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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 31 maja 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 
 

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. 
 

 
 
Liczba wszystkich mieszkańców Gminy Kościan na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 16 205 

i od roku nie uległa zmianie. Nieznacznie, tj. o 20 osób wzrosła liczba stałych mieszkańców i 
sięga 15 966, a liczba czasowo zameldowanych w gminie wynosi 239. Liczba gospodarstw 
domowych wzrosła o 24.  

 

 
Rok 

Liczba mieszkańców Gminy Kościan w latach 2012-2020 

w tym 
Razem 

w tym 

Pobyt stały Pobyt czasowy Kobiety Mężczyźni 

2020 15966 239 16205 8187 8018 

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 

2012 15547 279 15826 7979 7847 
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Przyrost naturalny w Gminie Kościan w roku 2020 był dodatni, ale liczba urodzeń – 185 (75 

dziewczynek i 110 chłopców), tylko nieznacznie przewyższyła liczbę zgonów – 177. Prawie 

połowa zgonów miała miejsce w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. Więcej zmarło 

mężczyzn – 96, niż kobiet – 81. 

 
Gmina Kościan – przyrost naturalny 2012-2020 

 

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów Saldo (przyrost) 

2020 185 177 8 

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 

 
Zgony w Gminie Kościan w latach 2019-2020 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem 

2019 13 7 11 14 15 9 10 13 12 14 7 9 134 

2020 10 11 13 11 14 17 9 11 3 28 27 23 177 

 
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 kilku latach w większych miejscowościach 
nastąpiła w Nowych Oborzyskach, Czarkowie, Pelikanie, Katarzyninie i Witkówkach. Najwięcej 
mieszkańców ubyło Turwi, Łagiewnikach i Choryni. 

 

Największe miejscowości Gminy Kościan 
 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców 
na dzień 31.12.2020 

1. Kiełczewo 1557 

2. Stare Oborzyska 1375 

3. Racot 1309 

4. Nowy Lubosz 1153 

5. Stary Lubosz 927 

6. Kurza Góra 871 

7. Widziszewo 815 

8. Turew 676 

Razem 8 miejscowości – 8683 mieszk. (53,6 % ogółu) 
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Zmiana liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Kościan 
 

Lp. Miejscowość 31.12.2015 31.12.2019 31.12.2020 Wzrost liczby 
2015-2020 

Dynamika 
wzrostu  

2015 = 100 % 

1. Bonikowo 517 515 511 -6 98,8 

2. Choryń 382 364 361 -21 94,5 

3. Czarkowo 182 215 216 34 118,7 

4. Ćwikłowo 5 6 7 2 140,0 

5. Darnowo 313 313 318 5 101,6 

6. Granecznik 37 28 28 -9 75,7 

7. Gryżyna 333 318 315 -18 94,6 

8. Gryżynka 2 2 1 -1 50,0 

9. Gurostwo 4 3 3 -1 75,0 

10. Ignacewo 26 23 22 -4 84,6 

11. Januszewo 105 105 106 1 100,9 

12. Katarzynin 251 265 279 18 111,2 

13. Kawczyn 157 147 148 -9 94,2 

14. Kiełczewo 1540 1581 1557 17 101,1 

15. Kobylniki 321 305 300 -21 93,5 

16. Kokorzyn 597 623 623 26 104,4 

17. Krzan 84 85 85 1 101,2 

18. Kurowo 336 328 330 -6 98,2 

19. Kurza Góra 868 861 871 3 100,3 

20. Łagiewniki 214 190 191 -23 89,3 

21. Mikoszki 227 210 209 -18 92,1 

22. Nacław 285 275 279 -6 97,9 

23. Nielęgowo 142 151 150 8 105,6 

24. Nowe Oborzyska 315 358 388 73 123,2 

25. Nowy Dębiec 210 220 210 0 100,0 

26. Nowy Lubosz 1070 1131 1153 83 107,8 

27. Osiek 150 148 134 -16 89,3 

28. Pelikan 427 471 475 48 111,2 

29. Pianowo 259 282 278 19 107,3 

30. Ponin 144 142 134 -10 93,1 

31. Racot 1303 1305 1309 6 100,5 

32. Sepienko 143 150 150 7 104,9 

33. Sierakowo 263 249 251 -12 95,4 

34. Spytkówki 262 254 251 -11 95,8 

35. Stare Oborzyska 1302 1367 1375 73 105,6 

36. Stary Lubosz 904 926 927 23 102,5 

37. Szczodrowo 172 172 169 -3 98,3 

38. Tamborowo 0 0 0 0 - 

39. Turew 710 683 676 -34 95,2 

40. Widziszewo 803 814 815 12 101,5 

41. Witkówki 106 125 118 12 111,3 

42. Wławie 146 134 134 -12 91,8 

43. Wronowo 17 16 15 -2 88,2 

44. Wyskoć 275 267 257 -18 93,5 

45. Wyskoć Mała 79 77 76 -3 96,2 

Ogółem 15988 16205 16205 317 101,4 
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III. Pozycja i rozwój gminy tle powiatu kościańskiego i województwa 
wielkopolskiego  

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. 
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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 wiejskim. 
 
 

 
 
 
IV. Finanse Gminy Kościan 
 
STAN FINANSÓW GMINY 
 
Budżet Gminy Kościan przyjęty został Uchwałą Nr XIII/126/19 Rady Gminy Kościan z dnia 19 
grudnia 2019 roku. W ciągu roku Rada Gminy Kościan podjęła 8 uchwał zmieniających budżet 
na rok 2020. Natomiast Wójt Gminy korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień 
przekazanych przez Radę wydał 12 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2020. 
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. 
 
W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Kościan na koniec 2020 roku 
przedstawiał się następująco: 
Dochody w kwocie 108.292.301,85 zł, w tym : 
- dochody bieżące   90.822.608,94 zł 
- dochody majątkowe  17.469.692,91 zł 
Wydatki w kwocie 108.647.336,85 zł, w tym: 
- wydatki bieżące  79.562.521,79 zł 
- wydatki majątkowe  29.084.815,06 zł 
 
Dochody Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto w kwocie 114.437.943,87 zł, 
co stanowi 105,68 %. Świadczy to o bardzo dobrej realizacji planowanych wpływów i 
staraniach, aby część dochodowa budżetu Gminy Kościan była realnie planowana. Wydatki  na 
dzień 31 grudnia 2020 r. sięgnęły kwoty 99.923.340,74 zł, co stanowi 91,97 % planu. 
Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 26.224.194,86 zł w stosunku do ogółem 
wykonanych wydatków stanowi 26,24 %. Wydatkowanie środków budżetowych przebiegało 
zgodnie z założonym planem. W nielicznych przypadkach zaszła konieczność odstąpienia od 
realizacji lub okrojenia zakresu wykonania prac. Pomimo nie otrzymania niektórych 
planowanych środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych udało się w 
większości zrealizować założone na rok 2020 przedsięwzięcia. 
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Na koniec roku 2020 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 14.514.603,13 zł. 
Saldo operacyjne budżetu  z art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość 
dodatnią i wyniosło 18.763.341,32 zł. Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. 
zrealizowano na łączną kwotę 16.785.961,70 zł, w tym: 
- wolne środki – 10.851.061,70 zł 
- kredyty i pożyczki – 5.934.900,00 zł 
Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6.279.500,00 zł,  
tj. 100 % planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW. 
 
W  2020 roku  uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na ogólną kwotę 833.000 zł. Dotyczyło to zaciągniętych w 
latach poprzednich pożyczek na niżej wymienione zadania inwestycyjne: 
- Budowa stacji uzdatniania wody we Wławiu – 147.000 zł 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach – 238.000 zł 
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna, Polna, Łąkowa w St. Oborzyskach – 50.000 zł 
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czereśniowa w Racocie kwota – 48.000 zł 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie – 218.000 zł 
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie – 100.000 zł 
- Budowa kanalizacji deszczowej Kręta, Krótka, Ogrodowa, Działkowa, Kutrzeby, Krasickiego w 
Racocie – 32.000 zł. 
Umorzone kwoty przeznaczono na kolejne inwestycje proekologiczne w Gminie Kościan. 
 
Wysokość zapłaconych w roku 2020 odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 286.479,14 zł. Gmina Kościan w 
roku 2020 nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz nie korzystała z kredytów. Zobowiązania 
Gminy Kościan na dzień 31.12.2020 roku to kwota 10.460.700,00 zł, w tym zobowiązania 
wymagalne – 0 zł. 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że w roku budżetowym 2020 wykonane dochody były 
wyższe niż wydatki, co oznacza, że rok poprzedni zamknął się dla Gminy Kościan nadwyżką w 
wysokości 14.514.603,13 zł. W tej kwocie są środki, które mają już przeznaczenie w roku 2021. 
Są to środki uzyskane z państwowych funduszy celowych na realizowanie inwestycji: 
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.175.945,00 zł, 
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych (obecna nazwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w 
kwocie 5.192.486,27 zł. 
Biorąc pod uwagę powyższe oraz całość rozliczenia budżetu, rok 2020 dla Gminy Kościan 
zamknął się ogólną kwotą nadwyżki w wysokości 17.652.633,56 zł. 
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DOCHODY GMINY 

 
Plan dochodów budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosił 
ogółem 108.292.301,85, a wykonanie w roku budżetowym 2020 wyniosło 114.437.943,87 zł, 
co stanowi 105,68 %. Dochody objęły: 
- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 90.822.608,94 zł, wykonane na koniec roku w 
kwocie 92.462. 487,20 zł, co stanowi 101,81 %; 
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17.469.692,91 zł, wykonane na koniec roku w 
kwocie 21.975.456,67, co stanowi 125,79 %, w tym: 
- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 256.073,00 zł, wykonane na koniec 
roku w kwocie 260.388,56, co stanowi 101 69 %; 
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 
17.173.619,91 zł, wykonane na koniec roku w kwocie 21.677.153,72 zł, co stanowi 126,22 %. 
 

 
 

Kategoria dochodów Wartość (zł) Udział 

Dochody własne 31.482.923,02 27,5 

Udziały w podatkach PIT i CIT 16.403.643,66 14,3 

Subwencja oświatowa 11.720.338,00 10,2 

Subwencja wyrównawcza 1.896.040,00 1,7 

Dotacje celowe na zadania zlecone 28.748.445,37 25,1 

Dotacje celowe na zadania własne 1.334.040,37 1,2 

Środki zewnętrzne i porozumienia między jst 22.852.513,29 20,00 

Razem 114.437.943,87 100,0 
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DOCHODY WŁASNE 
 
Dochody własne w roku 2020 osiągnęły poziom 31.482.923,02 zł i były o prawie 1 mln zł 
wyższe jak w roku poprzednim przy braku podwyżek stawek podatkowych. Wraz ze środkami 
z gminnych udziałów w podatkach PIT i CIT oraz pozyskanymi środkami zewnętrznymi 
stanowiły prawie 62 % dochodów. 
 

 
 
 
Dochody własne Gminy Kościan w 2020 ogółem: 31 482 923,02 zł 
Kategoria dochodów Wartość (zł) Udział 

Podatek od nieruchomości 13.629.376,16 43,3 

Opłata eksploatacyjna 3.968.013,58 12,6 

Odprowadzanie ścieków 2.558.156,23 8,1 

Dostarczanie wody 2.690.247,16 8,6 

Zwrot podatku VAT 3.137.256,22 10,0 

Podatek rolny i leśny 1.966.227,70 6,2 

Podatek od środków transportowych 830.741,96 2,6 

Podatki od czynności cywilno-prawnych 982.695,34 3,1 

Sprzedaż mienia, odszkodowania za nieruchomości 260.266,60 0,8 

Oświata, wychowanie, sport 276.943,37 0,9 

Opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego 309.443,25 1,0 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 273.156,09 0,9 

Inne, pozostałe 600.399,36 1,9 
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WYDATKI 
 

 
 
  

Największe wydatki budżetu związane są z dwoma obszarami, tj. zagadnienia opieki społecznej 
(29,7%) oraz oświaty i wychowania (24,8%). Gospodarka wodno-ściekowa to koszty 
pochłaniające 20,5% wydatków budżetowych, a budowa i utrzymanie dróg to kolejne 10,6%. 
Koszty administracyjne Urzędu Gminy pochłonęły 5 mln zł, co stanowi 5% wydatków budżetu. 
 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
 Rok 2020 był kolejnym, w którym poziom wydatków inwestycyjnych przekroczył 25 % 
budżetu. Wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 26.224.194,86 zł. 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, o czym świadczy 
zestawienie z lat 2010-2020. 

 
Wydatki majątkowe Gminy Kościan w latach 2010-2020 

Rok Wysokość wydatków inwestycyjnych 
w Gminie Kościan (mln zł) 

Odsetek wydatków inwestycyjnych 
w budżecie gminnym (%) 

2020 26,22 26,2 
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 
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Największe zadania inwestycyjne finansowane w 2020 roku: 
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów: 10.421.391,57 zł 
- Rozbudowa budynku remizy OSP w Racocie: 846.508,62 zł 
- Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej w Widziszewie: 2.730.913,64 zł 
- Przebudowa drogi gminnej w ul. Betkowskiej w Nowym Luboszu: 1.330.836,42 zł 
- Przebudowa ul. Ogrodowej w Katarzyninie: 747.076,48 zł 
- Utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Szkolnej i Parkowej w Turwi: 303.119,37 zł 
- Budowa drogi ratunkowej na letnisku w Nowym Dębcu: 95.080,10 zł 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach: 664.113,23 zł 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej i Ogrodowej w Nowym Luboszu: 807.930,06 zł 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej, Słonecznej, Wichrowej, Wiatrakowej i 
Bojanowskiego w Starym Luboszu: 408.921,76 zł 
- Budowa sieci wodociągowej w Sepienku: 481.920,00 zł 
- Budowa sieci wodociągowej w Darnowie: 493.141,76 zł 
- Budowa sieci wodociągowej Bonikowo – Łagiewniki: 348.907,79 zł 
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Racocie: 252.189,74 zł 
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Widziszewie, Pianowie i 
Wyskoci oraz na kompleksie sportowym Orlik w Racocie: 207.367 zł 
- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy DW308 Racot – Katarzynin: 674.140 zł 
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3917P Racot-Darnowo-Wyskoć: 984.000 zł 
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3941P w Szczodrowie: 467.100 zł 
- dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Nacławiu: 552.400 zł 
- dofinasowanie budowy ul. Pułaskiego w Kościanie: 800.000 zł 
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościan została przyjęta Uchwałą Nr 
XIII/125/19 Rady Gminy Kościan z dnia 19 grudnia 2019 roku. Korekty Wieloletniej Prognozy 
Finansowej w ciągu minionego roku dokonano z uwagi na zmiany jakie nastąpiły w planie 
dochodów i wydatków budżetu, jednak głównie wtedy gdy zmianie uległ wynik budżetu i 
związane z nim kwoty przychodów lub rozchodów, oraz gdy zmianie uległ 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. 

 
KWOTA DŁUGU 
 

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r wystąpiły 
zobowiązania ogółem w kwocie w kwocie 10.460.700,00 zł w całości dotyczące zaciągniętych 
pożyczek. Stan zadłużenia Gminy Kościan stanowi 9,14 % wykonanych dochodów ogółem. 

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 
1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ 
modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami 
związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19. 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 dzień 31.12.2020 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań wynosi 10,73 %, przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłat równym 
34,07 %. 
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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:  
•    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. 
 

Rady Sołeckie zrealizowały w 2020 roku zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, 
ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Na wykonanie zaplanowanych 
przedsięwzięć posiadały środki finansowe w kwocie 981.135,83 zł, natomiast na ich wykonanie 
wydały kwotę 955. 515,19 zł. 
Struktura wykonanych z funduszu sołeckiego wydatków przedstawia się następująco: 
- wydatki bieżące kwota 736.633,22 zł 
- wydatki majątkowe kwota 218.881,96 zł, co stanowi 22,9 % wydatkowanych środków w 
ramach Funduszu Sołeckiego. 

Zaplanowane wydatki Funduszu Sołeckiego wykorzystano w 97,38 %. Szczegółowy opis 
zrealizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego znajduje się w odpowiedniej klasyfikacji 
budżetowej wydatków. 
  
 

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. Stan w stosunku do danych z ubiegłego roku nie uległ 
zmianie. Gmina Kościan posiada grunty o łącznej powierzchni 705,4391 ha, co stanowi 3,48 % 
obszaru gminy. Na terenie Gminy Kościan jest 37 wsi sołeckich i 7 zamieszkałych przysiółków. 
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 16205. 
W Gminie Kościan na koniec 2020 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 
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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 

Informacje dotyczące majątku, stanowiącego własność Gminy Kościan, zarządzanego 
w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych, 
zostały przedstawione w załączonej do niniejszego raportu Informacji o stanie mienia 
komunalnego Gminy Kościan za rok 2020. Ich wartość ogółem wynosi 280.606.101,50 zł. 
 
W 2020 roku nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego: 
1. Zakupiono do gminnego zasobu nieruchomości następujące grunty: 
- w Kiełczewie - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0053 ha 
- w Kurowie - 2 działki o łącznej powierzchni 0,4227 ha 
- w Pianowie - 1 działka o powierzchni 0,1664 ha 
- w Nowych Oborzyskach - 1 działka o powierzchni 0,2746 ha 
2. Zniesiono współwłasność na nieruchomość w Widziszewie o powierzchni 0,0835 ha 
3. Przyjęto za odszkodowaniem drogi na podstawie decyzji o podziale nieruchomości - 29 
działek o łącznej powierzchni 1,9362 ha 
4. Sprzedano: 
- nieruchomość w Kawczynie położony na działce nr 57/2 o powierzchni 0,0577 ha 
- działkę budowlaną w Kokorzynie nr 372/52 o pow. 0,0932 ha 
- działkę budowlaną w Kokorzynie nr 372/53 o pow. 0,0857 ha 
- działkę budowlaną w Kokorzynie nr 372/55 o pow. 0,0707 ha 
- działkę budowlaną w Kokorzynie nr 372/56 o pow. 0,0689 ha 
- działkę budowlaną w Kokorzynie nr 372/57 o pow. 0,0689 ha 
- działkę budowlaną w Bonikowie nr 193/7 o pow. 0,0285 ha 
4. Przejęto z mocy prawa przez Powiat Kościański działki w Kokorzynie nr 259/1 241/1, 
242/1, 398/72 o łącznej powierzchni 0,0594 ha 
5. Działki przejęte z mocy prawa przez Województwo Wielkopolskie: 
- w Racocie 26 działek o łącznej powierzchni 0,6818 ha 
- w Katarzyninie 4 działki o łącznej powierzchni 0,1609 ha 
- w Choryni 2 działki o łącznej powierzchni 0,4822 ha 
 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonania  posiadania 

Opis mienia Uzyskane dochody 
w 2020 roku w zł 

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie 8.906,54 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  37.938,79 

Sprzedaż, zbycie mienia komunalnego  222.660,00 

Odszkodowania z tytułu strat związanych z budową gazociągu 37.606,60 

Pozostałe czynsze za grunty i lokale oraz składniki majątkowe 212.672,86 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i adiacencka 309.443,25 

Razem 829.228,04 
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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 maksymalną 
liczbę 30 udziałów o wartości  nominalnej 10.000,00 zł każdy i łącznej wartości 300.000,00 zł. 
W 2020 roku nie nabyto nowych udziałów w SFPK w Gostyniu. 

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. Trwają prace nad aktualizacją „Studium”. 
  
 
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 

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. 
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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 

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. 
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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 2020 nie przyjmowano nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Trwały prace nad przygotowaniem nowych lub aktualizacją już istniejących. 
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; 
- terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Kościan Północ na S5;  
- aktualizacja planów w sołectwach Nowe Oborzyska, Stare Oborzyska, Widziszewo. 
 
 
 
D. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 
 

Gmina Kościan posiada w swych zasobach 12 lokali socjalnych w Kurzej Górze, 
zamieszkałych na koniec 2020 roku przez 30 osób. W gminie jest także 15 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. 
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. 
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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. Z końcem ubiegłego 
roku stracił ważność. Obecnie trwają prace nad jego aktualizacją.  

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 
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. 
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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. 

 
W ramach realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Drogowych w Gminie Kościan od 

2016 roku wybudowano lub przebudowano 20 ulic na 67 umieszczonych w zestawieniu. 
Łącznie w 2020 roku wybudowano 2,17 km dróg i ulic (w tym 1856 m dróg o nawierzchni 
bitumicznej oraz 313 m o nawierzchni z kostki brukowej): 
- Nowy Lubosz ul. Betkowska nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m (w miejscowości) - 4,0 m 
(poza miejscowością) – długość 1131 m; 
- Widziszewo ul. Długa i ul. Krótka nawierzchnia bitumiczna szer. 5,0  m – długość 725 m;  
- Katarzynin ul. Ogrodowa nawierzchnia z kostki brukowej szer. 4,5 m – długość 313 m. 
 
 
Długość dróg publicznych w Gminie Kościan (stan na 31.12.2020): 

  ULICE, TRANZYTY (km) Udział (%) 

Masa bitumiczna 53,440 42,6 

Kostka 8,600 6,85 

Tłuczeń, bruk 19,642 15,65 

Grunt 43,832 34,90 

Razem 125,514 100,0 

 
 
 
 
 

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. 
 W 2020 roku realizowano inwestycje proekologiczne: 
- zakończono największą inwestycję w historii Gminy Kościan, tj. rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Racocie, realizowaną w latach 2017-2020; 
- w ramach Gminnego Programu Sanitacji rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w 
przedostatniej miejscowości z listy, tj. w Mikoszkach (ukończenie zadania nastąpi do połowy 
tego roku); 
- wybudowano nowe sieci kanalizacyjne w Nowym i Starym Luboszu i wodociągowe w 
Darnowie, Pianowie, Kokorzynie, Racocie, Sepienku i tranzyt Bonikowo-Łagiewniki; 
- zakontraktowano z Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” środki unijne na 
modernizację stawów w Kurowie i Starym Luboszu z dofinansowaniem w wysokości 63,63 % 
kosztów kwalifikowanych zadania do realizacji w 2021 roku;; 
- z budżetu gminnego dofinansowywano usuwanie eternitu oraz budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków; 
- w Nowym Dębcu Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji uporządkował, zabezpieczył oraz 
wprowadził dodatkowy monitoring punktu składowania odpadów dla domków letniskowych; 
- na stronie internetowej Gminy Kościan promowano ekologiczne postawy w zakresie 
segregacji odpadów, racjonalnej gospodarki wodnej i spalania odpadów; prowadzono także 
monitoring jakości powietrza przez czujniki w Racocie i Starych Oborzyskach oraz 
przeprowadzono wyrywkowe kontrole palenisk w gospodarstwach domowych; 
- Rada Gminy Kościan przyjęła stosowną uchwałą gminny regulamin wymiany „kopciuchów”, 
który jest realizowany od roku 2021. 
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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 
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. Obecnie przygotowujemy aktualizację planu. 
 
W roku 2020 zrealizowano następujące zadania wynikające z powyższego planu: 
- budowa ścieżki rowerowej Racot- Katarzynin (wspólnie z samorządem województwa 
wielkopolskiego); 
- budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym w Nacławiu (wspólnie z powiatem 
kościańskim); 
- budowa ścieżki rowerowej Racot – Darnowo – Wyskoć Mała – Wyskoć wraz z oświetleniem 
ulicznym w Darnowie (wspólnie z powiatem kościańskim); 
- modernizacja oświetlenia w Widziszewie (ul. Długa i Krótka), Nowym Luboszu (ul. Betkowska) 
oraz Katarzyninie (ul. Ogrodowa). 

 



Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2020 

26 

 

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 2020 wyniosła 33 i 
w odniesieniu do poprzednich lat uległa zmniejszeniu o połowę. 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 2020 realizowała 
cele zapisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kościan i Gminnym 
„Programem”. GKRPA wydała w 2020 roku środki w wysokości 129.855,68 zł m.in. na wypłaty 
ryczałtu członków komisji, wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych i 
związanych z dyżurami w punkcie konsultacyjnym AA, a także organizacji półkolonii i obozów, 
warsztatów profilaktycznych, wydatków związanych z organizacją spotkań trzeźwościowych, 
zakupem gier edukacyjnych, zakupem materiałów biurowych i upominków dla 
organizowanych konkursów o tematyce uzależnień np. „Kółko sprawnych rąk”. W ramach 
wydatkowanych środków zrealizowano program edukacyjno-profilaktyczny „Przyjaciele 
Zippiego” oraz warsztaty integracyjne z rodzicami. Zakupione zostały także artykuły, które 
zabezpieczały realizatorów programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przed 
zarażeniem koronawirusem. GKRPA zabezpieczyła ponadto środki na doposażenie placów 
zabaw w sołectwach Gminy Kościan, z których korzystają dzieci objęte opieką profilaktyczną. 
Planowana kwota na ten cel to 55.000 zł, a wydatkowane środki to 53.219,66 zł. Wszystkie 
wydatki zaplanowane i dokonane przez gminną Komisję są zgodne z uchwalonym Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kościan na rok 
2020. Pandemia koronawirusa zaprzepaściła realizację wszystkich założeń. Nie można było, jak 
co roku, zorganizować letniego wypoczynku dla dzieci czy spotkania mikołajkowego. W 
krótkich okresach luzowania obostrzeń starano się przeprowadzić jak najwięcej działań 
profilaktycznych i edukacyjnych. Kwota niewykorzystana zasili planowane wydatki w roku 
2021. 

 
M. Zarządzanie kryzysowe  
 
Dział  obronny, obrony cywilnej, zarzadzania kryzysowego w 2020 roku organizował różne 
przedsięwzięcia na rzecz ochrony społeczności gminy. Priorytetem były działania związane z 
walką z koronawirusem i rozprzestrzeniającą się  pandemią. W działaniach na rzecz ochrony 
uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i instytucji, członkowie  
ochotniczych straży pożarnych oraz formacji obrony cywilnej. W kilku sołectwach 
zorganizowano zajęcia edukacyjne w ramach powszechnej samoobrony. Odbyły się one w 
miejscowościach Racot, Widziszewo, Kiełczewo i Turew. Działalność szkoleniowa obywała się 
w formie online. Tematyka dotyczyła zagadnień obronnych, głównie kart realizacji zadań, a to 
dlatego, gdyż z tego działu była przeprowadzona kontrola przez komisję Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Kontrola ta oceniła dział obronny Urzędu Gminy w Kościanie na bardzo wysokim poziomie. 
Przekazom szkoleniowym z zadań obrony cywilnej, zarzadzania kryzysowego, pierwszej 
pomocy medycznej i walce z Covid-19 poświęcono sporo czasu. 
Wykaz uczestników szkoleń i spotkań online: 
 - pracownicy urzędu, radni, członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, sołtysi, 
dyrektorzy szkół i instytucji - GOPS, siły OC (SOA, SD, AK, OSP) - 112 osób, 
 - członkowie formacji do zadań ogólnych - 60 osób, 
 - mieszkańcy w ramach powszechnej samoobrony - 278 osób, 
 - różne formy ćwiczeń i treningów - 69 osób. 
Na 2020 rok zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 218.420 zł. 
Środki z rezerwy zarzadzania kryzysowego i działu obronnego w 2020 roku przeznaczono w 
większości na walkę z Covid-19, by minimalizować skutki wśród mieszkańców gminy. Wsparto 
także pomocą Szpital Powiatowy w Kościanie kwotą 99.994,76 zł.  
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Środki z rezerwy przeznaczono m.in. na: zakup płynów dezynfekcyjnych i antybakteryjnych, 
kombinezonów, półmasek jednorazowych filtrujących FFP 2, rękawiczek, folii na kurtynę, 
przyłbic, osłon plexi, termometrów, rurki przełykowo - tchawiczne, materiał na szycie 
maseczek, zakup okularów ochronnych. 
 
N. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
 
Podstawą „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” 
był art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 
t.j. ze zm.). Program ten został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i przyjęty 
ostatecznie, po pierwotnym odrzuceniu przez nadzór Wojewody Wielkopolskiego, przez Radę 
Gminy Kościan Uchwałą Nr XIV/150/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku. 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 
(Dz.U.2019.506 t.j. ze zm.). Współpraca może odbywać się 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.  
 Na podstawie wspomnianego wyżej programu Wójt Gminy Kościan ogłosił dwa 
otwarte konkursy ofert. Zarządzeniem Nr 7/2020 z dnia 30.01.2020 r. Wójt Gminy ogłosił 
otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na wykonywanie w 2020 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 
wcześniej na ten cel na cały rok kwotę 225.000 zł. Jedyną ofertę na to zadanie złożyła 
Spółdzielnia Socjalna „ATU” z Czempinia, która w wyniku postępowania została 
zaakceptowana Zarządzeniem Wójta Gminy Kościan nr 12/2020 z dnia 25.02.2020 r. 
Rozdysponowano kwotę 225.000 zł. W wyniku realizacji od 1 marca 2020 roku, zgodnie z 
realnymi potrzebami usługi były świadczone przez 18 opiekunek dla 22 mieszkańców w 
łącznym wymiarze 9375 godzin. W związku z tym faktycznie poniesiona kwota wydatków 
wyniosła 162.720 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. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 62.280 zł. 

Zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 30.01.2020 r. Wójt Gminy Kościan ogłosił otwarty 
konkurs ofert w formie wsparcia na wykonywanie w 2020 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 280.000 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. 

http://bip.gminakoscian.pl/bip/6096.html
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Na powyższe zadanie wpłynęło osiem 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 270.000 zł dla sześciu organizacji pozarządowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Zarządzenia Wójta Gminy Kościan Nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). Dwie oferty 
Stowarzyszenia Team Aktywni Razem nie spełniały wszystkich kryteriów zawartych w 
ogłoszeniu konkursowym - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kościan 
Nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Zakres ofert obejmował różnorodne formy kultury 
fizycznej. Wsparcie uzyskały podmioty prowadzące działalność w zakresie piłki nożnej, 
akrobatyki sportowej, karate i trójboju siłowego. Podmioty zrealizowały zadania i rozliczyły 
swoje projekty. W ramach niewykorzystanych 10.000 zł z planowanej kwoty na wsparcie 
działań sportowych klub LZS JunaTrans Stare Oborzyska złożył ofertę realizacji zadania 
sportowego nie objętego wcześniej zadaniem konkursowym i po spełnieniu wymogów 
formalnych otrzymał w trybie uproszczonym dotację na w/w kwotę. Zadanie to zostało 
zrealizowane i prawidłowo rozliczone. 

Na zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji dziedzictwa kulturowego wpłynęło 
jedenaście ofert. Dla dziewięciu podmiotów rozdysponowano zaplanowaną kwotę 35.000 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kościan Nr 13/2020 z dnia 27 lutego 
2020 r.). Dwie oferty Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Z Muzyką do Ludzi” nie otrzymały 
wsparcia z uwagi na brak środków (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 
Kościan Nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). Wszystkie organizacje, które otrzymały 
możliwość wsparcia ich zadań podpisały umowy, ale dwie z nich z braku możliwości realizacji 
zaplanowanych działań w dobie pandemii koronawirusa zrezygnowały z dotacji i rozwiązały 
umowy (Orkiestra Dęta TON oraz KGW Racot – nasza mała ojczyzna). Pozostałe organizacje w 
całości lub w zdecydowanej przewadze zrealizowały swoje projekty. Kwota obejmująca 
niezrealizowane umowy oraz zwroty niewykorzystanych środków wyniosła 9.906,58 zł. Należy 
nadmienić, że rok 2020 był dla organizacji realizujących zadania w zakresie kultury i promocji 
dziedzictwa narodowego szczególnie niekorzystny poprzez utrzymujące się obostrzenia 
związane z pandemią. 

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 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 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 ponadto realizował w formie powierzenia pozostałe 
zadania z dziedziny sportu i rekreacji, tj. organizację imprez sportowych oraz utrzymanie 
obiektów sportowych i ośrodka wypoczynkowego w Nowym Dębcu. Ogółem na wszystkie 
konkursy ofert realizowane w 2020 r. w wyszczególnionych powyżej obszarach zabezpieczono 
w budżecie Gminy Kościan kwotę 550.000 zł. Organizacje pozarządowe mimo trudnego roku 
zrealizowały 16 projektów wykorzystując dotacje na ogólną kwotę 477.813,42 zł. 
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VII. Realizacja uchwał rady gminy  
 
 W 2020 roku Rada Gminy Kościan obradowała na dziewięciu sesjach. Radni rozpatrzyli 
i podjęli 125 uchwał. Zestawienie liczby uchwał przedstawia się następująco: 
- XIV sesja Rady Gminy Kościan – 29.01.2020 r.: 19 uchwał, 
- XV sesja Rady Gminy Kościan – zdalny tryb obradowania w sposób korespondencyjny – 
04.05.2020 r.: 20 uchwał, 
- XVI sesja Rady Gminy Kościan – 08.06.2020 r.: 1 uchwała, 
- XVII sesja Rady Gminy Kościan – 30.06.2020 r.: 22 uchwały, 
- XVIII sesja Rady Gminy Kościan – 18.08.2020 r.: 10 uchwał, 
- XIX sesja Rady Gminy Kościan – 30.09.2020 r.: 14 uchwał, 
- XX sesja Rady Gminy Kościan – zdalny tryb obradowania w sposób korespondencyjny – 
28.10.2020 r.: 8 uchwał, 
- XXI sesja Rady Gminy Kościan – zdalny tryb obradowania z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość – 25.11.2020 r.: 10 uchwał, 
- XXII sesja Rady Gminy Kościan – zdalny tryb obradowania z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość – 16.12.2020 r.: 21 uchwał. 
 
Wprowadzono i realizowano 30 aktów prawnych prawa lokalnego. 
Sesja XIV: 
- Uchwała Nr XIV/147/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Kokorzyn. 
- Uchwała Nr XIV/148/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Racot. 
- Uchwała Nr XIV/149/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Racot. 
Sesja XV: 
- Uchwała Nr XV/160/20 Rady Gminy Kościan z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: określenia 
sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2020. 
- Uchwała Nr XV/161/20 Rady Gminy Kościan z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: określenia 
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020. 
- Uchwała Nr XV/162/20 Rady Gminy Kościan z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kościan w 2020 r.  
Sesja XVII: 
- Uchwała Nr XVII/182/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: nadania 
nazw ulicom w miejscowości Nowe Oborzyska. 
- Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościan. 
- Uchwała Nr XVII/184/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, ulica Ogrodowa). 
- Uchwała Nr XVII/185/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, ulica Rolna). 
- Uchwała Nr XVII/186/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Mikoszki). 
- Uchwała Nr XVII/187/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ulica Słoneczna). 
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- Uchwała Nr XVII/188/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stary Lubosz, ulica Pogodna, Słoneczna i 
Wichrowa). 
- Uchwała Nr XVII/189/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stary Lubosz, ulica Wiatrakowa i 
Bojanowskiego). 
- Uchwała Nr XVII/190/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ulica Sadowa i Ogrodowa). 
- Uchwała Nr XVII/194/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kościan w 2020 r. 
Sesja XVIII: 
- Uchwała Nr XVIII/203/20 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: nadania 
nazw ulicom w miejscowości Kokorzyn. 
Sesja XIX: 
- Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościan na rok szkolny 2020/2021. 
- Uchwała Nr XIX/214/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot, dz. nr 266/22 i 266/23). 
- Uchwała Nr XIX/215/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Nowe Oborzyska. 
- Uchwała Nr XIX/218/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: przyjęcia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościan na lata 
2020-2024. 
Sesja XX: 
- Uchwała Nr XX/224/20 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym 
w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych udzielających 
schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Kościan. 
- Uchwała Nr XX/226/20 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: 
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kościan na dofinansowanie 
kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach, na 
obszarze Gminy Kościan. 
Sesja XXI: 
- Uchwała Nr XXI/229/20 Rady Gminy Kościan z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: nadania 
Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie. 
- Uchwała Nr XXI/234/20 Rady Gminy Kościan z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dębiec.  
- Uchwała Nr XXI/236/20 Rady Gminy Kościan z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stare Oborzyska.  
Sesja XXII: 
- Uchwała Nr XXII/247/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały 
budżetowej Gminy Kościan na rok 2021. 
- Uchwała Nr XXII/248/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Pianowo. 
- Uchwała Nr XXII/252/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Racot. 
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- Uchwała Nr XXII/257/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: zaliczenia 
drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej. 
 
Ponadto Rada Gminy Kościan podjęła m.in. 8 uchwał w przedmiocie zmiany budżetu Gminy 
Kościan na rok 2020, a także 7 uchwał w przedmiocie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Podjęte przez Radę Gminy uchwały realizowane były na bieżąco. 
 
 

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 
2020 poniesiono koszty składek członkowskich w łącznej kwocie 154.907,32 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 86.089,20 zł. Gmina Kościan obecnie jest w posiadaniu 30 udziałów o łącznej wartości 
300.000 zł w  Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, i jest to 
docelowa liczba udziałów jaką Gmina Kościan może posiadać w tej instytucji. 
 
 

IX. Inne istotne działania Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy 
 

W roku 2020 Wójt Gminy Kościan wydał w sumie 83 zarządzenia, w tym 11 zarządzeń 
jako kierownik Urzędu Gminy. W Biuletynie Informacji Publicznej Wójta Gminy zamieścił 
odpowiedzi na 4 petycje. Trzy z nich dotyczyły wniosków o udostępnienie informacji 
publicznej, a jedna dotyczyła odpowiedzi na protest mieszkańców Darnowa i Wyskoci Małej 
na brak założenia nowego oświetlenia ulicznego w części tych miejscowości. 

Wójt Gminy Kościan ponadto 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” 
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- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie 
- Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie 
- Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan 
- Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla 
Zrównoważonego Rozwoju” 
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu 
 
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 

2020 12786 14836 44 

 
+ 109 dokumenty wysłane elektronicznie w roku 2020. 
 
Gmina Kościan w 2020 roku poniosła nakłady na sprzęt informatyczno-telekomunikacyjny w 
kwocie ogółem 101.821,20 zł, w tym 92.777,66 zł na sprzęt komputery i urządzenia 
peryferyjne oraz 8.043,54 zł na sprzęt telekomunikacyjny. 
 
Liczba pracowników Urzędu Gminy na koniec 2020 roku to 61, w tym administracyjnych - 40 i 
pracowników obsługi – 21. 
 

W zakresie ewidencji ludności w 2020 roku zameldowano na pobyt stały 350 osób, a 
na pobyt czasowy 235 osoby, w tym 165 cudzoziemców. Z pobytu stałego wymeldowano 40 
mieszkańców, a z pobytu czasowego – 15. Wydano 17 decyzji administracyjnych. W 103 
przypadkach udostępniano na wnioski różnych organów dane o mieszkańcach, wydano 308 
zaświadczeń o zameldowaniu i nadano 103 numerów PESEL.  Na bieżąco usuwano i 
korygowano niezgodności w bazie PESEL. Takich operacji było 3728. 

W 2020 roku przyjęto 773 wniosków o wydanie dowodu. Przyjęto także 101 
oświadczeń o utracie dowodu i unieważniono 462 stare dowody osobiste. 
 
W roku 2020 pracownicy Urzędu Gminy realizowali zadania Gminnego Biura Spisowego w 
zakresie Spisu Rolnego, a także Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach prezydenckich. 
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X. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2020 roku) 
 

A. Ład przestrzenny  
 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

W 2020 roku w Gminie Kościan prowadzono procedury planistyczne związane ze 
zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan, 
a także 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 2020 wydano 185 decyzji o warunkach zabudowy, 44 decyzje o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, 420 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, nadano adres dla 115 działek, 10 postanowień w zakresie 
opinii geologicznych, a także 29 innych informacji lub opinii dotyczących planowania 
przestrzennego. 
 
Planowanie przestrzenne w Gminie Kościan w latach 2019-2020: 

 Liczba spraw 

2019 2020 

Decyzje o warunkach zabudowy 160 185 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. 43 44 

Zaświadczenia o przeznaczeniu działek w MPZP 358 420 

Nadanie adresu działkom 98 115 

Postanowienia w zakresie opinii geologicznych 10 10 

Inne informacje lub opinie 23 29 

   

 
 
GOSPODARKA GRUNTAMI 
 

W roku 2020 Gmina Kościan nabyła do zasobu gminnego 8 działek o łącznej pow. 1,201 
ha i wartości 415.950 zł, w tym działkę ze stawem w Kurowie oraz działki z przeznaczeniem na 
sołeckie tereny rekreacyjne w Pianowie, Nowych Oborzyskach i Osieku. Pod budowane drogi 
gminne przejęto za odszkodowaniem łącznie 2,6323 ha gruntów o wartości 261.920 zł. Gmina 
Kościan przekazała na rzecz Województwa Wielkopolskiego grunty pod ścieżkę rowerową z 
Racotu do Choryni. Ich powierzchnia to 1,2837 ha, a koszt sięgnął kwoty 128.400 zł. Gmina 
Kościan w ubiegłym roku sprzedała także 7 swoich działek o łącznej powierzchni 1,0937 ha, za 
które w sumie otrzymała kwotę 267.029,30 zł.  

W referacie rolnictwa i gospodarki gruntami w roku 2020 wydano 106 decyzji 
podziałowych działek na terenie Gminy Kościan oraz 72 postanowienia. Były także 3 decyzje 
o rozgraniczeniu nieruchomości oraz jedno postanowienie o wszczęciu rozgraniczenia 
nieruchomości w terenie. W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego 
wydano 8 zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Zawarto 13 umów na dzierżawę 
gruntów gminnych. 
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DROGI PUBLICZNE 
 
W ramach realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Drogowych w Gminie Kościan w 

roku 2020 wybudowano 2,17 km dróg i ulic:  
- Nowy Lubosz ul. Betkowska nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m (w miejscowości) - 4,0 m 
(poza miejscowością) – długość 1131 m; 
- Widziszewo ul. Długa i ul. Krótka nawierzchnia bitumiczna szer. 5,0  m – długość 725 m;  
- Katarzynin ul. Ogrodowa nawierzchnia z kostki brukowej szer. 4,5 m – długość 313 m. 
           Ponadto Gmina Kościan wsparła inwestycje: 
A) na drogach powiatowych przebiegających przez naszą gminę (łącznie 5,861 km dróg z 
chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz dodatkowo 1,485 km ścieżek rowerowych): 
- przebudowa drogi powiatowej nr 3941P Kościan – Kokorzyn w miejscowości Szczodrowo o 
dł. 0,936 km – nawierzchnia bitumiczna; 
- przebudowa drogi powiatowej nr 3917P Racot – Darnowo – Wyskoć Mała o dł. 3,603 km – 
nawierzchnia bitumiczna wraz ze ścieżka rowerową; 
- rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P w miejscowości Nacław o dł. 1,322 km – nawierzchnia 
bitumiczna wraz ze ścieżka rowerową; 
- ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 3899P od Wyskoci w kierunku Turwi o dł. 0,670 
km – nawierzchnia bitumiczna; 
B) budowę ścieżki rowerowej przez WZDW Poznań przy drodze wojewódzkiej W308 na 
odcinku Racot – Katarzynin o dł. 1,303 km – nawierzchnia bitumiczna; 
C) budowę ul. Pułaskiego w Kościanie o dł. 0,398 km, która jest zaczątkiem głównego wyjazdu 
na planowaną północną obwodnicę Kościana – nawierzchnia bitumiczna. 
 

Z roku na rok na ulicach w Gminie Kościan jest jaśniej i bezpieczniej. W roku 2020 
przyłączono 142 nowe punkty oświetleniowe. Koszt tych inwestycji to 1.075.700 zł, z czego 
Gmina Kościan wydatkowała kwotę 671.900 zł ze swoich środków. Nowe oświetlenie powstało 
na ul. Południowej w Kurowie, w Turwi na łączniku pomiędzy ulicami Szkolną i Parkową, w 
Nowym Luboszu na ul. Betkowskiej, w Widziszewie na Długiej i Krótkiej, na Szkolnej w Starych 
Oborzyskach i Ogrodowej w Katarzyninie, oraz w Darnowie i Nacławiu przy współudziale 
Powiatu Kościańskiego. Na oświetlenie ulic, placów i dróg Gmina Kościan wydała 1.111.130,78 
zł. W kwocie tej były koszty zużycia energii i konserwacji urządzeń oświetleniowych, a także 
wydatki związane z rozbudową wspomnianego oświetlenia ulicznego. 

 
Na równanie, remonty dróg i chodników oraz modernizację infrastruktury przydrożnej 

w 2020 roku wydano kwotę łącznie 839.543,92 zł z uwzględnieniem środków z Funduszu 
Sołeckiego wiosek objętych zadaniami. 

 
W 2020 roku złożono 192 wnioski na lokalizację urządzeń obcych w drogach 

publicznych (wydano 182 decyzje) i 125 wniosków na drogach wewnętrznych. Wydano 17 
decyzji na lokalizacje zjazdów na drogach publicznych i rozpatrzono 16 spraw związanych z 
lokalizacją zjazdów na drogach wewnętrznych. Na drogach publicznych złożono 150 wniosków 
na zajęcie pasa drogowego (wydano 142 decyzje), a na drogach wewnętrznych liczba 
wydanych umów wyniosła 192. Wydano 174 decyzje na umieszczenie urządzeń obcych w 
drogach publicznych, a na umieszczenie urządzeń obcych w drogach wewnętrznych podpisano 
66 umów. 
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Porównanie liczby wniosków i decyzji dotyczących dróg publicznych w latach 2018-2020: 

Rodzaj sprawy 2018 2019 2020 
Wnioski Decyzje/umowy 

Decyzje/umowy 

Decyzje na lokalizację urządzeń 
obcych w drogach publicznych 

135 166 192 182 

Zgody na lokalizację urządzeń obcych 
na drogach wewnętrznych 

108 147 125 120 

Decyzje na lokalizację zjazdów na 
drogach publicznych 

9 17 18 17 

Zgody na lokalizację zjazdów na 
drogach wewnętrznych 

11 18 18 16 

Decyzje na zajęcie pasa drogowego 
w drogach publicznych 

137 143 150 142 

Zgody na zajęcie pasa drogowego na 
drogach wewnętrznych 

61 121 94 92 

Decyzje na umieszczenie urządzeń 
obcych w drogach publicznych 

123 137 175 174 

Umowy na umieszczenie urządzeń 
obcych w drogach wewnętrznych 

52 75 66 66 

 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2020 roku prowadzono 20 postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 
- „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na działce o nr ewidencyjnym 186/2, 186/3, 186/4 w obrębie geodezyjnym Nowe 
Oborzyska oraz na działce o nr ewidencyjnym 402 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra”; 
- „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na działce o nr ewidencyjnym 355, 400 i 401 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, 
gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie”; 
- „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 152 w miejscowości 
Kokorzyn, gmina Kościan”; 
-„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z parterową stacją 
transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 254 i 253/7, obręb 
geodezyjny Stary Lubosz, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie” ze 
względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 
- „Wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie działki 
o numerze ewidencyjnym 7173/3 – Gospodarstwo Szkółkarskie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kościan w miejscowości Racot gm. Kościan”; 
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Lubosz – ul. Betkowska od km 0+000 do km 1+131, 
jednostka ewidencyjna: Kościan, Obręb ewidencyjny Nowy Lubosz działki o nr ewidencyjnych 
28/1, 28/3, 28/4, 192”; 
- „Przebudowa ul. Wielichowskiej i Krótkiej w miejscowości Pelikan”; 
- „Rozbudowa drogi powiatowej 3941P Kokorzyn – Szczodrowo – Sierakowo – droga krajowa 
nr 5 (Kościan)”; 
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- „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368 w 
obrębie geodezyjnym Nielęgowo Gmina Kościan”; 
- „Budowa drogi gminnej relacji Darnowo – Spytkówki”; 
- „Budowa 50 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie dz. nr 89/4, 89/3 i 89/7 w obrębie geodezyjnym Katarzynin, gmina Kościan”; 
- „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 388 i 389 w obrębie geodezyjnym 
Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie”; 
- „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 391 i 392/1 w obrębie geodezyjnym 
Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie”; 
- „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 52/1 i 53/1 obręb 
Kawczyn Gmina Kościan”; 
- „Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na dz. o nr ewidencyjnym 
256/1 w obrębie geodezyjnym Kiełczewo, Gmina Kościan”; 
- „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 67 i 70 obręb 
Kawczyn Gmina Kościan”; 
- „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 553/2 obręb Kiełczewo 
Gmina Kościan”; 
- „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż rzeki Obry” w obrębie geodezyjnym Kurza Góra; 
- „Wykonanie trzech otworów rozpoznawczych dla potrzeb ujmowania wód podziemnych z 
otworów neogeńskich nr 1M - dz. nr 3909 w miejscowości Kościan, Gmina Miejska Kościan 
oraz nr 2M - dz. nr 182/5 i nr 3M - dz. nr 442 w miejscowości Kurza Góra, Gmina Kościan, 
powiat kościański, województwo wielkopolskie"; 
- „Budowa obory, hali udojowej z częścią socjalną i poczekalnią na działce o nr ewidencyjnym 
445/1 w miejscowości Sepienko”. 

Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności wśród zwierząt w roku 2020 pochłonęła kwotę 93.404,44 zł, w tym na 
utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Gaju 86.089,20 zł. 
Pozostała wydatkowana kwota związana była z zakupem karmy i sterylizacją dla kotów wolno 
żyjących oraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w 
wypadkach drogowych. W 2020 roku wydano 1 decyzję w zakresie czasowego odebrania 
zwierzęcia. Według stanu na dzień 31.12.2020r. w Schronisku w Gaju przebywało 45 psów 
oraz 29 kotów wyłapanych z terenu Gminy Kościan. 

Na podstawie złożonych wniosków wydano 5 koncesji dla podmiotów na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Udzielono także pomocy 
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 2020 roku z pomocy skorzystało 13 podmiotów na 
łączną kwotę 25.565,12 zł. 

W 2020 roku rozpatrzono ogółem 166 spraw związanych z wycinką lub usuwaniem 
drzew w stosunku do 229 z roku 2019. Rozpatrzono 91 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez 
osoby fizyczne z prywatnych posesji. Do Urzędu w tym okresie wpłynęło także 18 wniosków o 
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Pozostałe sprawy związane były z wnioskami o 
wyrażenie zgody na posprzątanie wiatrołomów, wniosków złożonych do Starosty 
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Kościańskiego z prośbą o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasów dróg 
administrowanych przez Gminę Kościan oraz terenów rekreacyjnych będących w zarządzie 
Gminy Kościan. Ponadto składano prośby o wyrażenie zgody na podcięcie drzew oraz 
wpływały zgody na usunięcie drzew wydane przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków. 
W ciągu roku 2020 wydano łącznie 18 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 drzew 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. Łącznie z terenów będących 
własnością Gminy Kościan usunięto 160 sztuk drzew liściastych oraz 37 sztuk drzew iglastych, 
natomiast z terenów prywatnych mieszkańców Gminy Kościan usunięto 324 sztuki drzew 
liściastych oraz 97 sztuki drzew iglastych. Łączna grubizna pozyskanego drewna wynosiła ok. 
432,6 m3. Gmina Kościan w 2020 roku nasadziła zastępczo 269 drzew oraz 483 sztuk krzewów. 
W wydanych zezwoleniach na usunięcie drzew Wójt Gminy Kościan zobowiązał 
wnioskodawców do wykonania w sumie 80 sztuk nowych nasadzeń kompensacyjnych drzew.  
W 2020 roku Gmina Kościan wsparła program restytucji kuropatw i bażantów dokonując 
zakupu nowych stad na kwotę 4.000,00 zł. Rozpowszechniano również kampanię Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego pn. Jakość powietrza to jakość życia poprzez rozdysponowanie 
plakatów i ulotek na terenie Gminy Kościan. Jak co roku koordynowano również akcję 
Sprzątania Świata pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”, która w roku 2020 
przybrała inny charakter z uwagi na panującą pandemię koronawirusa (były to konkursy 
plastyczne i sprzątania w poszczególnych sołectwach oraz na letnisku w Nowym Dębcu). 

Na świetlicach wiejskich w Widziszewie, Pianowie i Wyskoci oraz na kompleksie 
sportowym „Orlik 2012” zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, które pozwolą obniżyć koszty 
funkcjonowania tych obiektów. Łączna moc instalacji wynosi 53 kW. Zadanie realizowano w 
ramach EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 poprzez realizację 
Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach LGD „Gościnna Wielkopolska” na przedsięwzięcia 
dotyczące instalowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych 
z prowadzeniem działalności w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub w obiektach 
związanych z aktywnością społeczną mieszkańców. 
 

B. Mienie komunalne 
Koszty związane z utrzymaniem komunalnych cmentarzy w Nowym Luboszu i Racocie 

to wynagrodzenie gospodarzy za prace na cmentarzu, opłata za wodę, zakup artykułów 
potrzebnych do utrzymania, koszty za wywóz odpadów i nieczystości. W roku 2020 była to 
kwota 27.293,73 zł  (w roku 2019 – 34.568,63 zł). Roczne dochody z opłat za wykup miejsca 
na naszych cmentarzach komunalnych to kwota 9.800 zł. W roku 2020 wydano 9 zgód na 
pochówek na cmentarzu w Racocie i 25 na cmentarzu w Nowym Luboszu. 
Cmentarze komunalne Gminy Kościan w latach 2019-2020: 

Rok 
Cmentarze gminne Racot Nowy Lubosz 

Dochody (zł) Koszty (zł) Zgoda na pochówek 

2019 4.800 34.568,63 13 19 

2020 9.800 27.293,73 9 25 
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Gmina Kościan posiada w swych zasobach 12 lokali socjalnych w Kurzej Górze, zamieszkałych 
na koniec 2020 roku przez 30 osób. W gminie jest także 15 lokali komunalnych, 3 lokale 
służbowe nauczycielskie oraz 1 mieszkanie chronione. Koszty poniesione w 2020 roku w 
związku z utrzymaniem budynków i lokali socjalnych oraz komunalnych (wymiana okna w 
budynku w Kiełczewie, prace remontowe w budynku w Widziszewie, zamontowanie komina 
dwupłaszczowego w mieszkaniu w Racocie, energia i woda, wywóz nieczystości, czyszczenie 
kominów i przeglądy kominiarskie, przeglądy pozostałych instalacji)  to kwota wydatkowana 
to 170 668,79 zł.  
 

C. Finanse  
 
Ostateczny budżet Gminy Kościan na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr 

XXII/238/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku. W efekcie realizacji dochody sięgnęły kwoty 
114.437.943,87 zł, a wydatki 99.923.340,74 zł. Dochód na jednego mieszkańca osiągnął zatem 
poziom 7062 zł i był o ponad 1400 zł wyższy jak w roku poprzednim. Największy udział w 
dochodach gminy stanowią dochody własne w kwocie 31,5 mln zł (27,5%) oraz udziały w 
podatkach PIT i CIT w kwocie 16,4 mln zł (14,3%). W dochodach własnych gminy przeważa 
podatek od nieruchomości (43,3%). Duży dochód stanowi tzw. opłata eksploatacyjna, której 
udział w dochodach własnych sięga 12,6 %. Duże wpływy stanowią również opłaty za 
dostarczanie wody  i odprowadzanie ścieków (w sumie 16,7%) oraz zwrot podatku VAT (10%). 
W roku 2020 pozyskane fundusze zewnętrzne oraz środki wynikające z porozumień miedzy jst 
dały aż 20% dodatkowych dochodów gminie. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone 
stanowiły w sumie 26,3% dochodów. W większości były to środki na realizację świadczeń 
wychowawczych programu Rodzina 500+. Subwencja ogólna oświatowa oraz wyrównawcza 
wyniosły 13,6 mln zł, co stanowi 11,9 % dochodów.  

Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy zostało przeznaczonych na 
zadania związane z opieką społeczną i pomocą rodzinie (np. świadczenia 500+) i pochłonęło 
29,7 mln zł. Udział wydatków na oświatę i wychowanie to 24,8 mln zł, z czego udział środków 
gminnych wyniósł 11,7 mln zł, co stanowi 47,1 % wydatków w tym obszarze. Na gospodarkę 
wodno-ściekową w ubiegłym roku przeznaczono łącznie 20,5 mln zł, a na budowę, rozbudowę 
i utrzymanie dróg przeznaczono kwotę10,6 mln. W roku 2020 Gmina Kościan przeznaczyła na 
wydatki majątkowe kwotę 26,2 mln zł, co stanowi 26,3 % wydatków budżetu. To efekt 
realizacji dużych inwestycji z zaangażowaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych. Środki 
te zasiliły głównie inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową (55%) oraz drogowe 
(36%). 

W roku 2020 Wójt Gminy Kościan wydał osiemnaście decyzji umorzenia podatku na 
łączną kwotę 35.837 zł. Dotyczyły one podatków od nieruchomości, rolnego i od środków 
transportowych, i związane były z problemami finansowymi podmiotów przez pandemię 
koronawirusa i zamykanie gospodarki. Te umorzenia, a także pomoc dla rolników i 
przedsiębiorców z tytułu nabycia gruntów do powiększenia gospodarstwa rolnego, z tytułu 
ulgi inwestycyjnej, zatrudnienia młodocianych pracowników jako zwrot kosztów kształcenia 
zawodowego, a także z tytułu zwrotu akcyzy za paliwo do ciągników stanowiła pomoc de 
minimis. 
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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 2020: 
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 ze szkołą filialną 
Turwi (klasy I-III i oddziały przedszkolne); 
d) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach ze 
szkołami filialnymi w Kiełczewie i Kokorzynie (klasy I-III i oddziały przedszkolne); 
e) Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu. 
 
Liczba uczniów, którym Wójt Gminy przyznał prawo do zwrotu kosztów dowozu w 2020 r.:  
18 – dofinansowanie do paliwa,   
12 – transport taksówką,  
1 – umowa ze szkołą Totus Tuus w Lesznie, 
3 – bus Ośrodka Rehabilitacyjnego. 

 
Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan – kwota 
w 2020 roku to 194.541,02 zł 
Projekt realizowany ze środków WRPO w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata2014-2020 zgodnie z umową Nr RPWO.08.01.02-30-0135/17 z 22.01.2019 r. Zgodnie z 
podpisaną umową realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2018 i zakończyła w roku 2020. 
Realizowały ten projekt dwie jednostki oświatowe to jest szkoła w Racocie i Starych 
Oborzyskach. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzeń wraz z 
pochodnymi. Zawarte umowy dotyczyły zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka 
angielskiego, niemieckiego, biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, astronomii i 
matematyki. Prowadzone były także zajęcia pedagogiczno – terapeutyczne. Zostały także 
zakupione w ramach projektu dla tematycznych pracowni takich jak fizyka, chemia, 
matematyka, biologia pomoce dydaktyczne. Ogółem podczas realizacji w kolejnych latach 
projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 787.437,38 zł. 
 
Ponadto dokonano zakupu 76 sztuk laptopów dla jednostek oświatowych w ramach 
otrzymanych środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do internetu” działanie „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach” Projekt grantowy pod nazwą zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Kwota dotacji to 174.509,44 zł. 
 
 
 
 
 



Raport o stanie Gminy Kościan za rok 2020 

41 

 

Koszty oświaty i wychowania w Gminie Kościan w latach 2015-2020 
Rok Subwencja Dotacja 

przedszkolna 
Dotacja na 

podręczniki, 
stypendia, 
programy 

Wydatki 
bieżące ogółem 

środki własne 
gminy 

Udział 
środków 

własnych w 
wydatkach (%) 

2015 10.330.250,00 567.758,00 245.931,56 18.592.245,70 7.448.306,14 40,06 

2016 10.453.856,00 595.950,00 220.434,30 19.215.410,05 7.945.169,75 41,34 

2017 10.770.679,00 516.468,00 178.205,59 19.748.616,56 8.639.675,15 43,74 

2018 10.932.769,00 532.930,00 482.247,38 21.017.402,86 9.069.456,48 43,15 

2019 11.671.759,00 565.409,00 473.775,26 23.349.198,21 10.638.254,95 45,56 

2020 11.720.338,00 612.566,00 782.086,79 24.794.331,48 11.679.340,69 47,10 

 
Koszty dowozu uczniów do szkół to kwota 543 337,79 zł, w tym koszty opieki nad uczniami w 
trakcie dowozu, czyli wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi – 83.038,66 zł. 
 
Wydatki w roku 2020 na oświatę i wychowanie wyniosły łącznie 24.794.331,48 zł. Subwencja, 
dotacje i dochody placówek oświatowych zaspokoiły tylko około 53 % kosztów 
funkcjonowania szkół i przedszkoli. Subwencja oświatowa wyniosła 11.720.338 zł, dotacja 
przedszkolna to 612.566 zł, dotacje szkolne na realizowane programy sięgnęły kwoty 
782.086,79 zł, środki na edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice, pomoc materialna, 
stypendia) wyniosły 352.944,55 zł. Fundusze wypracowane przez przedszkola i szkoły sięgnęły 
kwoty 266.366,56 zł (66.000 mniej jak w poprzednim roku, głownie przez brak wpływów za 
wynajem sal sportowych). Z budżetu Gminy Kościan desygnowano zatem kwotę 
11.679.340,69 zł, co stanowi 47 % 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 
 
W Gminie Kościan środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2020 roku 29.886.678 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 
poprzedniego wzrósł o 4.995.921 zł (co stanowi zwiększenie o 20 %). Większość wydatków 
stanowiły rządowe programy socjalne (Rodzina 500+, Dobry Start) obsługiwane przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. No koniec 2020 roku w GOPS-ie 
zatrudnionych było 19 pracowników. 

W roku 2020 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 
objęto w gminie 532 osoby (3,28 % wszystkich mieszkańców) w 220 rodzinach. W przypadku 
długotrwale korzystających z pomocy społecznej liczba osiągnęła poziom 163 osoby, co 
oznaczało wzrost o 79 osób w stosunku do roku 2019. Najczęściej występującymi przyczynami 
trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 
społeczną były w kolejności: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała lub 
ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. 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. 
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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 

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 

2020 16.205 3.957 220 5,56 

 
Wsparcie z pomocy społecznej w 2020 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskały 

153 osoby, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych – 132 osoby. Odpłatność gminy za pobyt 
w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 25 osób. W gminie funkcjonowało 2 asystentów 
rodziny, którzy objęli swoją opieką 20 rodzin. 

Liczba pobierających w roku 2020 świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 
500+ wyniosła 1892 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 362 rodzin 
(co stanowi wzrost o 19% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 
świadczenia w formie świadczenia wychowawczego wyniosła 18 943 230,42 zł i w porównaniu 
z rokiem poprzednim wzrosła o 4 234 362 zł.  

Liczba pobierających w roku 2020 zasiłek rodzinny wyniosła 376 rodzin. W stosunku 
do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 103 rodziny (co stanowi spadek o 21 %). Całkowita 
kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1.670.876 zł i w 
porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 238.498 zł. 

W 2020 roku zlecono jednej organizacji pozarządowej w trybie działalności pożytku 
publicznego wykonywanie usług opiekuńczych na kwotę 198.072 zł. W trybie zamówień 
publicznych zlecono także jednej organizacji pozarządowej realizację dożywiania w szkołach, 
co wraz z zasiłkami celowymi na żywność pochłonęło kwotę 122.818,42 zł. Z programu 
skorzystało 349 osób, w tym 109 dzieci w formie posiłków w szkołach. 

W roku 2020 udało się wyegzekwować od dłużników alimentacyjnych kwotę 261.918 
zł. Jest to kwota wyższa o 11,73 % w stosunku do roku 2019. 
 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań zawarte jest w załączniku do niniejszego 
raportu: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020. 
 

W działania związane z realizacją polityki społecznej włączyła się również Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w roku 2020 realizowała cele 
zapisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kościan. Z budżetu GKRPA 
wydano w 2020 roku środki w wysokości 129.855,68 zł m.in. na wynagrodzenia opiekunów 
świetlic socjoterapeutycznych i związanych z dyżurami w punkcie konsultacyjnym AA, a także 
organizację półkolonii i obozów, warsztatów profilaktycznych, organizację spotkań 
trzeźwościowych, zakup gier edukacyjnych, konkursy o tematyce uzależnień np. „Kółko 
sprawnych rąk”. Zrealizowano także program edukacyjno-profilaktyczny „Przyjaciele 
Zippiego” oraz warsztaty integracyjne z rodzicami. GKRPA zabezpieczyła ponadto środki na 
doposażenie placów zabaw w sołectwach Gminy Kościan, z których korzystają dzieci objęte 
opieką profilaktyczną. Wydatkowane środki na ten cel to 53.219,66 zł.  
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W 2020 roku Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków 
mieszkaniowych to 13 na łączną kwotę 21.759,99 zł (w 2019 roku 23 wnioski na łączną kwotę 
41.420,66 zł), a liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny to 5 na 
kwotę 406,40 zł. Zauważono znaczny spadek składanych wniosków o wypłatę dodatków 
mieszkaniowych w porównaniu do ubiegłych lat. 

W 2020 roku wydano dla sklepów 7 nowych zezwoleń na sprzedaż piwa (do 4,5 % 
zawartości alkoholu), 6 zezwoleń na sprzedaż wina (powyżej 4,5 % do 18 % zawartości 
alkoholu) oraz 7 koncesji na sprzedaż wódki (powyżej 18 % zawartości alkoholu), a także w 
gastronomii  4 zezwolenia na sprzedaż piwa (do 4,5 % zawartości alkoholu), 1 zezwolenie na 
sprzedaż wina (powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu) oraz 2 zezwolenia na sprzedaż 
wódki (powyżej 18 % zawartości alkoholu).  

Dodatkowo wydano 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż piwa podczas Triathlonu 
w Nowym Dębcu. Na dzień 31.12.2019 r. w Gminie Kościan było w sumie 122 ważnych koncesji 
na sprzedaż wszystkich rodzajów alkoholu (sklepy + gastronomia). 
 
Zestawienie udzielonych koncesji na alkohol w Gminie Kościan w latach 2018-2019 

Zezwolenie na sprzedaż 
2018 2019 2020 

Liczba zezwoleń 

 
Nowe koncesje 

piwo 10 13 11 

wino 4 11 7 

wódka 8 12 9 

Koncesje jednorazowe 29 37 1 

Ważne koncesje na koniec roku 119 114 122 
    

 

W ciągu roku 2020  przeprowadzono przez GKRPA 2 kontrole wśród koncesjonariuszy, podczas 
których nie stwierdzono większych nieprawidłowości. 
 

F. Kultura  
 

Dotacja dla gminnej instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Kościan w 
Kiełczewie wyniosła 750.800 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biblioteki wraz z jej 
filiami (Widziszewo, Stary Lubosz, Racot, Turew). 

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano kwotę 553.668,45 zł. Duża część tych 
wydatków pochodziła z Funduszy Sołeckich. Pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego w wioskach to kwota 341.345,12 zł. 

W 2020 roku jednemu podmiotowi, właścicielowi „Willi Berlińskiej” w Nielęgowie 
udzielono dotację w wysokości 20.000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Kościan. 
Zakres prac polegał na renowacji sztukaterii zewnętrznej południowej w Dworze „Willa 
Berlińska”. 

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. 
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G. Turystyka, sport i rekreacja  
 

W roku 2020 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie był organizatorem zaledwie 12 
imprez sportowych, w których łącznie wzięło udział blisko 1800 uczestników. Mniejsza liczba 
imprez oraz uczestników w porównaniu do lat ubiegłych spowodowana była pandemią i 
obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. 
Największą imprezą organizowaną przez Ośrodek był Triathlon w Nowym Dębcu, w którym w 
2020 roku wystartowało około 600 zawodników. Druga co do wielkości uczestników imprezą 
były rozgrywane pierwszy raz Zimowe Biegi „Niedźwiedzia”, które zgromadziły na starcie 
blisko 400 zawodników. Ponadto OSiR organizował w 2020 roku następujące imprezy 
sportowe: XIX Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym, Halowe Mistrzostwa 
Gminy w Piłce Nożnej (drużyn niezrzeszonych i drużyn zrzeszonych), IX Turniej Samorządowy 
w Halowej Piłce Nożnej, Turniej Strzelecki „Akcja Lato z LOK Kościan”, XXVI Zawody Pływackie 
na J. Wonieść, X Turniej w Boules o Puchar Dyrektora OSiR-u. 

W 2020 roku nie zorganizowano czwartej edycji Turnieju Sołectw Gminy Kościan. 
Mamy nadzieje wznowić go w 2021 roku. 

Od kilkunastu lat Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie organizuje rozgrywki 
amatorskiej ligi piłki nożnej pod nazwą Liga Wiejska. W rozgrywkach w 2020 roku (tylko runda 
jesienna) brało udział 8 drużyn. Rozegrano 32 mecze, w których łącznie wystąpiło prawie 960 
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. Współorganizował m.in.  Turniej Piłkarski „Juna Cup” oraz Mikołajkowy 
Turniej Piłkarski (wspólnie z LZS JunaTrans Stare Oborzyska), Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
Podkowa Racot Cup oraz Halowy Turniej o Złotą Podkowę Racotu (wspólnie z PKS Racot). 
Niestety w okresie letnim nie udało się zorganizować imprez kulturalno – rekreacyjnych w 
Nowym Dębcu z powodów panującej pandemii. Wspomnieć należy także o utrzymaniu 
zewnętrznych obiektów sportowych. Wszystkie działania pochłonęły w ubiegłym roku kwotę 
579.881,29 zł. 

Po raz kolejny OSiR czuwał nad wypoczynkiem w ośrodku letniskowym w Nowym 
Dębcu. W ramach swoich zadań utrzymywał porządek na letnisku, zorganizował kąpielisko i 
ratowników w sezonie kąpieliskowym. Doprowadził do wybudowania drogi ratunkowej 
pomiędzy Deptakiem i ul. Leśną z dofinansowaniem z UMWW. Koordynował organizację 
miejsc parkingowych oraz miejsc do składowania odpadów komunalnych przez właścicieli 
domków letniskowych. 

Wydatki związane z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji jako jednostki budżetowej 
w 2020 roku zamknęły się kwotą ogółem 499.191,21 zł.  

W roku 2020 Gmina Kościan wydzierżawiła w wyniku przetargu miejsca do 
prowadzenia działalności gospodarczej w pobliżu plaży głównej. Z tego tytułu uzyskano 
dodatkowy dochód w wysokości 24.455,53 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 Triathlonowe w Nowym Dębcu. Promocja 
odbywała się również poprzez multimedialny przewodnik na stronie związkowej oraz karty 
atrakcji turystycznych regionu wyeksponowane w kilkudziesięciu obiektach dziesięciu gmin 
członkowskich Związku. 
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H. Gospodarka komunalna  
 
W 2020 roku w Gminie Kościan zużyto 828.288,03 m3 wody (o prawie 160.000 m3 mniej jak w 
poprzednim roku), z czego produkcja „naszych” ujęć i stacji uzdatniania wody wyniosła 
703.163 m3 (o prawie 70.000 m3 mniej niż w roku 2019), a zakup od sąsiednich gmin to 260.908 
m3 (o 45.000 m3 więcej jak rok wcześniej). Niemal połowa produkcji wody w gminie pochodziła 
z ujęcia w Katarzyninie (348.915 m3). W pozostałych stacjach wyprodukowano: Wławie 
(163.733 m3), Stare Oborzyska (110.804 m3), Mikoszki (79.711 m3). 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 134.954 m3 wody, z Kamieńca 29.123 m3, a ze Śmigla ponad dwa razy więcej 
jak rok wcześniej, czyli 96.831 m3. Długość naszej sieci wodociągowej wynosi 172,71 km.  
 
 
Stacje Uzdatniania Wody w Gminie Kościan (stan na 31.12.2020) 
1) Stacja Uzdatniania Wody i wodociąg publiczny Stare Oborzyska  
 SUW w Starych Oborzyskach zasilany jest z dwóch studni z ujęcia czwartorzędowego 
plejstoceńskiego. 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 17,74 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 2020 wynosiła 303 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. Na 
terenie SUW znajdują się 4 zbiorniki retencyjne pionowe o pojemności 200 m3 każda, 2 
studnie, wolnostojący agregat prądotwórczy, 2 odstojniki wód popłucznych. 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 90,35 km. Średnia produkcja wody z 
Katarzynina w 2020 roku wynosiła 953 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. Na terenie SUW znajdują się 2 studnie, 3 zbiorniki retencyjne 
o pojemności 150 m3 każdy, wolnostojący budynek stacji oraz odstojnik wód popłucznych. W 
budynku działają dwa zestawy hydroforowe. Pierwszy zasila miejscowości Gminy Kościan: 
Wławie, Januszewo, Osiek, Nowy Dębiec oraz miejscowości Gminy Krzywiń: Świniec, Jurkowo, 
Zgliniec. Drugi pcha wodę do naszych miejscowości: Wławie, Granecznik, Choryń, Ignacewo, 
Wyskoć, Turew.  
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 Długość sieci wodociągowej wynosi ogółem 17,96 km. Średnia produkcja wody z 
Wławia w 2020 roku wynosiła 447 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. 
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 20,19 km. Stacja w 
Mikoszkach w 2020 roku wyprodukowała średnio 218 m3/dobę i zaopatrywała mieszkańców 
gminy w miejscowościach: Mikoszki, Bonikowo, Kawczyn, Kurowo i część Kiełczewa (osiedle 
pod lasem). 

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 

Obecnie do „Wód Polskich” złożony został wniosek o zatwierdzenie stawek opłat za 
wodę na kolejne trzy lata. 
 

Z tytułu dostarczania wody Gmina Kościan w roku 2020 uzyskała kwotę 2.687.760,08 
zł, a za odbiór ścieków kwotę 2.562.232,72 zł. Obecnie w Gminie Kościan mamy 4447 
abonentów wody. 21,3 % z nich, tj. 947 podmiotów, korzysta z elektronicznego systemu 
fakturowania i płatności e-BOK. 

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 ponad 750 odbiorców.  
 

Liczba zainstalowanych 
podliczników wody 

2018 2019 2020 

 
273 

 
303 

 
182 

 
Od czterech lat trwa w Gminie Kościan wymiana wodomierzy na nowe z nakładką do 

zdalnego (radiowego) odczytu pomiarów. W 2020 roku wymieniono 282 wodomierze m.in. w 
Nowych Oborzyskach, Pianowie, Kawczynie i Czarkowie. Do końca ubiegłego roku wymieniono 
w 25 sołectwach naszej gminy łącznie 3174 liczniki wody. Akcja potrwa do końca 2021 roku. 
Do zainstalowania w sumie jest 4070 nowoczesnych wodomierzy.  
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W Gminie Kościan działają trzy duże publiczne oczyszczalnie oraz jedna „przydomowa” 

(w Spytkówkach przy świetlicy wiejskiej). Oczyszczalnie te w ubiegłym roku „przerobiły” 
283.443 m3 ścieków (o 5.000 m3 więcej jak rok wcześniej). Do Racotu dostarczono 159 004 m3, 
w Starych Oborzyskach przerobiono 95 983 m3, a w Nowym Dębcu 28 456 m3. Długość gminnej 
sieci kanalizacyjnej to 129 km. 
 

W roku 2020 z pomocy finansowej dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni 
skorzystało 6 podmiotów z miejscowości Wławie, Nacław, Ponin, Łagiewniki oraz Nielęgowo 
na łączną kwotę 30.000 zł. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Kościan wynosi obecnie 190. 
 
 

I. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi  
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dały Gminie Kościan 

w roku ubiegłym kwotę 8.906,54 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 212.672,86 zł. Opłata roczna za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
zasiliła budżet kwotą 37.938,79 zł. 
 
 

J. Rozwój gospodarczy  
W Pianowie rozwija się strefa inwestycyjna. Rozbudowują się firmy Coccodrillo i Magik. 

Firma Creaton w Widziszewie umacnia swoją pozycję na rynku dachówek. W Kiełczewie na ul. 
Poznańskiej prężnie działa Galeria Handlowa Quick, która za chwilę powiększy swoją 
powierzchnię o kolejne sklepy. Wybudowana droga ekspresowa S5 wraz z węzłami 
komunikacyjnymi wzbudza zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Trwają prace nad 
projektem północnej obwodnicy Kościana w ciągi drogi W308. Powiat, miasto i gmina dołożyły 
się do kosztów projektu tej inwestycji samorządu wojewódzkiego, który obecnie stara się o 
decyzje środowiskowe na to zadanie. 
 
 

K. Aktywność obywatelska 
 
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 2020 

Bonikowo 1920 S 32 

Choryń 1913 M 38 

Gryżyna 1924 S 58 

Kawczyn 1945 M 23 

Kobylniki 1927 M 23 
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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 

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kościan kosztowało w ubiegłym 
roku 120.191,14 zł. Ponadto z budżetu gminnego dofinansowano Komendę Powiatowej Straży 
Pożarnej w Kościanie kwotą 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów uzbrojenia i 
techniki specjalnej, zakup wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej oraz remont 
pomieszczeń budynku komendy PSP. Rozpoczęto także przebudowę remizy OSP w Racocie. 
 
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, tenis, biegi) 
4) UKS Stare Oborzyska (piłka nożna, rekreacja) 
5) LZS JunaTrans Stare Oborzyska (piłka nożna męska i żeńska) 
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) 
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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 
skupiających 560 członków. Kluby Seniora działają w miejscowościach Nowy Lubosz, Racot, 
Darnowo, Łagiewniki, Stare Oborzyska, Kiełczewo, Widziszewo, Stary Lubosz, Wyskoć, Turew, 
Kurza Góra, Kokorzyn oraz Choryń. 
 
Pomoc udzielana Klubom Seniora i najstarszym mieszkańcom gminy: 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 2016 

 
Rok 2017 

 
Rok 2018 

 
Rok 2019 Rok 2020 

1. Liczba Klubów 
Seniora 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

2. Wydatkowane 
środki (w zł) 

 
36.551 

 
39.808 

 
51.246 

 
48.008 

 
39.621 

 
Pomoc ta, będąca elementem realizacji projektu dla gminnych seniorów pn. „Jesień życia – 
radość bycia”, przeznaczona została na upominki dla najstarszych mieszkańców gminy (90 lat 
oraz 95 lat i więcej), na warsztaty twórcze dla seniorów oraz na paczki dla członków klubów z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 
 
 
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 2020 roku oficjalnie funkcjonowało siedem Kół Gospodyń 
Wiejskich: w Kokorzynie, Racocie, Starym Luboszu, Spytkówkach, Bonikowie, Kurowie i 
Nowych Oborzyskach. W kilku wioskach koła takie funkcjonują nieformalnie. 
 
FUNDUSZ SOŁECKI 

Rady Sołeckie zrealizowały w 2020 roku zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, 
ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Na wykonanie zaplanowanych 
przedsięwzięć posiadały środki finansowe w kwocie 981.135,83 zł, natomiast na ich wykonanie 
wydały kwotę 955. 515,19 zł. 
 Sołectwa wykorzystywały swoje środki głównie na poprawę wizerunku swoich 
miejscowości oraz na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich i terenów rekreacyjnych. 
Często dokładały się do równania i remontów dróg gruntowych oraz opracowania projektów 
rozbudowy oświetlenia ulicznego. Zdecydowanie mniejsze środki desygnowano na imprezy 
integracyjne i festyny wiejskie. 

Zaplanowane wydatki Funduszu Sołeckiego wykorzystano w 97,38 %. Szczegółowy opis 
zrealizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego znajduje się w odpowiedniej klasyfikacji 
budżetowej wydatków. 
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L. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym (szkolenia, studia itp.)  
 

Na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy wydano w 2020 
roku łącznie 14.138,20 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 innych 
wypróbowanych podmiotów. Większość szkoleń odbywała się online. 

W roku 2020 odbyły się 4 konkursy na stanowiska w Urzędzie Gminy Kościan. W wyniku 
postępowania konkursowego nie udało się wyłonić audytora wewnętrznego. Natomiast 
wybrano w wyniku postępowania pracowników na stanowiska referentów/podinspektorów 
ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz ds. podatków i opłat 
lokalnych, a także na stanowisko konserwatora oczyszczalni ścieków. 

Na koniec 2020 roku w Urzędzie Gminy Kościan zatrudnionych było 61 pracowników, 
w tym 40 na stanowiskach urzędniczych. 
 
 
 
 
 
 
 

M. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach – promocja gminy 
 
PROMOCJA GMINY 
 
 Koszty działań promocyjnych Gminy Kościan w 2020 roku wyniosły 165.883,95 zł.  
Wydatki dotyczyły między innymi organizacji spotkania noworocznego i przygotowania filmu 
podsumowującego wydarzenia minionego roku, zakupu Orędownika Samorządowego, 
wydatków związanych ze współorganizacją imprez promujących Gminę, w tym: Turniej Tańca 
Towarzyskiego, Gra Miejska „Kryptonim Wolność”, udział jachtu KKŻ Kościan w regatach 
ogólnopolskich, przygotowanie albumów z prezentacją walorów Gminy Kościan „Sport w 
Wielkopolsce”, „Duma Wielkopolski”. Zakupiono także licencję na wykorzystanie zdjęć 
lotniczych terenów Gminy Kościan, flagi, kalendarze i gadżety promujące Gminę, m.in. kubki, 
filiżanki, koszulki itp. Ze względu na panującą pandemię i obowiązujące reżimy sanitarne oraz 
obostrzenia większość planowanych zadań nie została zrealizowana lub została zrealizowana 
w sposób inny niż planowano. Tak też przygotowano internetowe widowisko dożynkowe pn. 
„A ponad polami zapach chleba się unosił”.  

Przez cały rok prowadzona była strona internetowa Gminy Kościan oraz portal 
społecznościowy Facebook. Na naszej stronie internetowej w ubiegłym roku ukazało się 560 
aktualności, a także inne wpisy związane z bieżącą działalnością gminy, w tym wpisy w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościan. Informacje te równolegle ukazywały się na 
Facebooku, który obecnie obserwuje ponad 4000 internautów. 
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OSIĄGNIĘCIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA 
W 2020 obchodziliśmy 30-lecie odrodzonego samorządu. 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 i zdobyliśmy statuetkę „Gminy 30-lecia Wolności RP”. 
Tych działań na przestrzeni lat było wiele. Gmina Kościan miała też szczęście do zarządzających 
nią ludzi. Od początku odrodzonego samorządu przez 24 lata gminą kierował Henryk 
Bartoszewski, a od 2014 roku pałeczkę z powodzeniem przejął Andrzej Przybyła. Przez siedem 
kolejnych kadencji zarządzanie gminą wspierali radni oraz sołtysi reprezentujący swoje 
środowiska. Ogrom wielu zadań był i jest możliwy do ogarnięcia dzięki dobrej, rzetelnej i 
skutecznej pracy naszych wykwalifikowanych i oddanych pracowników Urzędu Gminy. 
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Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu, życzmy sobie, aby 
kolejne lata dla mieszkańców naszej gminy były okresem podejmowania najlepszych i trafnych 
decyzji oraz realizacji kolejnych zadań dla poprawy warunków życia w Gminie Kościan. Bo tu 
naprawdę warto mieszkać, pracować i działać. Działać w samorządzie! 
 
 

Dr Emilian Prałat, mieszkaniec Gminy Kościan i społeczny opiekun zabytków w 
powiecie kościańskim, został ponownie uhonorowany wspólnie z operatorem Filipem 
Bączkiewiczem nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Konkursie pn. „Działania 
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. 
Nagrodzono jego cykl filmów „5 minut z historią” pn. „O epidemiach w historii Kościana i okolic”. 
Gmina Kościan wsparła w ubiegłym roku jego publikację o Wyskoci z cyklu „Miejsca i Sztuka”. 

 
 
 
Ranking zamożności samorządów 

Jesienią 2020 roku Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów 
podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin (tzw. wskaźnik G). Podstawę 
tych prognoz, służących do obliczenia subwencji wyrównawczej lub tzw. Janosikowego dla 
samorządów, stanowią dane o dochodach podatkowych gmin (za rok poprzedni według stanu 
na 30 czerwca danego roku). Chodzi m.in. o dochody z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) i 
podatków (np. od nieruchomości, rolnego i leśnego), a także udziały we wpływach z CIT i PIT. 
Otrzymanie subwencji lub ewentualna wpłata do budżetu państwa jest wynikiem różnicy 
wpływów podatkowych na jednego mieszkańca w danej jednostce oraz średniej dla kraju, 
która w 2021 roku wynosi 2.098,22 zł. Poniżej tego wskaźnika znalazło się 2045 gmin. 
Wskaźnik G na 2021 

M. KOŚCIAN 1 960,07 

CZEMPIŃ 1 662,43 

GM. KOŚCIAN 2 383,40 

KRZYWIŃ 1 434,84 

ŚMIGIEL 2 008,85 

Wskaźnik Gg dla kraju           2 098,22     
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Wskaźnik G dla Gminy Kościan wyniósł 2.383,40 zł na mieszkańca i uplasował ją na 
wysokim 255 miejscu na 2476 gmin w całej Polsce. Ranking niezmiennie otwiera gmina wiejska 
Kleszczów koło Bełchatowa. 
 
 
Ranking finansowy jednostek samorządu terytorialnego  

Przygotowana na VI Europejski Kongres Samorządów ocena kondycji finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku, umożliwiająca przygotowanie rankingu, 
została przeprowadzona w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie wskaźników, 
które są najczęściej stosowane i mają zasadnicze znaczenie. Do oceny kondycji finansowej 
wybrano siedem wskaźników. Im wyższa ich wartość i całego indeksu tym lepiej. 
Wskaźnik 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Wzrost wartości wskaźnika 
zwiększa możliwości decyzyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeznaczenia 
dochodów własnych. W sytuacji, gdy wskaźnik spada, oznacza to większe uzależnienie 
jednostki samorządu od transferów z budżetu państwa. 
Wskaźnik 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, która stanowi 
fundamentalny wskaźnik odzwierciedlający stopień samodzielności finansowej samorządu. 
Wskaźnik 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Wysoki udział 
wydatków inwestycyjnych może oznaczać zwiększoną atrakcyjność inwestycyjną jednostki z 
punktu widzenia oraz zdolność obsługi zadłużenia. Niska wartość wskaźnika może  informować 
o słabym potencjale rozwojowym jednostki i umiarkowanej samodzielności finansowej. 
Wskaźnik 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia. Wysoki udział 
wydatków na wynagrodzenia negatywnie wpływa na zarządzanie finansami jst.  
Wskaźnik 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem. Im większy wolumen 
środków pochodzących z budżetu UE, tym większe możliwości rozwojowe, co jest efektem 
aktywności władz w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. 
Wskaźnik 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem. Wzrost zobowiązań w stosunku do 
dochodów może prowadzić do usztywnienia budżetu oraz wpływać negatywnie na płynność 
finansową jednostki. 
Wskaźnik 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. 
Bogatsi mieszkańcy przyczyniają się do zwiększenia dochodów jst, ale możliwości 
oddziaływania samorządów na te sytuacje są ograniczone. 
 
Ranking finansowy JST 2019 

Miejsce 
w 

rankingu 

JST Wskaźniki Indeks Dystans do 
pierwszego 
w kategorii 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

22 Gm. Kościan 0,5472 0,6012 0,6642 0,4116 0,3004 0,8729 0,3412 3,7387 19% 

190 M. Kościan 0,3990 0,4566 0,3074 0,2058 0,1171 0,5956 0,4545 2,5360 46% 

313 Krzywiń 0,3097 0,6311 0,2995 0,4372 0,2805 0,5390 0,1462 2,6432 42% 

320 Czempiń 0,3608 0,5441 0,2228 0,4648 0,1346 0,6446 0,2637 2,6354 42% 

420 Śmigiel 0,4455 0,4835 0,1950 0,3362 0,0051 0,7901 0,2133 2,4687 45% 

 
Miejsce w rankingu oznacza lokatę w danej kategorii jst (gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i 
miejskich) w odniesieniu do wielkości indeksu, który jest sumą poszczególnych wskaźników. 
Dystans do pierwszego w kategorii oznacza procentową stratę do najlepszej gminy w danym 
zestawieniu. 
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Gmina Kościan znalazła się na wysokim 22 miejscu wśród 1547 gmin wiejskich w Polsce. To 
potwierdzenie dobrej polityki finansowej samorządu i prawidłowego kierunku rozwoju naszej 
jednostki. 

 
 
 
XI. Podsumowanie  
 
Od 2010 roku dochody własne gminy wzrosły o prawie 16 mln zł przy niedużych korektach 
podatków lokalnych, a udział w podatkach PIT i CIT wzrósł o ponad 10 mln zł, co daje łączny 
wzrost dochodów o ponad 26 mln zł i wskaźnik przyrostu w ciągu tego okresu o 230 %. 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:  
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3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020 
 


