 
niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych służb, które zajmują się problemem 
przemocy domowej, a także niezbędna jest współpraca interdyscyplinarna osób zawodowo 
zajmujących się przemocą. Interdyscyplinarność pozwala na szybki przepływ informacji 
między służbami społecznymi, podejmowanie zaplanowanych i skoordynowanych działań, nie 
powielających i nie wykluczających się wzajemnie. Zespół Interdyscyplinarny dostrzega 
potrzebę podejmowania interwencji kryzysowych i dalszych pomocowych oddziaływań wobec 
osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie. W związku z powyższym 
członkowie Zespołu będą pracować zgodnie z założeniami określonymi w „Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016-2023”. 
 
K. Gminny program wspierania rodziny (3 lata, art. 176 i 179 ustawy o wspieraniu rodziny)  
 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 został przyjęty do realizacji Uchwałą 
Nr XVI/185/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 kwietnia 2016 r. Priorytetem w działaniach jest 
stworzenie zadań profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiec marginalizacji i 
społecznemu wykluczeniu mieszkańców. Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny 
były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji, takich jak: pomoc 
społeczna, szkoła, sąd, policja. Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny jest utworzenie spójnego wsparcia rodzin i dzieci, przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mających nas celu przywrócenie ich 
zdolności do wypełniania tych ról poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece 
i wychowaniu dzieci.  
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L. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii  
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 realizowała 
cele zapisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kościan i Gminnym 
„Programem”. GKRPA wydała w 2019 roku środki w wysokości 189.600 zł m.in. na wypłaty 
ryczałtu członków komisji, wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych i 
związanych z dyżurami w punkcie konsultacyjnym AA, szkolenia członków komisji, a także 
organizacji półkolonii, rajdów rowerowych, obozów, warsztatów profilaktycznych, gier 
edukacyjnych, upominków i materiałów dla organizowanych konkursów o tematyce 
uzależnień. 
 

 
M. Zarządzanie kryzysowe  
 

W 2019 roku dział obronny, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego organizował 
różne  formy szkoleń dla mieszkańców gminy. Uczestniczyli w nich pracownicy Urzędu Gminy, 
radni, sołtysi, członkowie formacji obrony cywilnej, pracownicy zakładów pracy 
zorganizowane grupy w ramach powszechnej samoobrony. Edukację szkoleniową 
prowadzono w formie konferencji, warsztatów, narad szkoleniowych, instruktażu, treningów, 
ćwiczeń. Tematyka dotyczyła zagadnień obronnych, obrony cywilnej, zarządzania 
kryzysowego, pierwszej pomocy przedmedycznej. Liczba uczestników tematycznych szkoleń 
w 2019 roku: 
- pracownicy urzędu, radni, sołtysi ,pracownicy zakładów pracy(SOA,SD,AK,ZK) -  83 osoby 
- członkowie formacji do zadań ogólnych (4 formacje)                       -   57 osób 
- ludność w ramach powszechnej samoobrony                                    - 248 osób 
- rożne formy ćwiczeń                                                                               - 292 osoby 
 

W 2019 roku zaplanowano rezerwę w wysokości 180.000 zł, co jest zgodne z ustawą o 
zarządzaniu kryzysowym, gdzie mówi się, iż na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową do 
wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. W roku ubiegłym nie zaszła 
konieczność jej uruchomienia. 
 
 
N. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
 
 Podstawą „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi na 
2019 rok” był art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2018 roku, poz. 450 ze zm.). Program ten został skonsultowany z organizacjami 
pozarządowymi i przyjęty przez Radę Gminy Kościan Uchwałą Nr II/13/18 z dnia 5 grudnia 2018 
r. Zgodnie z przepisami Gmina może współpracować z organizacjami pozarządowymi przy 
realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie ustalonym w art. 7 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.). Współpraca może 
odbywać się głównie poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych lub wspólnej realizacji 
zadań. Zlecenie realizacji zadania może mieć formę powierzenia wykonania zadania lub 
wsparcia takiego zadania. Zlecanie zadań następuje w trybie konkursowym.  
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 Na podstawie wspomnianego wyżej programu Wójt Gminy Kościan ogłosił dwa 
otwarte konkursy ofert. Zarządzeniem Nr 59/2018 z dnia 06.12.2018 r. Wójt Gminy ogłosił 
otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na wykonywanie w 2019 roku przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań 
samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz 
osób z terenu naszej gminy. Gmina Kościan na podstawie rozeznania potrzeb zabezpieczyła na 
ten cel kwotę 185.000 zł. Jedyną ofertę na to zadanie złożyła Spółdzielnia Socjalna „ATU” z 
Czempinia, która w wyniku postępowania została zaakceptowana Zarządzeniem Wójta Gminy 
Kościan nr 63/2018 z dnia 31.12.2018 r. Rozdysponowano kwotę 184.999,96 zł. W wyniku 
realizacji, zgodnie z realnymi potrzebami, usługi były świadczone przez 18 opiekunek dla 24 
mieszkańców w łącznym wymiarze 8065 godzin wobec planowanych 8400 godzin. W związku 
z tym faktycznie poniesione wydatki wyniosły 177.430 zł. Wypłaty środków dokonywane były 
transzami na podstawie dostarczanych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie 
comiesięcznych wykazów ilości przepracowanych godzin z podopiecznymi. Zadanie zostało 
rozliczone w terminie. 

Zarządzeniem nr 60/2018 z dnia 19.12.2018 r. Wójt Gminy Kościan ogłosił otwarty 
konkurs ofert w formie wsparcia na wykonywanie w 2019 roku przez organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu 
gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury oraz promocji i ochrony zdrowia. 

Na zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu współzawodnictwa 
sportowego, kultury fizycznej i rekreacji zaplanowano środki w wysokości 260.000 zł. Zadania 
obejmowały: 
- podejmowanie działań mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych w oparciu 
o gminną bazę sportową poprzez całoroczne szkolenie oraz uczestnictwo we 
współzawodnictwie sportowym; 
- promowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechnianie sportu wśród 
mieszkańców Gminy poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych lub uczestniczenie 
w imprezach i zawodach sportowych. 

Na powyższe zadanie wpłynęło dziesięć ofert. Komisja konkursowa brała pod uwagę 
m.in. zakres rzeczowy zadania, liczbę beneficjentów zadania pochodzących z Gminy Kościan, 
dotychczasowe doświadczenia stowarzyszeń w realizacji tego typu zadań oraz zgodność 
merytoryczną z zadaniami i kompletność oferty. W wyniku rozstrzygnięcia rozdysponowano 
całą kwotę 260.000 zł dla dziewięciu organizacji pozarządowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kościan Nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.). Jedna oferta nie 
spełniała wszystkich kryteriów zawartych w ogłoszeniu konkursowym (oferta Gottsu Kościan 
na organizację zawodów sportowych) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Wójta 
Gminy Kościan Nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. Zakres ofert obejmował różnorodne formy 
kultury fizycznej. Wsparcie uzyskały podmioty prowadzące działalność w zakresie piłki nożnej, 
żeglarstwa, akrobatyki sportowej, karate, promocji olimpizmu i rekreacji ruchowej. Podmioty 
zrealizowały zadania i rozliczyły swoje projekty. Część zaplanowanych zadań przez Klub 
Sportowy „Tur” Turew nie została zrealizowana i stowarzyszenie zwróciło część 
niewykorzystanych środków w kwocie 2.213,07 zł wraz z wymagalnymi odsetkami w kwocie 
10 zł. 

Na zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji dziedzictwa kulturowego wpłynęło osiem 
ofert. Dla  siedmiu podmiotów rozdysponowano całą kwotę 30.000 zł (zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kościan Nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.). Jedna oferta nie 
otrzymała wsparcia z uwagi na brak środków (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia 

http://bip.gminakoscian.pl/bip/6096.html
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Wójta Gminy Kościan Nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.). W ubiegłym roku do realizacji zadań, 
oprócz stałych organizacji zajmujących się popularyzacją kultury, aktywnie włączyły się Koła 
Gospodyń Wiejskich. Podmioty, które otrzymały wsparcie, zrealizowały swoje zadania i 
rozliczyły dotacje. Koło Gospodyń Wiejskich w Kokorzynie zwróciło część niewykorzystanej 
dotacji w kwocie 2,39 zł, a Koło Gospodyń Wiejskich „Racot – nasza mała ojczyzna” 
niewykorzystaną kwotę 70 zł. 

Zadanie publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
obejmowały działania mające na celu podniesienie sprawności i jakości życia osób 
niepełnosprawnych w szczególności poprzez udział w zajęciach rehabilitacyjnych i 
rekreacyjnych. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł i kwotę tę 
rozdysponowano na jedyny podmiot, który złożył ofertę, tj. Kościańskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wójta 
Gminy Kościan Nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 
terminie. 

W czasie realizacji zadań oraz ich rozliczania wsparcia merytorycznego udzielali 
pracownicy Urzędu Gminy Kościan, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kościanie, który realizował w formie powierzenia pozostałe zadania z 
dziedziny sportu i rekreacji, tj. organizacja imprez sportowych oraz utrzymanie obiektów 
sportowych. Ogółem na wszystkie konkursy ofert realizowane w 2019 roku w 
wyszczególnionych powyżej zakresach zabezpieczono w budżecie Gminy Kościan kwotę 
485.000 zł. Organizacje pozarządowe zrealizowały 18 projektów wykorzystując dotacje na 
ogólną kwotę 482.714,50 zł.  
 
 
VII. Realizacja uchwał rady gminy  
 

W roku 2019 Rada Gminy Kościan obradowała na dziesięciu sesjach kadencji 2018-
2023 oraz na trzech nowej kadencji po październikowych wyborach samorządowych. Radni 
rozpatrzyli i podjęli 105 uchwał. Zestawienie liczby uchwał przedstawia się następująco: 
IV sesja Rady Gminy Kościan – 16.01.2019 r.: 5 uchwał 
V sesja Rady Gminy Kościan – 22.02.2019 r.: 6 uchwał 
VI sesja Rady Gminy Kościan – 20.03.2019 r.: 12 uchwał 
VII sesja Rady Gminy Kościan – 21.05.2019 r.: 16 uchwał 
VIII sesja Rady Gminy Kościan – 25.06.2019 r.: 20 uchwał 
IX sesja Rady Gminy Kościan – 03.09.2019 r.: 10 uchwał 
X sesja Rady Gminy Kościan – 16.10.2019 r.: 11 uchwał 
XI sesja Rady Gminy Kościan – 04.11.2019 r.: 2 uchwały 
XII sesja Rady Gminy Kościan – 27.11.2019 r.: 12 uchwał 
XIII sesja Rady Gminy Kościan – 19.12.2019 r.: 11 uchwał 
 
 
Wprowadzono i realizowano 20 aktów prawnych prawa lokalnego: 
- Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Kościan z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kościan w 2019 r.; 
- Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Kościan z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: określenia 
sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2019; 
- Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Kościan z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: określenia 
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2019; 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2639/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3124/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3125/akt.pdf
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- Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Kościan z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Stary Lubosz; 
- Uchwała Nr VIII/81/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia 
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 
- Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej; 
- Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Kościan; 
- Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan oraz 
określenia granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy; 
- Uchwała Nr IX/95/19 Rady Gminy Kościan z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: zmiany 
Uchwały Nr XXXIV/432/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia 
opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan; 
- Uchwała Nr IX/96/19 Rady Gminy Kościan z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej; 
- Uchwała Nr X/100/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 r. w sprawie: 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
- Uchwała Nr X/101/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 r. w sprawie: 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych; 
- Uchwała Nr X/102/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 r. w sprawie: 
określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania 
nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; 
- Uchwała Nr X/103/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 r. w sprawie: zmiany 
Uchwały Nr XXVI/257/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r., w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kościan; 
- Uchwała Nr XI/109/19 Rady Gminy Kościan z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kościan; 
- Uchwała Nr XII/114/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Kiełczewo; 
- Uchwała Nr XII/115/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Kiełczewo; 
- Uchwała Nr XII/116/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Nowy Dębiec; 
- Uchwała Nr XIII/126/19 Rady Gminy Kościan z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały 
budżetowej Gminy Kościan na rok 2020;  
- Uchwała Nr XIII/130/19 Rady Gminy Kościan z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościan na rok szkolny 2019/2020. 
 
Podjęte uchwały realizowane były na bieżąco.  
 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3126/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6454/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6774/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6455/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6456/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/8000/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/8001/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/8803/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/8804/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/8811/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/8812/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/9656/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/11004/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/11005/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/11268/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/603/akt.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/269/akt.pdf
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VIII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  
 
Gmina Kościan nie należy do żadnego związku komunalnego. Jest członkiem Związku 

Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu, Międzygminnego Związku 
Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Gościnna Wielkopolska” w Pępowie, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i 
Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w 
Kościanie, Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie, 
Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan, Stowarzyszenia Samorządów Południowej 
Wielkopolski na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Gostyniu, Samorządowego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Z Gminą Śrem weszła w porozumienie w zakresie 
wspólnego prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Gaju. Prowadzi także 
współpracę międzynarodową z gminą Sumeg na Węgrzech i Bohdalov w Republice Czeskiej. 
Ponadto Gmina Kościan ściśle współpracuje z samorządami Miasta Kościana, Powiatu 
Kościańskiego i Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji wspólnych zadań i 
pozyskiwania środków na realizację zadań własnych. 
 Z tytułu udziału Gminy Kościan w powyższych związkach i stowarzyszeniach w roku 
2019 poniesiono koszty składek członkowskich w łącznej kwocie 146.025,80 zł, a dotacja 
przekazywana dla Gminy Śrem tytułem uczestnictwa w kosztach prowadzenia schroniska dla 
bezdomnych zwierząt pochodzących z Gminy Kościan na podstawie zawartego porozumienia 
wyniosła 81.529,20 zł. Gmina Kościan w ubiegłym roku nabyła kolejne 7 udziałów w  
Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu i obecnie jest w 
posiadaniu 30 udziałów o łącznej wartości 300.000 zł. Jest to docelowa liczba udziałów jaką 
Gmina Kościan może posiadać w Funduszu. 
 
 

IX. Inne istotne działania Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy 
 

W roku 2019 Wójt Gminy Kościan wydał w sumie 78 zarządzeń, w tym 6 zarządzeń jako 
kierownik Urzędu Gminy. Do Wójta Gminy wpłynęła 1 petycja dotycząca sposobu realizacji 
inwestycji polegającej na przebudowie ul. Polnej w miejscowości Kiełczewo. Na petycję 
udzielona została odpowiedź. W 2019 roku odbyły się ponadto konsultacje społeczne w 
sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Kościan dotyczącej określenia trybu i 
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. 
 
Wójt Gminy Kościan jako organ brał udział w spotkaniach, posiedzeniach i zgromadzeniach 
następujących związków i stowarzyszeń: 
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) 
- Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) 
- Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” 
- Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” 
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” 
- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie 
- Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie 
- Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan 
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu 
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Dane na temat oficjalnej korespondencji Urzędu Gminy Kościan ogółem: 

Rok Liczba korespondencji 
przychodzącej 

Liczba korespondencji 
wychodzącej 

Liczba wniosków o 
udostępnienie 

informacji publicznej 

2018 12833 13306 50 

2019 14515 15919 55 

 
+ 93 dokumenty wysłane elektronicznie w roku 2019. 
 

Gmina Kościan w 2019 roku poniosła nakłady na sprzęt informatyczno-
telekomunikacyjny w kwocie ogółem 91.632 zł, w tym 85.452 zł na sprzęt komputery i 
urządzenia peryferyjne oraz 6.180 zł na sprzęt telekomunikacyjny. 
 

W zakresie ewidencji ludności w 2019 roku zameldowano na pobyt stały 363 osób, a 
na pobyt czasowy 303 osoby, w tym 228 cudzoziemców. Z pobytu stałego wymeldowano 52 
mieszkańców, a z pobytu czasowego – 17. Wydano 28 decyzji administracyjnych. W 160 
przypadkach udostępniano na wnioski różnych organów dane o mieszkańcach, wydano 308 
zaświadczeń o zameldowaniu i nadano 175 numerów PESEL .  Na bieżąco usuwano i 
korygowano niezgodności w bazie PESEL. Takich operacji było 4925. 

W 2019 roku przyjęto 1019 wniosków o wydanie dowodu. Przyjęto także 140 
oświadczeń o utracie dowodu i unieważniono 562 stare dowody osobiste. 
 
 
 
 
 
 
 

X. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2019 roku) 
 
A. Ład przestrzenny  
 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

W 2019 r. prowadzono procedury planistyczne związane: 
- ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kościan, 
- z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębach: Widziszewo, Nowe Oborzyska, Stary Lubosz, Nowy Lubosz. 
            W ramach zagadnień związanych z bieżącymi zadaniami z planowania przestrzennego 
w roku 2019 wydano 160 decyzji o warunkach zabudowy, 43 decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, 358 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, 10 postanowień w zakresie opinii geologicznych, a także 
23 innych informacji lub opinii dotyczących planowania przestrzennego. 
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GOSPODARKA GRUNTAMI 
Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2019: 
1. Zakupiono  do  gminnego zasobu nieruchomość w Katarzyninie o powierzchni 0,0328 ha za 
kwotę 9.840 zł. 
2. Przyjęto za odszkodowaniem drogi na podstawie decyzji o podziale nieruchomości – 40 
działek o łącznej powierzchni 1,8821 ha. 
3. Sprzedano: 

- lokal nr 4 w  Graneczniku położony na działce nr 29/10 za kwotę 25.000 zł; 
- nieruchomość położoną w Gryżynie na działce nr 10/23 zabudowaną 

budynkiem mieszkalnym składającym się z 4 lokali mieszkalnych oraz nieruchomość 
położoną w Gryżynie na działce 10/22 o pow. 0,0487 zabudowana budynkiem gospodarczym 
za kwotę 46.786,00 zł; 

- działkę budowlaną w Kokorzynie nr 372/58 o pow. 0,1018 ha za kwotę 55.898,58 zł; 
- działkę  nr 151/19 o pow. 0,0085 ha położoną  w  Nowym  Dębcu za 8.871,99 zł; 
- działkę  nr 84/25 o pow. 0,0444 ha położoną w Nowym Luboszu za 52.343,90 zł; 
- działkę nr 118/2 o pow. 0,0706 ha za kwotę 31.000,00 zł.  

4. Działka nr 68/2 przejęta z mocy prawa przez Powiat Kościański w Sierakowie. 
5. Grunty przejęte za odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji drogowej    
            polegającej na budowie drogi krajowej  S5:  
            1) w Kobylnikach 8 działek o łącznej powierzchni 1,7894 ha za kwotę 572.811 zł 
            2) w Bonikowie 6 działek o łącznej powierzchni 0,0923 ha 
            3) w Poninie 2 działki o łącznej powierzchni 1,1984 ha za kwotę 379.233 zł 
6. W związku z koniecznością  dokonania podziałów niektórych gruntów należało dokonać 
nowych pomiarów i wytyczenia granic i w wyniku tych działań zmniejszyła się powierzchnia 
gruntów ogółem o 2,5562 ha. 
 

W referacie rolnictwa i gospodarki gruntami w roku 2019 wydano 70 decyzji 
podziałowych działek na terenie Gminy Kościan oraz 82 inne postanowienia. Były także 4 
postanowienia o wszczęciu rozgraniczenia nieruchomości na terenie.  Z uwagi na klęskę suszy 
w roku 2019 przygotowano i zweryfikowano 469 protokołów z szacowania zakresu i wysokości 
szkód w gospodarstwach rolnych. Koordynowano także sprawy związane ze zbyciem lub 
dzierżawą gruntów gminnych.  

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego wydano 123 
zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu 
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, 17 zaświadczeń o wniesieniu opłaty 
jednorazowej. Zawarto 35 umów na dzierżawę gruntów rolnych oraz 7 umów dzierżawy na 
grunty inne (krótkoterminowe). Przygotowano 62 aneksy do umów  dzierżawy nieruchomości 
położonych w Gryżynie. 

 
DROGI PUBLICZNE 

 
W 2019 roku wybudowano lub zmodernizowano drogi i ulice gminne o łącznej długości 

4,942 km. Największą inwestycją drogową w minionym roku była kompleksowa przebudowa 
części ulicy  Polnej w Kiełczewie. Nowa droga z Sierakowa do Kiełczewa skraca drogę między 
tymi miejscowościami. Oba zadania wsparte były środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Mieszkańcy Granecznika wreszcie cieszą się z nowej asfaltowej drogi łączącej ich miejscowość 
z Chorynią. Zadanie to wsparto ze środków samorządu województwa w ramach FOGR. 
Dokończono budowę drogi pomiędzy Krzanem a Kokorzynem. Wsparto inwestycję na drodze 
powiatowej na odcinku Wyskoć Mała – Turew.  
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W 2019 roku złożono 172 wniosków na lokalizację urządzeń obcych w drogach 

publicznych (wydano 166 decyzji) i 147 wniosków na drogach wewnętrznych. Wydano 17 
decyzji na lokalizacje zjazdów na drogach publicznych i rozpatrzono 18 spraw związanych z 
lokalizacją zjazdów na drogach wewnętrznych. Na drogach publicznych złożono 146 wniosków 
na zajęcie pasa drogowego (wydano 143 decyzji), a na drogach wewnętrznych liczba wydanych 
umów wyniosła 121. Wydano 137 decyzje na umieszczenie urządzeń obcych w drogach 
publicznych, a na umieszczenie urządzeń obcych w drogach wewnętrznych podpisano 75 
umowy. 
 
Porównanie liczby wniosków i decyzji dotyczących dróg publicznych w latach 2018-2019: 

Rodzaj sprawy 2018 2019 

Decyzje na lokalizację urządzeń obcych w drogach 
publicznych 

135 166 

Zgody na lokalizację urządzeń obcych na drogach 
wewnętrznych 

108 147 

Decyzje na lokalizację zjazdów na drogach 
publicznych 

9 17 

Ustalenia lokalizacji zjazdów na drogach 
wewnętrznych 

11 18 

Decyzje na zajęcie pasa drogowego w drogach 
publicznych 

137 143 

Umowy na zajęcie pasa drogowego na drogach 
wewnętrznych 

61 121 

Decyzje na umieszczenie urządzeń obcych w 
drogach publicznych 

123 137 

Umowy na umieszczenie urządzeń obcych w 
drogach wewnętrznych 

52 75 

 
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, które miały miejsce w 2019 r.: 
- „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na nieruchomości o nr ewidencyjnym 222/1 w obrębie geodezyjnym Bonikowo, 
gmina Kościan”, 
- „Uruchomieniu linii do produkcji regranulatu, aglomeratów i przemiałów z odpadów 
tworzyw sztucznych na działce o nr ewidencyjnym 172/27 zlokalizowanej przy ulicy 
Dworcowej 17 w miejscowości Bonikowo gmina Kościan” 
- „Rozbudowie drogi powiatowej 3941P Kokorzyn – Szczodrowo – Sierakowo – droga krajowa 
nr 5 (Kościan)” 
- zmienia się decyzję Wójta Gminy Kościan nr 13/2015 znak sprawy: GOŚ.6220.16.2015 z dnia 
23 listopada 2015r. w brzmieniu nadanym przez decyzję zmieniającą Wójta Gminy Kościan z 
dnia 16 grudnia 2015r. następnie w brzmieniu nadanym przez decyzję zmieniającą Wójta 
Gminy Kościan z dnia 12 grudnia 2017r. w taki sposób że przenosi się ją z podmiotu PV 
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Łagiewniki 1 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa na podmiot Elektrownia PV 14 Sp. z 
o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. 
- „Budowie farmy fotowoltaicznej ‘Kościan II’ o mocy do 1 MW zlokalizowanej na 
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 77/2 w miejscowości Katarzynin, gmina Kościan, 
powiat kościański, województwo wielkopolskie” 
- „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368 w obrębie 
geodezyjnym Nielęgowo, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie” 
- „Rozbudowie drogi powiatowej 3900P w miejscowości Nacław”, 
zmienia się decyzję Wójta Gminy Kościan nr 5/2013 znak sprawy: GOŚ.6220.3.2013 z dnia 22 
maja 2013r. w brzmieniu nadanym przez decyzję zmieniającą Wójta Gminy Kościan z dnia 25 
maja 2018r. w taki sposób że przenosi się ją z podmiotu BERGMANN RECYCLING Sp. z o.o. ul. 
Leopolda Okulickiego 77F/4, 71-035 Szczecin na podmiot BO TO EKO Sp. z o.o. Al. 
Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 
- „Rozbudowie obory na dz. o nr ewidencyjnym 125/2 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra” 
- „Budowie obory bydła opasowego na max. 277,2 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 321 i 322 w obrębie geodezyjnym Stary 
Lubosz” 
- „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3905P, dr. powiatowa 3900P – Czarkowo – Widziszewo”, 
Umorzenie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni 
fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 0,5 MW na terenie działek o 
numerach ewidencyjnych 99, 100, 101, 136/1, 136/2, 137 i 139 w miejscowości Witkówki” 
- „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 20MW, składającej się z 
wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami 
energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 
426 i 427 w obrębie geodezyjnym Sepienko gm. Kościan”, 
- Umorzenie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw na terenie 
nieruchomości o nr ewidencyjnym 13/2 w miejscowości Ponin gm. Kościan” 
- „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
na działkach nr ewid. 203/2, 203/3 – obręb Krzan w miejscowości Krzan, Gmina Kościan, 
powiat kościański, województwo wielkopolskie”, 
zmienia się decyzję Wójta Gminy Kościan nr 10/2015 znak sprawy: GOŚ.6220.13.2015 z dnia 
22 października 2015r. w taki sposób że przenosi się ją z podmiotu Zakład Inżynierii Środowiska 
„AGREN” Leszek Długokęcki, Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi  na podmiot Nazare Sp. 
z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa  
- „Budowie elektrowni fotowoltaicznej KOŚCIAN o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5,0MW 
na działce o nr ewidencyjnym 182 w obrębie geodezyjnym Nowe Oborzyska, gmina Kościan”, 
„Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 4/29 w miejscowości 
Kurowo, Gmina Kościan – Kurowo A” 
- „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 4/29 w miejscowości 
Kurowo, Gmina Kościan – Kurowo B” 
 

W 2019 roku nie wydano żadnej decyzji w zakresie czasowego odebrania zwierzęcia 
wobec 3 z roku poprzedniego. Na podstawie złożonych wniosków wydano 3 koncesje na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Ponadto wydano 
jedną decyzję wygaszającą wcześniej wydane zezwolenie z uwagi na zakończenie świadczenia 
usługi przez podmiot, na którego wydane zostało zezwolenie. Udzielono także pomocy 
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finansowej dotyczącej likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Kościan. Pomoc ta została udzielona zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą określającą 
regulamin przyznawania dotacji. W roku 2019 roku z pomocy skorzystało 21 podmiotów na 
łączną kwotę 55 483,08 zł. 

 
W 2019 roku rozpatrzono ogółem 229 spraw związanych z wycinką lub usuwaniem 

drzew w stosunku do 233 z roku 2018. Rozpatrzono 116 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew 
przez osoby fizyczne z prywatnych posesji. Do Urzędu w tym okresie wpłynęło także 35 
wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Pozostałe sprawy związane były z 
wnioskami o wyrażenie zgody na posprzątanie wiatrołomów, wniosków złożonych do Starosty 
Kościańskiego z prośbą o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasów dróg 
administrowanych przez Gminę Kościan oraz terenów rekreacyjnych będących w zarządzenie 
Gminy Kościan. Ponadto składano prośby o wyrażenie zgody na podcięcie drzew oraz do 
Urzędu wpływały zgody na usuniecie drzew wydane przez Wielkopolskiego Konserwatora 
Zabytków. W ciągu roku 2019 wydano łącznie 47 decyzji, związane one były m.in. z 
niewyrażeniem zgody na usunięcie drzew lub wniesienia sprzeciwu, co do zamiaru usunięcia 
drzew przez osoby fizyczne ze względu na braki formalne wniosku lub cenne walory 
przyrodnicze i krajobrazowe planowanego do usunięcia drzewa. Pozostałe decyzje dotyczyły 
wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez zarządców pasów drogowych zlokalizowanych na 
terenie administracyjnym Gminy Kościan oraz decyzje wydawane podmiotom, które zamiar 
usunięcia drzewa uzasadniały prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie, których 
niejednokrotnie naliczono opłaty z tytułu usunięcia drzew, jednocześnie odraczając jej 
uiszczenie na okres 3 lat od dnia ustalonego terminu na wykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych. Wydawana były również decyzje umarzające postępowania na wnioski 
stron postępowania administracyjnego lub zmieniano wcześniej wydane zezwolenia w 
zakresie terminu na usunięcie drzew. 
 

W 2019 roku zakończona została inwestycja pn. „Instalacja odnawialnych źródeł 
energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan” z dofinansowaniem 
ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł 
energii”. W ramach zadania zamontowano 303 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,31 
MW oraz 40 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 0,17 MW. Była to inwestycja 
proekologiczna umożliwiająca mieszkańcom znaczne obniżenie rachunków za prąd i ciepło 
przy jednoczesnej ochronie środowiska poprzez zastosowanie urządzeń OZE. 
 
B. Mienie komunalne 

 
Koszty związane z utrzymaniem komunalnych cmentarzy w Nowym Luboszu i Racocie: 

wynagrodzenie za utrzymanie cmentarza, opłata za wodę, zakup artykułów potrzebnych do 
utrzymania, koszty za wywóz odpadów i nieczystości to w roku 2019 kwota 34.568,63 (w roku 
2018 była to kwota 23.447,34 zł), zaś dochody z opłat za wykup miejsca na naszych 
cmentarzach komunalnych to 4.800 zł. W roku 2019 wydano 13 zgód na pochówek na 
cmentarzu w Racocie i 19 na cmentarzu w Nowym Luboszu. 

Koszty poniesione na utrzymanie budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych (tj. 
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wentylacji w budynku w Kawczynie, naprawa 
komina na mieszkaniu socjalnym w Kurzej Górze, naprawa poszycia dachowego w budynku w 
Turwi, malowanie klatki schodowej w budynku w Kiełczewie) oraz koszty stałe z tytułu energii, 
przeglądów technicznych budynków i lokali pochłonęły kwotę 14 851,73 zł. 
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Na równanie, remonty dróg i chodników oraz modernizację infrastruktury przydrożnej 

wydano kwotę 393.467,02 zł, w tym częściowo środków z Funduszu Sołeckiego wiosek 
objętych zadaniami. Na zakup  materiałów potrzebnych do należytego utrzymania stanu dróg 
wyłożono kwotę 133 338,72 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg Gmina Kościan wydała 
557 268,68 zł. W kwocie tej były koszty zużycia energii i konserwacji urządzeń 
oświetleniowych, a także wydatki związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w Kurowie i 
Turwi. 
 
 
C. Finanse  

 
Budżet Gminy Kościan na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr III/20/18 z 

dnia 20 grudnia 2018 roku i wyniósł po stronie dochodów 90 606 045,56 zł, a po stronie 
wydatków 97 009 942,79 zł. Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 5591 zł. Największy udział 
w dochodach gminy stanowią dochody własne w kwocie 30.539.616,10 zł (37,7%) oraz udziały 
w podatkach PIT i CIT w kwocie 16.003.931,18 zł (17,7%), co stanowi razem ponad 55 % całości 
dochodów. W dochodach własnych gminy przeważa podatek od nieruchomości (39,3%). Duży 
dochód stanowi tzw. opłata eksploatacyjna, której udział w dochodach własnych sięga 13,9 %. 
Duże wpływy stanowią również opłaty za dostarczanie wody  i odprowadzanie ścieków (w 
sumie 16,5%). Dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowiły w sumie 27,7% 
dochodów. W większości były to środki na realizację świadczeń wychowawczych programu 
Rodzina 500+. Subwencja ogólna oświatowa oraz wyrównawcza wyniosły 13.409.429 zł, co 
stanowi 14,8 % dochodów. Od roku 2010 dochody własne Gminy Kościan (podatki i opłaty) 
wzrosły dwukrotnie z 15,7 mln zł do kwoty 30,5 mln zł, a udział w podatkach od osób fizycznych 
i prawnych wzrósł trzykrotnie z 5,4 mln zł do 16 mln zł. W tym samym czasie prawie nie uległa 
zmianie wysokość subwencji oświatowej do szkół, która oscyluje na poziomie 10-11 mln zł. 

Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy zostało przeznaczonych na 
zadania związane z opieką społeczną i pomocą rodzinie (np. świadczenia 500+) i wyniósł 
24.690.884 zł, tj. 25,4 % wydatków. Udział wydatków na oświatę i wychowanie to 23.349.198 
zł (24,1 %), z czego udział środków gminnych wyniósł prawie 10 mln zł. Na budowę, rozbudowę 
i utrzymanie dróg przeznaczono łącznie 13.052.690 zł (13,5 % budżetu), a na gospodarkę 
wodno-ściekową 14.500.925 zł (14,9 %). W roku 2019 Gmina Kościan przeznaczyła na wydatki 
majątkowe rekordową kwotę 31.089.089,89 zł, co stanowi 32,05 % wydatków budżetu. To 
efekt realizacji dużych inwestycji z zaangażowaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych z 
WRPO. Środki te zasiliły głównie inwestycje drogowe (39%), inwestycje związane z gospodarką 
wodno-ściekową (37%) oraz inwestycje w ochronie środowiska związane z odnawialnymi 
źródłami energii (19,6%).  

Za rok 2019 w wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej figuruje 507 
podmiotów. Łącznie udzielono pomocy w 805 przypadkach. Tej pomocy de minimis udzielono 
z tytułu umorzeń podatkowych, nabycia gruntów do powiększenia gospodarstwa rolnego, z 
tytułu ulgi inwestycyjnej, z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników jako zwrot kosztów 
kształcenia zawodowego, a także z tytułu zwrotu akcyzy za paliwo do ciągników. 
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D. Oświata i edukacja  
 
Analiza działań związanych z edukacją jest częściowo utrudniona przez funkcjonowanie szkół 
w roku szkolnym, a wydawanie środków w roku budżetowym. W ubiegłym roku szkoły 
funkcjonowały w zmienionych strukturach w związku z wprowadzoną w roku szkolnym 2017-
2018 reformą oświatową likwidującą gimnazja i powracającą do ośmioletnich szkół 
podstawowych. Szkoły na terenie gminy w roku 2019: 
a) Zespół Szkół  Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie; 
b) Szkoła Podstawowa w Kiełczewie (z budynkiem w Kokorzynie) z oddziałami przedszkolnymi; 
placówka funkcjonowała do 31 sierpnia 2019 roku; po tym czasie została wchłonięta przez 
Zespół Szkól w Starych Oborzyskach; 
c) Zespół Szkół  Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie z oddziałami 
gimnazjalnymi i szkołą filialną Turwi; 
d) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach z 
oddziałami gimnazjalnymi; 
e) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu. 
Pomimo formalnie pełnej ośmioletniej struktury wszystkich szkół, aby w pełni wykorzystać 
doświadczenie nauczycieli i potencjał lokalowy budynków gimnazjalnych, ósmym klasom z 
Bonikowa, Kiełczewa i Lubosza, wskazywano miejsce realizacji obowiązku szkolnego 
odpowiednio w Starych Oborzyskach i Racocie. 
 
Liczba uczniów, którym Wójt Gminy przyznał prawo do zwrotu kosztów dowozu w 2019 r.:  
17 – dofinansowanie do paliwa,   
17 – transport taksówką,  
1 – zakup biletu PKS,  
3 – bus Ośrodka Rehabilitacyjnego. 
Koszty dowozu uczniów do szkół to kwota 1.028.716,37 zł, w tym koszty opieki nad uczniami 
w trakcie dowozu, czyli wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi – 125.196,30 zł. 
 
Wydatki w roku 2019 na oświatę i wychowanie wyniosły 23.349.198,21 zł. Subwencja, dotacje 
i dochody placówek oświatowych zaspokoiły tylko około 58 % kosztów funkcjonowania szkół i 
przedszkoli. Subwencja oświatowa wyniosła 11.671.759 zł, dotacja przedszkolna to 565.409 zł, 
dotacje szkolne na realizowane programy wyniosły łącznie 479.075,26 zł, środki na edukacyjną 
opiekę wychowawczą wyniosły 344 369,37 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z 
innych gmin to 333.244,38 zł, a fundusze wypracowane przez przedszkola i szkoły sięgnęły 
kwoty 332.095,29 zł. Z budżetu Gminy Kościan desygnowano zatem kwotę 9.956.490,29 zł, co 
stanowi 42,6 % ogółu kosztów oświaty i wychowania. 
 
Zestawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem naszych szkół i przedszkoli 
przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu (Informacja o realizacji zadań oświatowych 
w Gminie Kościan). 
 
E. Polityka społeczna 

 
Działania gminne związane z szeroko pojętą pomocą społeczną pochłonęły w ubiegłym 

roku kwotę 24.325.875,65 zł, co stanowi 25,4 % wydatków. Była to największa pozycja w 
budżecie. Większość wydatków stanowiły rządowe programy socjalne (Rodzina 500+, Dobry 
Start) obsługiwane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. No koniec 
2019 roku w GOPS-ie zatrudnionych było 19 pracowników. 
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Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w 2019 roku 
 

Rozdział 
 Kwota  

ogółem 
Dotacja  

Budżet gminy 

201 203 206 

85202 DPS 712.391,48 0 0 0 712.391,48 

85205 Przeciwdziałanie przemocy 6.673,70 0 0 0 6.673,70 

85213 Składki zdrowotne – ZS 21.631,84 0 21.000,00 0 531,84 

85214 Zasiłki ogółem: 80.048,36 0 38.000,00 0 42.048,36 

 1. zasiłki okresowe 42.250,00 0 38.000,00 0 4.250,00  
2. schronienie, 18.708,36 0 0 0 18.708,36 

 3. zasiłki specjalne celowe 17.490,00 0 0 0 17.490,00 

 4. zasiłki celowe i w naturze 1.600,00 0 0 0 1.600,00 

85216 Zasiłki stałe 249.953,22 0 240.098,44 0 9.854,78 

85219 Utrzymanie ośrodka: 1.046.776,27 0 119.282,09 0 927.494,18 

85230 Program - Dożywianie 164.798,82  0 93.340,80 0 71.458,02 

85295 Programy- Kluby seniora 48.008,46 0 0 0 48.008,46 

85501 Świadczenia wychowawcze 14.708.867,93 0 0 14.708.867,93 0 

85502 Świadczenia rodzinne, FA 6.428.952,19 6.428.952,19 0 0 0 

85503 KDR 400,00 250,00 0 0 150,00 

85504 AR i Dobry start razem 707.992,75 642.680,00 17.442,00 0 47.870,75  
1 „Dobry start” 642.680,00 642.680,00 0 0 0  
2. Asystent rodziny 65.312,75 0 17.442,00 0 47.870,75 

85508 Rodziny zastępcze 70.380,63 0 0 0 70.380,63 

85513 Składki zdrowotne- ŚR 79.000,00 79.000,00 0 0 0 

OGÓŁEM: 24.325.875,65 7.150.882,19 529.263,33 14.708.867,93 1.936.862,20 

 
W roku 2019 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto w 
gminie 569 osób w 232 rodzinach. Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy 
społecznej m.in. z pracy socjalnej, poradnictwa, załatwiania spraw w urzędach, sądach, 
orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent, emerytur. Ponadto 
pracownicy Ośrodka przeprowadzali wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków i wydawali 
opinie i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, Policji, sądów i innych 
uprawnionych instytucji. 

 

Rok 

Liczba mieszkańców 

ogółem 

Liczba rodzin 

(gospodarstw 

domowych) 

Liczba rodzin objętych 

pomocą społeczną 

Odsetek rodzin 

korzystających z 

pomocy 

2013 15.858 3.687 446 12,1 

2014 15.876 3.729 424 11,4 

2015 15.988 3.772 376 9,97 

2016 16.037 3.833 302 7,88 

2017 16.050 3.853 281 7,29 

2018 16.099 3.881 251 6,47 

2019 16.205 3.933 232 5,90 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań zawarte jest w załączniku do niniejszego 
raportu (Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2019).  

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 

wykonywała  swoje obowiązki zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz uchwałą Rady Gminy przyjmującą Gminny Program. Komisja odbywała 
swoje posiedzenia w pełnym składzie raz w miesiącu w każdy pierwszy wtorek. Ponadto 
Komisja odbyła 5 posiedzeń, na których tylko opiniowano wnioski o wydanie  zezwoleń na 
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sprzedaż napojów alkoholowych. Troje członków Komisji są jednocześnie członkami Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestniczą  w 
posiedzeniach  grup roboczych oraz posiedzeniach Zespołu. Członkowie GKRPA wzięli udział w 
ogólnopolskim szkoleniu pt. „Zakres prac Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych – nowe 
cele, zadania i sposoby ich realizacji” prowadzonego przez pracowników PARPA.  W roku 2019 
do Gminnej Komisji wpłynęło  8  wniosków w sprawie osób nadużywających alkoholu. 

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  przeznaczane są  środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę z tytułu 
rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 
wyniosła 249.829 zł. Na terenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r było 39 
sklepów  prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz 9 punktów gastronomicznych. 
Ponadto w roku 2019 wydano 37 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Wydano je przedsiębiorcom posiadającym  zezwolenia. Wartość sprzedanego 
alkoholu w roku 2019 na terenie gminy wyniosła 12.031.197,38 zł. Najwięcej sprzedano piwa 
za kwotę 6.238.721,12 zł, mocnych alkoholi pow. 18 % za kwotę 5.060.418,97 zł, a alkoholi do 
18 %  za 732.057,23 zł. 

Najważniejsze działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to 
wsparcie dla osób z „problemem” oraz ich rodzin poprzez punkt konsultacyjny czynny w każdy 
wtorek, a także pomoc w znalezieniu odpowiedniej terapii związanej z uzależnieniem. To także 
działania edukacyjne prowadzone poprzez szkoły. Dużą cześć wydatków stanowi wsparcie dla 
szkół w organizacji półkolonii oraz dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów w 
organizacji obozów wypoczynkowo-terapeutycznych. Ogółem na kolonie i obozy z 
programami zajęć profilaktycznych w czasie ferii letnich i zimowych przeznaczono w roku 2019 
środki finansowe w kwocie 81.538 zł, a liczba  uczestników, która skorzystała z tych form to 
1043. Z funduszy GKRPA wsparto również doposażanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych. 

W 2019 roku Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków 
mieszkaniowych to 23 na łączną kwotę 41.420,66 zł, a liczba pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków o dodatek energetyczny to 5 na kwotę 416,84 zł. Zauważono znaczny spadek 
składanych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych w porównaniu do ubiegłych lat. 

W 2019 roku wydano dla sklepów 13 nowych zezwoleń na sprzedaż piwa (do 4,5 % 
zawartości alkoholu), 11 zezwoleń na sprzedaż wina (powyżej 4,5 % do 18 % zawartości 
alkoholu), oraz 12 koncesji na sprzedaż wódki (powyżej 18 % zawartości alkoholu), a także 0 
zezwolenia na sprzedaż piwa w gastronomii. Dodatkowo wydano 37 jednorazowych pozwoleń 
na sprzedaż piwa podczas festynów i imprez okolicznościowych.  
Na dzień 31.12.2019 r. w Gminie Kościan było w sumie 114 ważnych koncesji na sprzedaż 
wszystkich rodzajów alkoholu. 
 
Zestawienie udzielonych koncesji na alkohol w Gminie Kościan w latach 2018-2019 

Zezwolenie na sprzedaż 
2018 2019 

Liczba zezwoleń 

 
Nowe koncesje 

piwo 10 13 

wino 4 11 

wódka 8 12 

Koncesje jednorazowe 29 37 

Ważne koncesje na koniec roku 119 114 

 
W ciągu roku przeprowadzono wraz z GKRPA 9 kontroli wśród koncesjonariuszy, podczas 
których nie stwierdzono większych nieprawidłowości. 
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F. Kultura  
 
Dotacja dla gminnej instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Kościan w Kiełczewie 
wyniosła 535.000 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biblioteki wraz z jej filiami 
(Widziszewo, Stary Lubosz, Racot, Turew). 
 
W 2019 roku trzem podmiotom udzielono dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Kościan. Wsparcie 
uzyskały: 
1. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na prace 
konserwatorsko – restauratorskie związane z konserwacją obrazu NMP Niepokalanie Poczętej 
autorstwa Leopolda Nowotnego w Kaplicy przypałacowej Stacji Badawczej w Turwi – kwota dotacji 
10.500 zł 
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Racocie na remont konstrukcji i pokrycia 
dachu wraz z renowacją ścian w poziomie podparcia więźby dachowej – kwota dotacji 25.000 zł 
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Pocieszenia i św. Mikołaja w Starych Oborzyskach na prace 
konserwatorsko – restauratorskie związane z konserwacją obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w ołtarzu 
głównym kościoła w Starych Oborzyskach – kwota dotacji 12.600 zł 

 
Część zadań związanych z kulturą, tj. podejmowanie działań obejmujących przedsięwzięcia z 
zakresu zajęć rozwijających zdolności artystyczne dzieci i młodzieży na bazie świetlic wiejskich 
oraz promujących dziedzictwo kulturowe, realizowana była na podstawie przyjętego 
„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2018”. Efekty opisano w sprawozdaniu z realizacji tego Programu. 
 
G. Turystyka, sport i rekreacja  

Zadania związane z turystyką sportem i rekreacją realizowane były głównie przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach jego działalności związanej z administrowaniem ośrodka 
wypoczynkowego, kąpieliska i plaży w Nowym Dębcu, pieczą nad zewnętrznymi obiektami 
sportowymi oraz koordynowania organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Część zadań 
realizowały sołectwa i wydatkowały środki w ramach swoich funduszy. 

W roku 2019 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie był organizatorem 19 imprez 
sportowych w których łącznie wzięło udział blisko 3000 uczestników. Największymi imprezami 
były Kościan Triathlon w Nowym Dębcu, w którym w 2019 roku wystartowało około 900 
zawodników oraz Biegi Przełajowe im. D. Chłapowskiego TOP-FARMS  organizowane od ponad 
30 lat w Turwi, które zgromadziły na starcie blisko 600 zawodników. Ponadto OSiR organizował 
w 2019 roku: XXVIII Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym, Halowe 
Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej drużyn niezrzeszonych i drużyn zrzeszonych, VIII Turniej 
Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej, XX Memoriał Siatkarski im. Tadeusza Krause, Wiosenne 
Zawody Strzeleckie, Majowy Turniej Strzelecki, Eliminacje Mistrzostw Wielkopolski Gościnnej 
w Wyścigach Drezyn Ręcznych – Rodzinny Piknik Drezynowy Racot 2019, Turniej Piłkarski o 
Puchar Wójta 2019, XVII Bieg Romantyczny Parami, XXV Zawody Pływackie na J. Wonieść, 
XXXIII Biegi Przyjaźni, IX Turniej w Boules o Puchar Dyrektora OSiR-u, XVII Mistrzostwa Gminy 
i Powiatu w Strzelaniu z Wiatrówki, XVI Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Par 
Deblowych, XXVI Mistrzostwa Gminy w Siatkówce. Był także współorganizatorem Mistrzostw 
Powiatu w Narciarstwie i Snowboardzie w Zieleńcu oraz  Międzynarodowych i Krajowych 
Zawodów Sikawek Konnych w Racocie. 
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W 2019 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował trzecią edycję Turnieju Sołectw 
Gminy Kościan. Przez cały rok sołectwa startując w imprezach sportowo-rekreacyjnych 
zdobywały punkty za udział oraz za zajęte miejsca. Suma zdobytych punktów została 
przemnożona przez przelicznik w zależności od liczby mieszkańców sołectwa. W roku 2019 w 
Turnieju wystartowały 23 sołectwa, które rywalizowały w dziewięciu imprezach sportowych: 
Mistrzostwach Gminy w tenisie stołowym indywidualnie i deblu, halowej piłce nożnej, 
strzelaniu z wiatrówki, siatkówce, wyścigach drezyn ręcznych, biegu romantycznym parami, 
zawodach pływackich oraz sztafetach triathlonowych. Zwycięzcą ubiegłorocznych zmagań 
okazało się sołectwo Racot, drugie miejsce zajęło sołectwo Darnowo, a na trzecim miejscu 
uplasowało się sołectwo Katarzynin.  

Od kilku lat Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie organizuje rozgrywki amatorskiej 
ligi piłki nożnej pod nazwą Liga Wiejska. W rozgrywkach w 2019 roku brało udział 9 drużyn. 
Rozegrano 72 mecze, w których łącznie wystąpiło prawie 1000 uczestników. Ośrodek Sportu i 
Rekreacji ściśle współpracuje z klubami sportowymi z terenu gminy Kościan i wspólnie z nimi 
organizuje wiele imprez sportowych cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Współorganizowaliśmy m.in. Wiosenne Biegi Przełajowe – Inauguracja Dni Olimpijczyka, XXVI 
Bieg Olimpijski, XVI Olimpiada Bez Barier im. Ireny Naskręt oraz VII Igrzyska Trzeciego Wieku 
– Racot 2019 (wspólnie z SKS Jantar Racot), Juna Cup – Turniej Piłkarski i  Mikołajkowy Turniej 
Piłkarski (wspólnie z LZS JunaTrans Stare Oborzyska), Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Podkowa 
Racot Cup i Halowy Turniej o Złotą Podkowę Racotu (wspólnie z PKS Racot). 

Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie realizował w okresie letnim w Nowym 
Dębcu imprezy o charakterze kulturalnym. Wspólnie z Centrum Rozwoju Gminy Kościan i 
Młodzieżową Radą Gminy Kościan zorganizował Powitanie Lata w ramach projektu „Plaża 
Dębiec Festiwal”. Ponadto zorganizowano koncert, dwie zabawy taneczne oraz imprezę 
towarzyszącą przed zawodami sikawek konnych, podczas której odbył festiwal kulinarny. 

Wydatki związane z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji jako jednostki budżetowej 
w 2019 roku zamknęły się kwotą ogółem 1.025.861,75 zł.  

Część zadań związanych z rozwojem i promocją turystyki realizuje Międzygminny 
Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna”. W ramach naszej składki członkowskiej w 
ubiegłym roku otrzymaliśmy wsparcie na Zawody Drezynowe i Triathlonowe oraz użyczenie 
namiotów na Dożynki Powiatowo-Gminne i Pikniki w Nowym Dębcu. Promocja odbywała się 
również poprzez multimedialny przewodnik oraz karty atrakcji turystycznych regionu. 
 
 
H. Gospodarka komunalna  
 
W 2019 roku w Gminie Kościan zużyto 986 534 m3 wody, z czego produkcja „naszych” ujęć i 
stacji uzdatniania wody wyniosła 771 230 m3, a zakup od sąsiednich gmin to 215 304 m3. 
Prawie połowa produkcji wody w gminie pochodziła z ujęcia w Katarzyninie (377 023 m3). W 
pozostałych stacjach wyprodukowano: Wławie (170 762 m3), Stare Oborzyska (100 278 m3), 
Mikoszki (80 808 m3) oraz Widziszewo (42 359 m3), która pracowała tylko przez I półrocze 
ubiegłego roku, a później stacja została wyłączona. Ujęcie wody Widziszewo od 05.07.2019 
zostało wyłączone z eksploatacji ze względu na awarię studni głębinowej. Woda dla 
mieszkańców dotychczas obsługiwanych przez ujęcie wody Widziszewo jest kupowana przez 
Gminę Kościan od Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu sp. z o.o. i jest  
dostarczana ze stacji i ujęcia wody Przysieka Polska. Od spółki Wodociągi Kościańskie gmina 
zakupiła 140 985 m3 wody, z Kamieńca 29 728 m3, a ze Śmigla 44 591 m3. Długość naszej sieci 
wodociągowej wynosi 171 km. 
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Stacje Uzdatniania Wody w Gminie Kościan (stan na 31.12.2019) 
1) Stacja Uzdatniania Wody i wodociąg publiczny Stare Oborzyska  
 SUW w Starych Oborzyskach zasilany jest z ujęcia czwartorzędowego plejstoceńskiego 
ze studni nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na dz. nr 132/1 w obrębie stacji. Studnia nr 2 o głębokości 
38 m i wydajności 25 m3/h i studnia nr 3 o głębokości 37 m i wydajności 18m3/h działają 
naprzemiennie (zmiana co 6 godzin) lub obie w razie potrzeby. Średnia wydajność stacji 
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wynosi 400 m3/dobę. Na terenie SUW znajduje się 
wolnostojący budynek stacji, dwa zbiorniki retencyjne wieżowe o pojemności nominalnej 100 
m3 każdy, odstojnik wód popłucznych. 
 Długość sieci wodociągowej wynosi ogółem 16,98 km. Wykonana jest z materiałów: AC 
(0,3 km), PVC (9,44 km), stal (0,1 km), PE (4,5 km) i PE tranzyt (2,64 km). Sieć służy do 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kościan w miejscowościach: Stare 
Oborzyska, Nowe Oborzyska, Pianowo, a także mieszkańców Gminy Czempiń w Betkowie. 
Średnia produkcja wody w roku 2019 wynosiła 285 m3/dobę. Głównymi odbiorcami wody są 
gospodarstwa domowe, szkoła, przedszkole, stacja benzynowa i zakłady pracy. 
2) Stacja Uzdatniania Wody i wodociąg publiczny Katarzynin  
 SUW w Katarzyninie zasilany jest z czterech studni z ujęcia czwartorzędowego 
znajdującego się na terenie miejscowości. Maksymalna wydajność ujęcia zgodnie z 
pozwoleniem wodnoprawnym wynosi 1421 m3/dobę. Wodociąg jest raportowany do UE. 
Studnia nr 2A o głębokości 36 m i wydajności 15-35 m3/h zlokalizowana jest na dz. nr 103/9, 
studnia nr 3Bis o głębokości 36 m i wydajności 15-35 m3/h zlokalizowana jest na dz. nr 103/10, 
studnia nr S1 o głębokości 40 m i wydajności 25-55 m3/h zlokalizowana jest na dz. nr 7183/1, 
studnia nr S2 o głębokości 42 m i wydajności 25-45 m3/h zlokalizowana jest na dz. nr 135/2. 
Na terenie SUW znajdują się 4 zbiorniki retencyjne pionowe o pojemności 200 m3 każda, 2 
studnie, wolnostojący agregat prądotwórczy, 2 odstojniki wód popłucznych (jeden służy jako 
zbiornik przelewowy, a dopiero z drugiego zbiornika woda po odstaniu przez 24h trafia do 
rowu melioracji szczegółowej na dz. nr 108 w Katarzyninie. W budynku SUW znajdują się 
pompownia, hala technologiczna, sterownia, chlorownia, pomieszczenie obsługi i toaleta. 
Zestaw pomp „Racot” składa się z 4 pomp, które pchają wodę do miejscowości: Racot, Stary 
Lubosz, Nowy Lubosz, Spytkówki, Witkówki, Darnowo, Wyskoć Mała. Zestaw pomp 
„Katarzynin” sklada się z 5 pomp pchających wodę do miejscowości: Katarzynin, Gryżyna, 
Nielęgowo, Nacław, Czarkowo.  
 Długość sieci wodociągowej wynosi ogółem 90,31 km i jest zbudowana z rur: PVC (71,4 
km), PE (10,54 km), PE-tranzyt (6,41 km), PE-110 (0,16 km) i AC (2,8 km). Średnia produkcja 
wody z Katarzynina w 2019 roku wynosiła 1088 m3/dobę. Głównymi odbiorcami wody są 
gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, zakłady pracy. 
3) Stacja Uzdatniania Wody i wodociąg publiczny Wławie  
 SUW we Wławie zasilany jest przez dwie studnie z ujęć czwartorzędowych 
znajdujących się na terenie stacji, tj. dz. nr 30/1. Maksymalna wydajność ujęcia zgodnie z 
pozwoleniem wodnoprawnym wynosi 532 m3/dobę. Studnia nr 1 o głębokości 31,1 m ma 
wydajność 45 m3/h, a studnia nr 2 o głębokości 30,8 m ma wydajność 25 m3/h. Studnie działają 
naprzemiennie (zmiana co 3 godziny) lub jednocześnie w razie potrzeby. Na terenie SUW 
znajdują się 2 studnie, 3 zbiorniki retencyjne o pojemności 150 m3 każdy, wolnostojący 
budynek stacji oraz odstojnik wód popłucznych. W budynku SUW mieszczą się: sterownia, 
agregat prądotwórczy, chlorownia, sanitariat, pomieszczenie socjalne, magazyn i hala 
technologiczna. W budynku działają dwa zestawy hydroforowe. Pierwszy zasila przy pomocy 
4 pomp miejscowości Gminy Kościan: Wławie, Januszewo, Osiek, Nowy Dębiec oraz 
miejscowości Gminy Krzywiń: Świniec, Jurkowo, Zgliniec. Drugi pcha wodę przy pomocy 4 
pomp do naszych miejscowości: Wławie, Granecznik, Choryń, Ignacewo, Wyskoć, Turew.  
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 Długość sieci wodociągowej wynosi ogółem 17,9 km i jest zbudowana z rur PVC (11,03 
km), stalowych (1,4 km), AC (0,6 km) i PE-160 (4,87 km). ). Średnia produkcja wody z Wławia 
w 2019 roku wynosiła 496 m3/dobę. Głównymi odbiorcami usług są gospodarstwa domowe, 
zakłady pracy, budynki użyteczności publicznych. 
4) Stacja Uzdatniania Wody i wodociąg publiczny Mikoszki  
 SUW w Mikoszkach jest zasilany z 4 studni położonych na terenie miejscowości. Z ujęć 
czwartorzędowych zasilane są studnie: nr 1A na dz. nr 23/26 o głębokości 20 m i wydajności 
12 m3/h, nr 2B na dz. nr 23/26 o głębokości 20 m i wydajności 21 m3/h, nr 3A na dz. nr 23/5 o 
głębokości 20 m i wydajności 5 m3/h, a z ujęcia trzeciorzędowego studnia nr 4 na dz. nr 23/26 
o głębokości 96 m i wydajności 15 m3/h. Maksymalna wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem 
wodnoprawnym wynosi 333 m3/dobę. Na terenie SUW zbudowane są dwa zbiorniki 
retencyjne o pojemności 100 m3 każdy, budynek stacji, odstojnik do neutralizacji ścieków z 
chlorowni i odstojnik wód popłucznych. Wodę po odstaniu w nich pompuje się do stawu.  
 Długość sieci wodociągowej związanej ze stacją wynosi ogółem 20,1 km i jest 
zbudowana z rur PVC (10 km), AC (2,5 km), stalowych (1 km), PE (0,8 km), PE-110 (2,4 km) i 
PE-160 (3,4 km). Stacja w Mikoszkach w 2019 roku wyprodukowała średnio 232 m3/dobę i 
zaopatrywała mieszkańców gminy w miejscowościach: Mikoszki, Bonikowo, Kawczyn, Kurowo 
i część Kiełczewa (osiedle pod lasem). 
 

W Gminie Kościan działają trzy duże publiczne oczyszczalnie oraz jedna „przydomowa” 
(w Spytkówkach przy świetlicy wiejskiej). Oczyszczalnie te w ubiegłym roku „przerobiły” 
277557 m3 ścieków. Do Racotu dostarczono 156098 m3, w Starych Oborzyskach przerobiono 
89340 m3, a w Nowym Dębcu 32119 m3. Długość gminnej sieci kanalizacyjnej to 126,1 km. 
 

W 2018 roku po raz pierwszy zatwierdzona została przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej Wód Polskich w Poznaniu taryfa opłat za wodę i ścieki obowiązująca na terenie Gminy 
Kościan na trzy lata w okresie od 12 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2021 r. 
Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (netto): 

Za wodę pobraną z urządzeń 
zbiorowego zaopatrzenia: 

Taryfa w okresie 
od 1 do 12 
miesiąca 

Taryfa w okresie 
od 13 do 24 
miesiąca 

Taryfa w okresie 
od 25 do 36 
miesiąca 

Grupa 1: 
Stała opłata abonamentowa: 

3,00 zł/m3 
2,50 zł/m-c 

3,08 zł/m3 
2,50 zł/m-c 

3,16 zł/m3 
2,50 zł/m-c 

Za ścieki wprowadzone do 
urządzeń zbiorowego 
odprowadzania: 

Taryfa w okresie 
od 1 do 12 
miesiąca 

Taryfa w okresie 
od 13 do 24 
miesiąca 

Taryfa w okresie 
od 25 do 36 
miesiąca 

Grupa 1: 
Stała opłata abonamentowa: 

6,21 zł/m3 
2,50 zł/m-c 

6,37 zł/m3 
2,50 zł/m-c 

6,53 zł/m3 
2,50 zł/m-c 

Z tytułu dostarczania wody Gmina Kościan w roku 2019 uzyskała kwotę 2.623.014,28 
zł netto, a za odbiór ścieków kwotę 2.434.980,87zł netto. 

Od 2018 roku w Gminie Kościan istnieje możliwość instalowania dodatkowego licznika 
do wody bezpowrotnie zużytej (np. licznika do podlewania ogródka). Do końca ubiegłego roku 
skorzystało z tego prawie 600 odbiorców.  

Liczba odbiorów zainstalowanych podliczników 

2018 2019 

 
273 

 

 
303 
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Od czterech lat trwa w Gminie Kościan wymiana wodomierzy na nowe z nakładką do 
zdalnego (radiowego) odczytu pomiarów. W 2019 roku wymieniono 726 wodomierzy w 
Kiełczewie, Pelikanie, Kokorzynie, Sierakowie oraz częściowo w Kawczynie i Czarkowie. Zakup 
wodomierzy oraz  wymiana hydrantów i wodomierzy kosztował 138.122,86 zł. Do  końca 
ubiegłego roku wymieniono w 23 sołectwach naszej gminy łącznie 2892 liczniki wody. Akcja 
potrwa do 2021 roku. Do zainstalowania w sumie jest 4070 nowoczesnych wodomierzy.  
 
I. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi  
 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dały Gminie Kościan w roku 
ubiegłym kwotę 32.707,93 zł. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, których gmina jest 
właścicielem oraz czynsz za grunty wydzierżawione na działalność gospodarczą i inne cele 
powiększyły gminną „kasę” o 147.251,79 zł.  
 
J. Rozwój gospodarczy  
 
W Pianowie rozwija się strefa inwestycyjna. Rozbudowują się firmy Coccodrillo i Magik.  
Oddano do użytku przebudowane wiadukty kolejowe w Widziszewie i Nacławiu w związku z 
trwającą modernizacją linii kolejowej E59 relacji Poznań – Wrocław. Firmy Budimex i Mota 
Engil wybudowały długo wyczekiwaną drogę ekspresową S5 na terenie powiatu kościańskiego. 
Trwają prace nad projektem północnej obwodnicy Kościana w ciągi drogi W308. Powiat, 
miasto i gmina dołożą się do kosztów projektu tej inwestycji samorządu wojewódzkiego. 
 
K. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze, FS)  
 
STRAŻE POŻARNE 

W Gminie Kościan funkcjonuje 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 10 
jednostek typu „M” oraz 6 jednostek typu „S”, z czego 2 należą do KSRG (Racot, Gryżyna). 
Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych 5, członkiń 48. Liczba Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych 11, sekcji 16, członków 155 (w tym dziewcząt 62, chłopców 93). Na naszym 
terenie działa także Oddział Gminny ZOSP RP. Prezesem jest dh Henryk Bartoszewski, a funkcję 
Komendanta Gminnego pełni dh Grzegorz Stanisławiak.  

Jednostka OSP Rok powstania Typ jednostki Liczba członków 
w roku 2019 

Bonikowo 1920 S 32 

Choryń 1913 M 38 

Gryżyna 1924 S 58 

Kawczyn 1945 M 23 

Kobylniki 1927 M 23 

Kokorzyn 1933 S 75 

Kurowo 1946 M 20 

Łagiewniki 1926 M 32 

Racot 1934 S 106 

Stary Lubosz 1938 M 25 

Stare Oborzyska 1948 M 28 

Sierakowo 1936 M 20 

Spytkówki 1949 S 26 

Turew 1932 S 35 

Wławie 1956 M 31 

Wyskoć 1935 M 46 
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Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kościan kosztowało w ubiegłym roku 
273 947,40 zł. Ponadto z budżetu gminnego dofinansowano Komendę Powiatowej Straży 
Pożarnej w Kościanie z przeznaczeniem na: 
- rozbudowę systemu łączności kwota 10.000 zł 
- zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, zakup wyposażenia specjalnego, odzieży 
ochronnej oraz remont pomieszczeń budynku komendy PSP kwota 25.000 zł 
 
 
KLUBY SPORTOWE 

Gmina Kościan jako gmina wiejska jest pod względem sportowym ewenementem w 
skali województwa wielkopolskiego. Jako gmina wiejska jest miejscem działania kilkunastu 
klubów sportowych. Najliczniej reprezentowana jest piłka nożna. Możliwości treningów są 
także w innych dyscyplinach. W Racocie, znanym ze stadniny i tradycji sportów konnych, działa 
Racocki Klub Jeździecki. Racot to również mekka sportów masowych i Klub Olimpijczyka 
działający przy Szkolnym Klubie Sportowym „Jantar”. Amatorzy strzelania śrutowego mają do 
dyspozycji strzelnicę w Widziszewie, a biegacze mogą trenować w sekcjach wielu naszych 
klubów. 
Kluby sportowe Gminy Kościan działające w formie stowarzyszeń: 
1) SKS Jantar Racot (sporty masowe, klub olimpijczyka) 
2) Racocki Klub Jeździecki (jeździectwo) 
3) Piłkarski Klub Sportowy Racot (piłka nożna: bambini, żacy, orliki, młodziki, trampkarze, 
juniorzy, seniorzy, oldboje) 
4) UKS Stare Oborzyska (piłka nożna, rekreacja) 
5) LZS JunaTrans Stare Oborzyska (piłka nożna: żacy, orliki, trampkarze, juniorzy, seniorzy, 
trampkarki, juniorki, seniorki) 
6) LZS Rywal-Ewmar Kurza Góra (piłka nożna) 
7) UKS Tur Turew (piłka nożna) 
Kluby sportowe Gminy Kościan, które zawiesiły działalność: 
8) Olimpia Stary Lubosz (piłka nożna) 
9) UKS Orlik Kokorzyn (piłka nożna) 
10) LZS Piast Spytkówki (piłka nożna) 
Ponadto dla klubów oraz drużyn piłkarskich, których nie stać na udział w rozgrywkach OZPN 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie zainicjował powstanie i jest koordynatorem Gminnej 
Ligi Seniorów. Działalność tych klubów dotowana jest z gminnego budżetu sportowego 
poprzez OSiR. Należą do nich: 
11) Strzelec Darnowo (piłka nożna) 
12) Mat Katarzynin (piłka nożna) 
13) Danko Choryń (piłka nożna) 
14) Old-Boys Stary Lubosz (piłka nożna) 
15) Rywal II Kurza Góra (piłka nożna) 
16) Klub Strzelecki w Widziszewie (strzelanie wiatrówkowe) 
 
 
 
 
 
 
 



Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2019 

54 

 

 
KLUBY SENIORA 
 

Klub Seniora jest formą wsparcia dla osób samotnych,  starszych, o zmniejszonej 
sprawności psychofizycznej. Działalność Klubów prowadzona jest w oparciu o składki 
członkowskie oraz dofinansowanie z budżetu gminy poprzez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Na terenie gminy Kościan swą działalność prowadzi 13 Klubów Seniora: Nowy 
Lubosz, Racot, Darnowo, Łagiewniki, Stare Oborzyska, Kiełczewo, Widziszewo, Stary Lubosz, 
Wyskoć, Turew, Kurza Góra, Kokorzyn oraz Choryń. 
Pomoc udzielana Klubom Seniora (poprzez GOPS): 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 2015 

 
Rok 2016 

 
Rok 2017 

 
Rok 2018 

 
Rok 2019 

1. Liczba Klubów 
Seniora 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

2. Wydatkowane 
środki (w zł) 

 
35.902 

 
36.551 

 
39.808 

 
51.246 

 
48.008 

Pomoc ta przeznaczona została na upominki dla najstarszych mieszkańców gminy (90 lat oraz 
95 lat i więcej), na spotkania wigilijne i paczki dla wszystkich członków klubów z okazji Świat 
Bożego Narodzenia oraz na realizację programu „Jesień życia - radość  bycia”, w ramach 
którego m.in. współorganizowano Igrzyska Trzeciego Wieku w Racocie.  
 
 
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212) daje 
możliwość formalnego zrzeszania się mieszkańców w Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW), a 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół 
Gospodyń Wiejskich. Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych 
zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach.  

W Gminie Kościan w 2019 roku oficjalnie funkcjonowało siedem Kół Gospodyń 
Wiejskich: w Kokorzynie, Racocie, Starym Luboszu, Spytkówkach, Bonikowie, Kurowie i 
Nowych Oborzyskach.  
 
 
FUNDUSZ SOŁECKI 
 

W roku 2019 zrealizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, ustalone w 
podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach, na kwotę 936.424,60 zł, tj. 99,05 % 
zaplanowanych środków. Struktura wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w ubiegłym 
roku przedstawia się następująco: 
- wydatki bieżące w kwocie 723.148,39 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 213.276,21 zł, co stanowi 22,8 % wszystkich środków w 
ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019. 
Szczegółowy opis zrealizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego znajduje się w 
sprawozdaniu z realizacji budżetu Gminy Kościan.  
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L. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym (szkolenia, studia itp.)  
 

Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy wydano w 2019 r. 
łącznie 20.640 zł. Korzystano głównie z oferty Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, którego Gmina Kościan jest członkiem i w 
ramach składki członkowskiej ma preferencyjne warunki na dokształcanie oraz takich 
podmiotów jak: RIO Poznań, PCC Poland, CKK Ostrów Wielkopolski, Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych, Centrum Rozwoju 
Zawodowego Doradca, DPK Doradztwo Podatkowe i Księgowość, Owal s.c., InfoJar, Egitim. 

W roku 2019 odbyły się 4 konkursy na stanowiska w Urzędzie Gminy Kościan oraz 
jednostkach podległych. W wyniku postępowania konkursowego nie udało się wyłonić 
audytora wewnętrznego. Natomiast wybrano w wyniku postępowania pracownika na 
stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kościan, a także 
dyrektorów: Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych 
Oborzyskach oraz Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym 
Luboszu.  

Na koniec 2019 roku w Urzędzie Gminy Kościan zatrudnionych było 59 pracowników, 
w tym 41 na stanowiskach urzędniczych. 
 
 
 
M. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach – promocja gminy 
 
PROMOCJA GMINY 
 
 Koszty działań promocyjnych Gminy Kościan w 2019 roku wyniosły 198.712,88 zł. Złożyły się 
na nie organizacja spotkania noworocznego, wydawanie i zakup Orędownika Samorządowego,  
zakup artykułów promujących gminę (parasole, flagi, torby bawełniane, torby papierowe z 
nadrukiem, kalendarze trójdzielne z logo gminy, itp.), koszty ogłoszeń i życzeń w prasie 
lokalnej, wydatki związane z konkursem „Modernizacja roku 2018 – Termomodernizacja 
świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE” i związanej z tym promocją gminy, 
wydatków promujących powitanie lata w Gminie Kościan, koszty związane z organizacją 
Spotkania Noworocznego, filmu podsumowującego wydarzenia minionego roku, filmu i zdjęć 
z Zawodów Sikawek Konnych, Dożynek Powiatowo-Gminnych, dofinansowanie wydania 
publikacji promujących gminę m.in. album „Powiat Kościański”, „Miejsca i sztuka - Wyskoć”. 
Wsparto ponadto na podstawie porozumień Grę Miejską „Kryptonim Wolność”, Kościański 
Turniej Tańca Towarzyskiego „W sercu Wielkopolski”, Koncert Wielkopostny w Wyskoci, VIII 
Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Zachodniej, XX Seminarium Historyków Powstania 
Wielkopolskiego, obchody Narodowego Święta Niepodległości, Bożonarodzeniowe 
Kolędowanie z Gwiazdami. Przez cały rok prowadzona była strona internetowa Gminy Kościan 
oraz nasz portal społecznościowy Facebook. Na naszej stronie internetowej w ubiegłym roku 
ukazały się 611 aktualności, a także inne wpisy związane z bieżącą działalnością gminy, w tym 
wpisy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościan. Z cyklu dokumentalnego „Ocalić od 
zapomnienia” zrealizowano film o panu Stanisławie Mądrym z Racotu pt. „Byłem żołnierzem 
górnikiem”. W 2019 roku, na wniosek lokalnych podmiotów i zawartych porozumień, wsparto 
33 inicjatywy na łączną kwotę 33.661,58 zł. 
 
 



Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2019 

56 

 

 
OSIĄGNIĘCIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA 
 

Gmina Kościan została Orłem Polskiego Samorządu i otrzymała wyróżnienie oraz 
statuetkę „Gmina 30-lecia Wolności RP”. Przyznając Gminie Kościan tę nagrodę kapituła 
konkursowa brała pod uwagę całokształt działań, które warunkowały rozwój gminy na 
przestrzeni ostatnich lat w obszarach takich jak ochrona środowiska, edukacja, ochrona 
zdrowia, wydarzenia kulturalne, polityka prorodzinna, inwestycje oraz rozwój gospodarczy. 
Samorząd musiał wykazać się między innymi stabilną polityką finansową, poziomem 
pozyskiwania i wykorzystywania środków zewnętrznych, współpracą z przedsiębiorcami. 
Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu jest najbardziej cenionym przedsięwzięciem w środowisku 
samorządowym realizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Regionów Samorządowa 
Marka Roku. Pokazuje i krzewi najlepsze wzorce funkcjonowania i rozwoju samorządów. 

 
Dr Emilian Prałat, mieszkaniec Gminy Kościan, podczas uroczystej gali został ponownie 

uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Konkursie pn. „Działania 
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. 
Nagrodzono jego cykl spotkań i wykładów popularyzujących wiedzę o regionie i nauce pn. „Z historią 
przy kawie”. Kandydaturę autora zgłosiło formalnie Starostwo Powiatowe w Kościanie. Gmina 
Kościan wsparła w ubiegłym roku jego publikację o Wyskoci z cyklu „Miejsca i Sztuka”. 

Gmina Kościan zdobyła tytuł „Modernizacji Roku 2018” za zrealizowane w ubiegłym 
roku zadanie „Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE”. 
Budowana od wielu lat świetlica została wyróżniona w kategorii „Małe jest piękne”. Samorząd 
gminny zdecydował się na przebudowę świetlicy w Wyskoci wraz z termomodernizacją i 
montażem odnawialnego źródła energii w postaci pompy ciepła z rekuperacją aby umożliwić 
pełne i komfortowe wykorzystanie pomieszczeń budynku. Świetlica wraz z zapleczem 
kuchennym służy teraz mieszkańcom sołectwa i Gminy Kościan. Daje także możliwość 
wynajmu pomieszczeń na różne spotkania, imprezy okolicznościowe i konferencje. Podczas 
gali we wrześniu ubiegłego roku na Zamku Królewskim w Warszawie statuetki „Modernizacji 
Roku 2018” trafiły na ręce Andrzeja Przybyły – Wójta Gminy Kościan jako inwestora, Izabeli 
Wrześniewskiej jako projektanta oraz Prezesa Przedsiębiorstwa „Budomont” Władysława 
Suchory – wykonawcy robót. 
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w ubiegłym roku, na podstawie 

przesłanych sprawozdań finansowych z podległych jednostek samorządu terytorialnego, 
dokonała analizy kondycji finansowej samorządów za 2018 rok. Ocena przeprowadzona 
została w oparciu następujące wskaźniki:  
W1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem  
W2. Relacja nadwyżki operacyjnej (rozumianej jako dodatnia wartość wyniku bieżącego 
będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) do dochodów ogółem  
W3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem  
W4. Samofinansowanie inwestycji  
W5. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących  
W6. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem  
W7. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem  
W8. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń  

Po raz kolejny analiza potwierdziła dobrą kondycję finansową Gminy Kościan. Wśród 
113 gmin wiejskich w naszym województwie Gmina Kościan znalazła się na 10. miejscu. Na 
uwagę zasługuje przede wszystkim wysoki udział dochodów własnych w dochodach ogółem, 
duże możliwości samofinansowania inwestycji, niski wskaźnik relacji zobowiązań do 
dochodów ogółem. 

Dane te potwierdza Ranking zamożności jednostek samorządu terytorialnego wg 
czasopisma „Wspólnota”. Gmina Kościan wśród 1548 gmin wiejskich zajęła wysokie 163 
miejsce w kraju i 12 w Wielkopolsce, i w rankingu zanotowała awans od 2012 roku aż o 511 
pozycji. Kryterium zamożności stanowiły dochody gminy na mieszkańca, które w Gminie 
Kościan w roku 2018 wyniosły 3599,52 zł. 
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XI. Podsumowanie  
 
Od 2010 roku dochody własne gminy wzrosły o prawie 14,9 mln zł przy niedużych korektach 
podatków lokalnych, a udział w podatkach PIT i CIT wzrósł o ponad 10,6 mln zł, co daje łączny 
wzrost dochodów o ponad 25,5 mln zł i wskaźnik przyrostu w ciągu dziesięciolecia o 220 %. 
Jest to niewątpliwie zasługą wzrastającej liczby oraz zamożności mieszkańców, a także 
podmiotów gospodarczych. Również wysoki wskaźnik realizacji założonych planów świadczy 
o dobrej kondycji gminy, odpowiedzialnym zarządzaniu gminnymi finansami, a także 
kompetentnej kadrze Urzędu Gminy Kościan. 
 
 
 
 
 
Spis załączników:  
1. Sprawozdanie z realizacji dochodów Gminy Kościan 
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminy Kościan wraz z informacją o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2019 
 


