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I. Wstęp 

 

 Raport o stanie gminy, to przygotowywany corocznie do 31 maja przez jej organ 

wykonawczy dokument, który stanowi szczegółowe podsumowanie działalności tego podmiotu 

w minionym roku (zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy  

o samorządzie gminnym). 

 Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego  

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 

gminy i budżetu obywatelskiego.  

 Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji organu 

wykonawczego gminy, a zatem przebiegu tego procesu w ciągu całego roku kalendarzowego. 

Raport przedstawia i odzwierciedla dane dotyczące aktywności organu wykonawczego  

w danym roku, a przede wszystkim – przedstawia te informacje radnym. Przeprowadzają oni 

bowiem debatę nad tym dokumentem i na jego podstawie oceniają działalność organu 

wykonawczego, podejmując uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.  

 Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie i jednostek 

organizacyjnych Gminy. 

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

gminnym Burmistrz Gminy Kostrzyn przedkłada Radzie Miejskiej Gminy Kostrzyn Raport  

o stanie Gminy Kostrzyn za 2019 r. 

 

 

 



4 

 

II. Informacje ogólne  

 

Gmina Kostrzyn położona jest w środkowo-wschodniej części województwa 

wielkopolskiego w powiecie poznańskim. To jedno z najstarszych miast regionu. Nazwa 

Kostrzyn pochodzi od rycerza Kostro, który założył tutaj osadę. Pierwsze wzmianki o mieście 

pochodzą z XII wieku. 11 listopada 1251 roku książę Przemysł I nadał Kostrzynowi prawa 

miejskie.  

Kostrzyn jest gminą o charakterze głównie rolniczym, jednak dogodny układ drogowy 

sprawia, że Gmina wykorzystuje ten potencjał do popularyzacji atrakcji krajoznawczych  

a także pod aktywizację gospodarczą pobliskich terenów. Przebiega tu trasa kolejowa, łącząca 

Berlin, Poznań i Warszawę. Przez wschodnią część gminy biegnie odcinek drogi ekspresowej 

S5 doprowadzającej do autostrady A2, a także droga krajowa nr 92.   

Gmina Kostrzyn staje się gminą na miarę XXI wieku. Łączy tradycję z nowoczesnością. 

Obecne są tu zabytki historyczne oraz modernistyczna zabudowa. W Kostrzynie na szczególną 

uwagę zasługuje Rynek z ciekawymi kamieniczkami.  

To tutaj 20 października 1939 roku Niemcy rozstrzelali 28 Mieszkańców. Na pamiątkę tych 

tragicznych chwil stanął Pomnik „Walki i Męczeństwa”. Charakterystycznym elementem 

centrum Kostrzyna jest Brama Cechowa, z herbem Gminy oraz dawnych rzemiosł, z których 

słynęło miasto. W krajobraz Gminy wpisują się liczne pałace m.in. Pałac Mielżyńskich  

w Iwnie wraz ze słynną stadniną koni i otaczającym zabytkowym parkiem czy Pałac Bnińskich 

w Gułtowach, a także zabytkowe drewniane kościoły m. in. w Siekierkach, Czerlejnie, 

Gułtowach.  

Kostrzyn rozwija się i modernizuje. Budynki użyteczności publicznej zyskują nowe 

oblicze, powstał nowoczesny węzeł przesiadkowy z odrestaurowanym Parkiem Miejskim  

i nowoczesną infrastrukturą drogową. Gmina stawia także na sport. Przy szkołach powstały 

boiska wielofunkcyjne, a w samym Kostrzynie wybudowano salę sportową i bieżnię 

lekkoatletyczną. Widać tu dbałość o bezpieczeństwo i podwyższenie standardu życia 

Mieszkańców. Kostrzyn jest gminą postępową. Świadectwem dobrych perspektyw jej rozwoju 

są powstające coraz to nowe inwestycje oraz systematyczny wzrost liczby Mieszkańców. 

Wiejskie krajobrazy w połączeniu z miejskim klimatem sprawiają, że jest to idealne miejsce do 

życia. 

Na koniec 2019 r. w Gminie Kostrzyn zameldowane były 18 031 osoby, w tym  

9 218 kobiet i 8813 mężczyzn. 

 Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane: 

Dane statystyczne za 2019 rok - Gmina Kostrzyn 

LUDNOŚĆ 

GMINA OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

18031 8813 9218 

MIASTO MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

9353 4478 4875 

TERENY WIEJSKIE MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

8678 4335 4341 

URODZENIA 

GMINA OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

199 92 107 

MIASTO MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

95 45 50 

TERENY WIEJSKIE MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

104 47 57 
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ZGONY 

GMINA OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

146 79 67 

MIASTO MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

78 36 42 

TERENY WIEJSKIE MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

68 43 25 

PRZYROST NATURALNY 

GMINA OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

53 13 40 

MIASTO MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

17 9 8 

TERENY WIEJSKIE MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

36 4 32 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTW 

GMINA OGÓŁEM MIASTO TERENY WIEJSKIE 

130 72 58 

MIGRACJE (POBYT STAŁY) 

NAPŁYW 

GMINA OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

536 249 287 

MIASTO MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

186 86 100 

TERENY WIEJSKIE MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

350 163 187 

ODPŁYW 

GMINA OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

264 110 154 

MIASTO MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

142 60 82 

TERENY WIEJSKIE MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

122 50 72 

SALDO MIGRACJI 

GMINA OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

+272 +139 +133 

MIASTO MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

+44 +26 +18 

TERENY WIEJSKIE MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

+228 +113 +115 
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III. Informacja o realizacji programów, planów i strategii  

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kostrzyn oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn 

jest dokumentem koordynacyjnym, określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej 

oraz określającym działania na rzecz rozwoju zagospodarowania terenów. Polityka 

przestrzenna określona w studium stanowi wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia dalszych 

prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy prawnej do wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego jest dokumentem o charakterze strategicznym (ogólnym), określa 

uwarunkowania (przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne) oraz określa kierunki 

rozwoju gminy. 

 

 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kostrzyn zostało przyjęte uchwałą Nr XXX/239/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 

3 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi: 

1) uchwałą Nr XIV/132/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 12 lutego 2004 r. 

w sprawie zmiany studium w części dotyczącej żwirowni zlokalizowanej na działkach 

nr 35/4, 35/5 i 35/6 w Siedleczku,  
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2) uchwałą Nr XVIII/171/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 8 lipca 2004 r.  

w sprawie zmiany studium w części dotyczącej schroniska dla zwierząt zlokalizowanego 

na działce nr 84/10 w Skałowie, 

3) uchwałą Nr XXXVI/327/2006 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 6 lipca 2006 r. 

w sprawie zmiany studium w części dotyczącej terenów położonych w Tarnowie, 

obejmujących działki o numerach ewidencyjnych 49 i 50 oraz część działki o numerze 

ewidencyjnym 45/1,  

4) uchwałą Nr XVI/115/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 14 lutego 2008 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gm. Kostrzyn,  

5) uchwałą Nr X/51/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 września 2011 r.  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kostrzyn, obejmującej tereny położone w obrębie ewidencyjnym Skałowo, wzdłuż 

granicy z gminą Swarzędz, 

6) uchwałą Nr X/52/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 września 2011 r.  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny położone w obrębie ewidencyjnym Skałowo, wzdłuż 

drogi gminnej oznaczonej jako działka nr geod. 30, 

7) uchwałą Nr X/53/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 września 2011 r.  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny położone w Gułtowach przy ul. Kasztanowej, gm. 

Kostrzyn,  

8) uchwałą Nr X/55/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 września 2011 r.  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny położone w obrębie ewidencyjnym Siekierki Wielkie 

w rejonie ul. Grabowej, gm. Kostrzyn, 

9) uchwałą Nr XX/127/2012  Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 6 września 2012 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny położone w Gwiazdowie i Skałowie, gm. Kostrzyn, 

10) uchwałą Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 6 września 2012 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny położone w Gwiazdowie, gm. Kostrzyn, 

11) uchwałą Nr XXVI/162/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 21 lutego 2013 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny położone w Siekierkach Wielkich w rejonie  

ul. Tuleckiej, gm. Kostrzyn, 

12) uchwałą Nr XXVI/163/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 21 lutego 2013 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny położone w Kostrzynie, w rejonie ulicy Dworcowej  

i Średzkiej, gm. Kostrzyn, 

13) uchwałą Nr XXVI/164/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 21 lutego 2013 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny położone w Gwiazdowie, gm. Kostrzyn, 

14) uchwałą Nr XXXIII/219/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w Glince Duchownej, 

15) uchwałą Nr XXXIII/220/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w Gwiazdowie, 
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16) uchwałą Nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w miejscowości Węgierskie, 

17) uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 2015 r.  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w miejscowości Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn, 

zmienioną uchwałą nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia  

29 listopada 2016 r., 

18) Uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 2015 r.  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej teren w miejscowości Wróblewo, 

19) uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kostrzyn, obejmującej tereny w miejscowości Tarnowo, gm. Kostrzyn, 

20) uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kostrzyn, obejmującej tereny w miejscowości Sokolniki Drzązgowskie, gm. Kostrzyn, 

21) uchwałą nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w miejscowości Kostrzyn, gm. Kostrzyn, 

22) uchwałą nr XXVII/203/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w miejscowości Gułtowy, gm. Kostrzyn, 

23) uchwałą nr XXVII/204/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w miejscowości Ługowiny, gm. Kostrzyn, 

24) uchwałą nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w miejscowości Brzeźno, gm. Kostrzyn, 

25) uchwałą nr X/81/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w obrębie ewidencyjnym Siekierki Wielkie,  

gm. Kostrzyn – część A. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia  

29 października 2015 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostrzyn i planów miejscowych obowiązujące 

Studium wymaga weryfikacji w części kierunkowej, m.in. ze względu na fakt, iż zmieniły się 

uwarunkowania Gminy, w tym nie sprawdziły się w pełni prognozy demograficzne. 

Dodatkowo studium w zasadniczej części zostało sporządzone pod rządami ustawy z 1994 r.  

i zawiera znaczącą ilość nieaktualnych zapisów. 

Uchwałą Nr XIII/90/2015 z dnia 29 października 2015 r. Rada Miejska Gminy Kostrzyn 

przystąpiła do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kostrzyn.  

W 2019 r. trwały prace planistyczne polegające na dwukrotnym wyłożeniu projektu 

Studium do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia oraz w określonym terminie po 

zakończeniu wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej mogły wnosić uwagi do projektu Studium. Pierwsze wyłożenie odbyło się 

w terminie od 29 maja 2019 do 19 czerwca 2019 r. W trakcie wyłożenia w dniu 10 czerwca 

2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi  

w projekcie Studium rozwiązaniami. Ponadto odbyły się dwa spotkania informacyjne  
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z mieszkańcami: 12 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera  

w Gułtowach, 17 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Pauliny i Augusta Wilkońskich 

w Siekierkach Wielkich. W trakcie pierwszego wyłożenia do projektu Studium zostało 

złożonych 29 uwag. Część z nich została wprowadzona do projektu, co spowodowało 

konieczność ponownego wyłożenia dokumentu. Drugie wyłożenie odbyło się w dniach  

od 4 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dyskusja publiczna została zorganizowana 11 

grudnia 2019 r. Termin składania uwag upływał 21 stycznia 2020 r.   

Na obszarze Gminy obowiązuje 78 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, stanowiących akty prawa miejscowego. Zajmują one nieco poniżej  

5 % powierzchni Gminy. 

W obowiązujących planach miejscowych dominują funkcje związane z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną oraz szeroko rozumianą funkcją przemysłową. 

W 2019 r. zostały uchwalone następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

1) uchwałą nr VII/66/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

zatwierdzony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 

aktywizacji gospodarczej w Glince Duchownej przy ulicy Krajowej, gm. Kostrzyn  

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4885), 

2) Uchwałą nr X/82/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 13 czerwca 2019 r. 

zatwierdzony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  

w miejscowości Węgierskie, gm. Kostrzyn (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6005), 

3) Uchwałą nr X/83/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 13 czerwca 2019 r. 

zatwierdzony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu 

drogi klasy L w miejscowości Gwiazdowo, gm. Kostrzyn (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 

6006), 

4) Uchwałą nr XVI/144/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 listopada 2019 r. 

zatwierdzony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  

w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92, gm. Kostrzyn (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. poz. 10942), 
 

 
Panorama Kostrzyna 
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2. Sołeckie Strategie Rozwoju  

 

Sołeckie Strategie Rozwoju posiadają następujące sołectwa: 

− Trzek, 

− Siekierki, 

− Brzeźno, 

− Czerlejno, 

− Czerlejnko, 

− Skałowo, 

− Gułtowy. 

Sołectwa są uczestnikami programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” pod patronatem 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Powyższe strategie obowiązywały w roku 2019 i nie było konieczności ich 

aktualizowania. 

 

 

3. Jednorazowa gminna zapomoga dla rodzin, w których podczas jednego porodu 

urodziło się dwoje i więcej dzieci 

 

Gmina Kostrzyn realizuje politykę prorodzinną na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn Nr XLII/363/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyznania jednorazowej 

gminnej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej 

dzieci.  

Formę wsparcia ustalono poprzez przyznanie jednorazowej gminnej zapomogi z tytułu 

urodzenia się dwóch lub więcej dzieci podczas jednego porodu, bez względu na kryterium 

dochodowe rodziny ubiegającej się o zapomogę.  

Zapomoga wynosi 1 500,00 zł na każde urodzone żywe dziecko. Warunkiem przyznania 

zapomogi, jest spełnienie łącznie warunków: 

a) zamieszkiwanie jednego z rodziców na terenie Gminy Kostrzyn, co najmniej pół roku 

przed urodzeniem dzieci, 

b) w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazano jako miejsce 

zamieszkania podatnika – Gminę Kostrzyn.  

Zapomoga przysługuje tylko jednemu z rodziców. Zapomoga nie przysługuje  

w przypadku, gdy na dane dziecko przyznana już została zapomoga udzielona na podstawie 

uchwały rady innej gminy wydanej w oparciu o art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Zapomoga nie przysługuje rodzicom w przypadku, gdy dzieci zostały umieszczone  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Warunkiem przyznania 

zapomogi, jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie w terminie  

18 miesięcy od urodzenia dzieci. 

 

Liczba złożonych wniosków 

w roku 2019 

Ilość dzieci, na które 

przyznano świadczenie 

Łączna kwota wypłaconych 

świadczeń 

1 2 3 000,00 zł 

 

 

4. Inne programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie 

 

Świadczenia udzielone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r., na podstawie ustawy  

o pomocy społecznej,  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
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publicznych. 

Lp. Zasiłki i pomoc w naturze Udzielone wsparcie Koszt 

1 

Zasiłki celowe (na pokrycie 

kosztów gazu, energii, opłacenie 

czynszu, remontów, leczenia, 

zakup odzieży, opału oraz 

niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego) 

liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie: 260 

liczba rodzin: 229 

liczba osób w rodzinach: 406 

 281 891,99 zł 

2 Zasiłki stałe 

liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie: 51 

liczba rodzin: 49 

liczba osób w rodzinach: 56 

Ogółem 

261 881,54 zł 

w tym dotacja: 

209 505,23 zł 

3 

Składki na fundusz zdrowia od 

osób pobierających niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej 

liczba osób, którym opłacono 

składki: 49 

Ogółem 

22 991,99 zł 

w tym dotacja: 

18 393,59 zł 

4 Usługi opiekuńcze 

liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie: 40  

liczba rodzin: 40  

liczba osób w rodzinach: 56 

liczba godzin: 15810 

411 060,00 zł 

5 

Odpłatność za pobyt 

Mieszkańców Gminy w domach 

pomocy społecznej 

liczba osób, którym OPS pokrył 

częściowe koszty pobytu w domach 

pomocy społecznych: 20 

542 777,46 zł 

6 

Usługi opiekuńcze świadczone  

w Dziennym Ośrodku Wsparcia  

w Gwiazdowie 

liczba osób, którym przyznano 

świadczenie: 8 
63 585,00 zł 

 

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania oraz w Dziennym Ośrodku Wsparcia 

w Gwiazdowie realizowane są przez spółdzielnię socjalną „Kostrzynianka”. Spółdzielnia do 

realizacji wszystkich zadań zatrudnia 7 osób w pełnym wymiarze czasu na umowę o pracę oraz 

16 osób na umowę zlecenie.   

 

PROGRAM DOBRY START 300+ 

Liczba wniosków 
Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

papierowe elektroniczne 

624 1300 
1900 2 640 791 550,00 zł 

Łącznie: 1924 
 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Liczba wniosków Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

69 68 1 064 422 610,00 zł 
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PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN – RODZINA 500+ 

Liczba wniosków Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

679 2092 35 868 17 876 192,40 zł 
 

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO 

Liczba wniosków Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

548 535 17 179 1 870 023,11 zł 

ZASIŁEK JEDNORAZOWY „BECIKOWE” 

Liczba wniosków Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

132 130 118 119 000,00 zł 
 

USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM” 

Liczba wniosków Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

1 1 1 4 000,00 zł 

 

5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn na 

lata 2016-2020 

 

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611) 

rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kostrzyn został 

uchwalony na lata 2016-2020 na mocy uchwały Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 26 listopada 2015 r.  

Najważniejsze założenia niniejszego programu: 

1) w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 16 budynków ogółem, w tym  

11 budynków położonych jest na terenach wiejskich, 

2) w okresie objętym Programem planuje się powiększanie zasobu mieszkaniowego 

poprzez przejmowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych 

podmiotów, 

3) określa się wysokość wydatków na remonty (na rok 2019 r. przewidziano koszt 

remontów na poziomie 235 280,00 zł (dotacja z budżetu Gminy i środki Zakładu 

Komunalnego), 

4) planuje się sprzedaż lokali, 

5) najemcy jak i stale zamieszkujące z nimi osoby pełnoletnie odpowiadają solidarnie za 

zapłatę czynszu, 

6) źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są: dochody z czynszu za lokale 

mieszkalne i użytkowe oraz środki budżetu Gminy. 

Celem Programu jest niedopuszczenie do pogorszenia stanu technicznego budynków oraz 

stopniowa ich modernizacja. Zarządzanie lokalami i budynkami gminnymi powierzono 

Zakładowi Komunalnemu w Kostrzynie.  

W 2019 r. dokonano kapitalnego remontu 5 lokali mieszkalnych oraz remontu ośrodka 

zdrowia w Kostrzynie, przy ulicy Braci Drzewieckich 1. Na ten cel wydatkowano 235 280,00 

zł. Aktualnie gminny zasób mieszkaniowy liczy 102 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 

4 236,60 m2. W roku 2019 r. dokonano sprzedaży 3 lokali mieszkalnych. 
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6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kostrzyn w 2019 roku 

 

Przyjęty uchwałą nr VI/62/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 marca 2019 

r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3371) program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn w 2019 r. 

stanowi wypełnienie obowiązków art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 

122).  

Program określa cele, zadania i zasady zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w obszarach ustanowionych ustawą o ochronie zwierząt 

jako obligatoryjne, jak:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt, 

3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

4) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, 

6) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

7) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt. 

Program określa również plan znakowania zwierząt w Gminie polegający na znakowaniu psów 

należących do mieszkańców Gminy przez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego 

mikroprocesora oraz przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących. 

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (psami i kotami) z terenu Gminy Kostrzyn 

realizowało Schronisko dla Zwierząt w Skałowie przy ul. Warzywnej 25, gdzie bezdomne 

zwierzęta zostały przewiezione przez Zakład Komunalny w Kostrzynie zajmujący się ich 

odławianiem. W Schronisku zwierzęta mają zapewnione właściwe warunki bytowania, 

wyżywienie i opiekę weterynaryjną. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. u do 

Schroniska trafiło 69 psów oraz 49 kotów z terenu Gminy Kostrzyn. 

W 2019 r. całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt bezdomnych wymagających 

opieki  sprawowała Lecznica dla Zwierząt w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 3.    

W 2019 r. w Lecznicy dla Zwierząt w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 3 był 

kontynuowany plan znakowania zwierząt przez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego 

mikroprocesora. W 2019 roku zaczipowanych zostało 51 psów, których właściciele 

zamieszkują na terenie Gminy Kostrzyn. 

W ramach zapewnienia opieki nad wolno żyjącym kotami Gmina Kostrzyn od 2019 r. 

umożliwiła bezpłatną sterylizację i kastrację kotów wolno bytujących.  Zadanie to ma na celu 

ograniczenie niekontrolowanego rozrodu i populacji zwierząt. W 2019 r. przeprowadzono  

20 zabiegów sterylizacji kotek i 18 zabiegów kastracji kocurów. Po zabiegu zwierzęta były 

odbierano przez ich opiekunów i wypuszczane do naturalnego środowiska, w którym żyły. 

Ponadto w ubiegłym roku zostało zakupionych 40 kg suchej karmy i 23,28 kg karmy 

w puszkach w celu dokarmiania kotów wolno żyjących, którą przekazano opiekunom zwierząt. 

W 2019 r. nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych lub 

odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich.  

Zgodnie z zapisami w/w uchwały Schronisko dla Zwierząt  przeprowadzało zajęcia 

edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym i szkolnym m.in. na temat właściwej 

opieki nad zwierzętami domowymi, postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego psa 

lub kota czy prawidłowych postaw i zachowań człowieka wobec zwierząt. Zajęcia edukacyjne 

zostały przeprowadzone dla grup kolonijnych MGOK w Kostrzynie, uczniów szkół  

w Czerlejnie, w Siekierkach Wielkich oraz w Kostrzynie, a także dla przedszkolaków  
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z Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie oraz  Niepublicznego Przedszkola „Akademia 

Pomysłów” w Kostrzynie. 

Urząd Miejski w Kostrzynie promuje adopcję zwierząt ze Schroniska zamieszczając na 

stronie internetowej informacje o możliwości adopcji psów i kotów ze Schroniska. 

Działania finansowe: 

1. Koszty odławiania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami (łącznie 130 922,22 zł): 

• Schronisko dla Zwierząt w Skałowie (składka członkowska) – 86 306,00 zł, 

• Schronisko dla Zwierząt w Skałowie (pobyt zwierząt ponad limit) – 17 485,00 zł, 

• Zakład Komunalny (wyłapywanie zwierząt) – 26 453,72 zł, 

• Lecznica dla zwierząt – 677,50 zł. 

2. Koszty znakowania zwierząt – 765,00 zł 

3. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 1 586,00 zł 

4. Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 4 200,00 zł 

Łącznie wydatkowano na realizację działań założonych w programie 137 473,22 zł. 
 

 
Schronisko dla zwierząt w Skałowie 

 

7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021 

 

Zadania zrealizowane w 2019 r. ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, realizatorem Planu jest Zakład Komunalny  

w Kostrzynie. 

• Projekt na wymianę sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Kostrzynie, projekt w trakcie 

realizacji, koszt  2 200,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Projekt na wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Lotników w Kostrzynie, 

projekt w trakcie realizacji, koszt 2 200,00 zł netto środki własne Zakładu. 

• Projekt na wymianę sieci wodociągowej w ulicy Rycerskiej w Kostrzynie, projekt w trakcie 

realizacji, koszt 2 2000,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Projekt na wymianę sieci wodociągowej w ulicy Kosynierów w Kostrzynie, projekt w trakcie 

realizacji, koszt 6 300,00 zł netto środki własne Zakładu. 

• Wykonano dokumentację projektową sieci wodno-kanalizacyjnej z nowoprojektowanym 

układem drogowym wraz z tunelem w Kostrzynie 15 000,00 zł netto; środki własne Zakładu. 

• W 2019 r. zakończono projekt przebudowy sieci wodociągowej ul. Parkowa Gułtowy, łączny 

koszt projektu 20 900,00 zł netto, nakłady poniesione w 2019 r. 10 000 zł netto,  środki własne 

Zakładu. 
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• W 2019 zakończono projekt budowy sieci i przyłączy wodociągowych ul. Rynek w Kostrzynie 

łączny koszt projektu 20 200,00 zł netto, nakłady poniesione w 2019 r. 10 100,00 zł netto  środki 

własne Zakładu. 

• Projekt na wymianę sieci wodociągowej w ulicy Kurpińskiego w Kostrzynie, w trakcie 

realizacji, koszt projektu 3 000,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• W 2019 rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej ogrzewania gazowego na obiekcie 

Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie, projekt w trakcie realizacji, koszt wykonania 8 000,00 

zł netto płatność w 2020 r., środki własne Zakładu. 

• Wykonano projekt przyłączy wodociągowych w ul. Wiosny Ludów w Kostrzynie, koszt 

4 100,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

•  Wykonano projekt na wymianę sieci wodociągowej w ulicy Kórnickiej w Kostrzynie 

14 000,00 zł netto, środki własne Zakładu.  

• W trakcie realizacji projekt na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiosny 

Ludów w Kostrzynie, koszt 13 800,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Wykonano projekt i wybudowano przyłącza wodociągowe (10 szt.) w ul. Krzywoustego  

w Kostrzynie. Koszt projektu i inwestycji 37 500,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Wykonano projekt i wybudowano przyłącza kanalizacyjne (10 szt.) w ul. Krzywoustego  

w Kostrzynie. Koszt projektu i inwestycji 44 400,00 zł netto, środki własne Zakładu.  

• W 2019 r. przebudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami w ul. Grunwaldzkiej  

w Kostrzynie, płatność w 2020 r, 64 000,00 zł netto środki własne Zakładu.  

• W trakcie realizacji przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców 

Wlkp. w Kostrzynie 150 000,00 zł netto środki własne Zakładu. 

• Zakończono budowę rurociągu tłocznego ścieków przepompownia Ignacewo – oczyszczalnia 

Skałowo; wybudowano 2,13 km kanalizacji tłocznej, łączny koszt inwestycji 1 239 854,36 zł 

netto nakłady poniesione w 2019 r: środki własne Zakładu 296 157,99 zł netto, środki z budżetu 

Gminy 832 000,00 zł. 

• Wybudowano sieć kanalizacyjno-sanitarną w Kostrzynie w rejonie ul. Kórnicka – Wiosny 

Ludów 45 000,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Wybudowano sieć i przyłącza wodociągowe w rejonie Wiktorowo-Siedleczek 440 171,00 zł 

netto, środki własne Zakładu. 

• Przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Rujsca, koszt inwestycji 16 895,44 zł netto, 

środki własne Zakładu. 

• Rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego SUW Siekierki Wielkie o pojemności 200 m3, 

łączny koszt inwestycji 345 991,79 zł netto, nakłady poniesione ze środków własnych Zakładu 

w 2019 r. 92 638,03zł netto. 

• Zakupiono samochód Fiat Doblo 2 przeznaczony do obsługi Stacji Uzdatniania Wody na 

terenie Gminy, koszt inwestycji 57 430,47 zł środki własne Zakładu. 

• Zakupiono ciągnik wielofunkcyjny 173 734,76 zł, środki własne Zakładu. 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ul. Grabowej  

w Siekierkach Wielkich, inwestycja przewidziana na lata 2019-2020, nakłady poniesione  

w 2019 r. środki własne Zakładu 122 475,83 zł netto, środki z budżetu Gminy 51 000,00 zł 

netto. 

• Wybudowano sieć wodociągową w ul. Parkowej w Gułtowach 189 242,60 zł netto, środki  

z budżetu  Gminy. 

• Przebudowano fragment sieci wodociągowej w rejonie ulic 3 Maja i Grunwaldzkiej  

w Kostrzynie, koszt 78 000,00 zł netto, środki z budżetu Gminy. 

• Rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Gułtowy 

o pojemności 100 m3; całkowity koszt inwestycji 177 790,08 zł netto, nakłady poniesione  

z budżetu Gminy w 2019 r. 102 416,07 zł netto.  
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• Przebudowano fragment sieci wodociągowej na działce numer ewid. 2090/4 (w rejonie 

budowanego tunelu) w Kostrzynie. Środki z budżetu Gminy 2 246,04 zł netto. 

• Przebudowano fragment sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic Kórnickiej  

i Jana Pawła II w Kostrzynie koszt inwestycji 66 500,00 zł netto, środki z budżetu Gminy. 

• Przebudowano sieć wodociągową na odcinku ul. Średzka-Kopernika w Kostrzynie 60 000,00 

zł netto, środki z budżetu Gminy. 

• Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Os. Królewskiego w Kostrzynie  

(w ulicach: Sobieskiego, Jolanty, Batorego), wybudowano sieć grawitacyjną PCV Ø 250  

o długości 720 m wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ilości 57 sztuk; łączny koszt inwestycji 

426 151,80 zł netto środki z budżetu Gminy.  

 

 

8. Strategia Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki w Gminie Kostrzyn na lata  

2018-2024 

 

Strategia Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki w Gminie Kostrzyn na lata 2018-2024 

została przyjęta uchwałą nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 27 września 2018 

r. Cele tego dokumentu strategicznego zostały podzielone na osiem obszarów priorytetowych 

w trzech dziedzinach działań: sportu, rekreacji oraz turystyki. Uchwałodawca przewidział 

realizację 14 celów strategicznych, rozszerzonych przez 33 cele operacyjne. Sprawozdanie  

z realizacji strategii obejmuje rok 2019. 

W ramach zadań dotyczących sportu Gmina Kostrzyn przyjęła „Roczny Program 

Współpracy Gminy Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2019. Ponadto Gmina Kostrzyn pomogła w organizacji imprez 

sportowych w zakresie sportu szkolnego, organizowano eliminacje gminne w ramach dyscyplin 

sportowych objętych XX Igrzyskami Dzieci i Młodzieży Powiatu Poznańskiego, realizowano 

programy „Umiem Pływać” i „Szkolny Klub Sportowy”, Czwartki Lekkoatletyczne, a także 

współorganizowano IV Bieg Charytatywny w Wiktorowie oraz Olimpiadę Przedszkolaka.  

Co więcej Gmina Kostrzyn organizowała wydarzenia sportowe takie jak VII Kurdeszowa 

(Za)Dyszka, Mini Kurdeszowa (Za)Dyszka, VIII edycję Kostrzyńskiej Ligi Nocnych Marków, 

Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości oraz IX Halowy Turniej Piłkarski 

Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka 

Woźniaka. Dokonano także wyboru ofert sportowych w zakresie prowadzenia Uczniowskich 

Klubów Sportowych oraz ofert innych klubów sportowych i organizacji pozarządowych, 

przeprowadzonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 

r. mających na celu organizację cyklicznych treningów oraz imprez sportowych dla 

Mieszkańców w różnych dyscyplinach sportowych. Wspierano również inne inicjatywy 

oddolne oraz organizacje pozarządowe w ich działalności poza trybem konkursowym. 
 

 
VII Kurdeszowa Zadyszka - bieg na 5 i 10 km 
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VI Mini Kurdeszowa Zadyszka 

 

W Gminie Kostrzyn odbyły się trzy duże imprezy biegowe, na których rok rocznie 

pojawiają się dodatkowe atrakcje, należy tu wymienić: Mini Kurdeszową (Za)Dyszkę, czy IV 

Bieg Pieczonej Pyry. 

W ubiegłym roku działania promocyjne wokół biegu Kurdeszowa (Za)Dyszka skupiły  

się w Telewizji STK, stacjach radiowych: Radio Poznań, Radio Złote Przeboje, Radio Września 

a także w nośnikach reklamowych Kolei Wielkopolskich oraz w kalendarzu Polskiego 

Stowarzyszenia Biegowego. 

Wydatki inwestycyjne wiązały się z oddaniem do użytku boiska wielofunkcyjnego  

w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo (boisko sportowe z trawą syntetyczną posiada 

powierzchnię 37,50 m x 20 m z boiskami do gry: w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę. 

Całość boiska została ogrodzona), przeprowadzono remont budynku klubowego KKS 1922 

Lechia Kostrzyn w ramach projektu „Szatnia na medal” współfinansowanego  

ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyremontowano szatnie dla gości  

i dla gospodarzy, pokój sędziowski, toalety oraz pomieszczenie klubowe. W Brzeźnie na boisku 

Maratończyka dokonano remontu pryszniców, zakupiono nowe wiaty dla zawodników 

rezerwowych oraz zmodernizowano system kanalizacyjny. W Gułtowach również przy 

współudziale Gminy Kostrzyn na boisku Gułtowskiego Klubu Sportowego zamontowano nowy 

bojler oraz wyremontowano szatnie. Wykonano także nowe przyłącze wodociągowe  

do budynku klubowego. W Siekierkach dokonano prac związanych z utwardzeniem  

i wybrukowaniem wjazdu na boisko piłkarskie oraz parkingu, ponadto zainstalowano elementy 

placu zabaw w postaci tzw. tyrolki. W Iwnie plac zabaw również wyposażono  

w tyrolkę, a także wybudowano boisko do siatkówki plażowej. 
 

 
Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Andrzejewo w Kostrzynie 
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Mając na celu godny rozwój młodych sportowców z terenu Gminy Kostrzyn przyznano 

stypendia sportowe w kwocie 42 800,00 zł. 

Wydatki związane z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Kostrzyn skupiły 

się wokół budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Wrzesińską z ulicą Stawną  

w Kostrzynie – etap I oraz budowie zbiornika wodnego przy placu Kurdeszowym  

w Kostrzynie, doposażono także place zabaw w gminie, co wspomniano wyżej.  

W rejonie placu Kurdeszowego powstała także „Strefa Aktywności Każdego Wieku”. 

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA), 

który zakładał powstanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym. W Otwartej Strefie Aktywności znajdują się następujące elementy: dzieci 

mogą skorzystać z ogrodzonego placu zabaw (domek na drzewie, park linowy, stópki, 

linarium), a także z dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej przeznaczonych dla dzieci (wahadło 

+ pajacyk, biegacz podwójny), dorośli mają do dyspozycji większe urządzenia siłowni 

zewnętrznej (biegacz wolnostojący, wioślarz, orbitrek, wycisk górny). Ponadto na terenie OSA 

znajduje się stół do ping-ponga, miejsce do gry w szachy, stojak na rowery, śmietniki oraz 

kolorowe ławki. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) została dofinansowana przez Ministra 

Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)  

w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. 

Gmina dbała także o tereny zielone, w szczególności w parkach, skwerach  

oraz ulicach należących do Gminy. 
 

 
Otwarta Strefa Aktywności w Kostrzynie 

 

Odbywały się liczne imprezy o charakterze rekreacyjnym dla Mieszkańców Gminy 

organizowane przez Urząd Miejski oraz Sołectwa i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, a także 

w ramach konkursu na realizację ofert sportowych i kulturalnych z zakresu pożytku 

publicznego powierzono zadania związane z organizacją imprez stowarzyszeniom i klubom 

sportowym. 

W zakresie turystyki w Gminie Kostrzyn w roku 2019 trwały prace nad połączeniem  

pomiędzy kościołami i parkami w Gminie drogą rowerową w ramach projektu realizowanego 

przez LGD „Trakt Piastów” (przebiegającego z Lednicy przez Grzybowo do Giecza; Szlak  

Gułtowy, Drzązgowo, Czerlejno, Kostrzyn i Iwno). Przede wszystkim jednak otwarto wystawę 

Maszyn Rolniczych Ziemi Kostrzyńskiej na placu przy świetlicy wiejskiej w Czerlejnku, gdzie 

zgromadzono maszyny rolnicze, które kilkadziesiąt lat temu służyły rolnikom i były 

powszechnie używane w pracach polowych. Dla podkreślenia rolniczych korzeni gminy 
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Kostrzyn starodawne maszyny rolnicze zostały zebrane, odrestaurowane i teraz mogą pełnić 

funkcję eksponatów.  

W ramach organizacji „Wianków” na Jeziorze Iwno pojawiły się kajaki, z których 

nieodpłatnie korzystać mogli zgromadzeni Mieszkańcy. 

Wykorzystywano nowe technologie do promocji Gminy, wspierano aplikację mobilną 

dedykowaną korzystającym z Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej. Gmina na bieżąco 

informuje o sprawach ważnych dla Mieszkańców przez portal na facebooku oraz system 

powiadamiania SMS. 

Ponadto Gmina promowała swoje dziedzictwo historyczne w rozdziałach poświęconych 

Gminie Kostrzyn w następujących książkach pt.: „Kostrzyniacy w Powstaniu Wielkopolskim”. 

 

 

9. Roczny Program Współpracy Gminy Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 

 

Program współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie przyjęty został przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn Uchwałą  

Nr III/15/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2019 r. Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/348/2010 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 

przeprowadzania w Gminie Kostrzyn konsultacji z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze. zm.) projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom. 

Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 534/2018 Burmistrza Gminy Kostrzyn 

z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 r. Organizacje nie wniosły uwag, co do treści projektu 

Programu oraz zmiany Programu. Z przebiegu konsultacji przygotowane zostało sprawozdanie, 

które zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.  

W Programie współpracy zapisano, iż na realizację zadań publicznych przeznaczona 

zostanie kwota 477 900,00 zł. Ostatecznie na zadania objęte Programem przekazano kwotę 

502 055,00 zł, natomiast organizacje  wydatkowały w 2019 r. kwotę 501 135,00  zł. 

W 2019 r. ogłoszono jeden konkurs ofert na realizację zadań ujętych w Programie 

współpracy. Konkurs ogłoszony został na 18 zadań. Nabór trwał w dniach od 10.01.2019 r.  

do 01.02.2019 r.  

Przekazano łącznie w trybie konkursowym kwotę 459 500,00 zł. Organizacje w całości 

wydatkowały powyższą kwotę,  w podziale na poszczególne rodzaje zadań:  

1) wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 392 500,00 zł, 

2) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 12 000,00 zł, 

3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 25 000,00 zł, 

4) wspieranie osób potrzebujących zapewnienie i dostarczenie żywności dla osób 

potrzebujących 5 000,00 zł, 
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5) edukacja, turystyka, działalność na rzecz seniorów 25 000,00 zł. 

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie w 2019 r. 8 organizacji złożyło wnioski o zlecenie zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym. Przekazano łącznie w trybie pozakonkursowym kwotę 42 555,00 

zł. Organizacje wydatkowały łącznie 41 635,00 zł w podziale na poszczególne rodzaje zadań:  

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 23 000,00 zł, 

2) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 4 000,00 zł, 

3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 9 580,00 zł, 

4) ratownictwo i ochrona ludności  5 055,00 zł. 

 

 

10. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kostrzyn na lata 2018-2021 

 

Gminny program opieki nad zabytkami sporządzany jest przez Burmistrza, a następnie 

po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Powiatowego Konserwatora 

Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę Gminy. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy 

Kostrzyn na lata 2018-2021 został zatwierdzony uchwałą nr III/19/2018 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 28 listopada 2018 r. 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kostrzyn na lata 

2018-2021 jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terenie 

Gminy Kostrzyn. Zasadniczym celem programu jest szeroko pojęte zaplanowanie wszelkich 

działań Samorządu Gminnego, określenie głównych zadań i kierunków działań na rzecz 

ochrony i opieki nad zabytkami. 

Działania te są realizowane w oparciu o finansowanie (w ramach możliwości budżetowych 

gminy), inicjowanie, wspieranie i koordynowanie prac z dziedziny ochrony zabytków  

i krajobrazu kulturowego oraz promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego,  

a także organizację przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych wobec lokalnej 

społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.  

Należy przy tym pamiętać, iż gminny program opieki nad zabytkami nie jest aktem 

prawa miejscowego, jest dokumentem o charakterze uzupełniającym dla dotychczas przyjętych 

aktów prawa miejscowego, uwzględniając zadania z zakresu opieki nad zabytkami. 

Gminny program opieki nad zabytkami ma również pomóc w aktywnym zarządzaniu 

zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe miasta. Wskazane w programie działania 

ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków oraz zwiększenie dostępności do nich 

Mieszkańców i turystów. Głównym beneficjentem realizacji programu jest lokalna 

społeczność, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko 

właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, ale również wszystkich 

Mieszkańców.  

Na terenie Gminy Kostrzyn znajdują się 44 zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków. 

Są to najcenniejsze zabytki sakralne i założenia dworsko-parkowe. Natomiast  

z pozostałych zabytków nieruchomych pozostają jedynie wpisy dotyczące stanowisk 

archeologicznych (6 wpisów). 

W 2019 roku Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kostrzyn nr 179/2019 z dnia 18 grudnia 

2019 r. jeden budynek mieszkalny został wyłączony z Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Przyczyną wyłączenia była utrata wartości zabytkowej oraz zły stan techniczny budynku. 

Gmina Kostrzyn posiada także gminną ewidencję zabytków nieruchomych założoną  

w 2011 r. Ewidencja została przyjęta przez Burmistrza Gminy Kostrzyn poprzez włączenie kart 

adresowych zabytków nieruchomych do gminnej ewidencji zabytków  

Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych ujętych jest 375 obiektów.  
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Gminna Ewidencja Zabytków Archeologicznych Gminy Kostrzyn została przyjęta 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kostrzyn nr 458/2018 z dnia 7 maja 2018 r. W trakcie 

opracowywania projektu Gminnej Ewidencji Zabytków i Stanowisk Archeologicznych Gminy 

Kostrzyn uzyskano pozytywną opinię Powiatowego Konserwatora Zabytków  

w Poznaniu.  

W skład Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych Gminy Kostrzyn weszły stanowiska 

archeologiczne wpisane do rejestru zabytków (grodziska), układ urbanistyczny oraz stanowiska 

o własnej formie krajobrazowej. Obszar Gminy Kostrzyn znajduje się na dziesięciu obszarach 

AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski): 52-30, 52-31, 52-32, 53-29, 53-30, 53-31, 53-32, 54-30, 

54-31, 54-32. Na terenie Gminy zostały zarejestrowane 732 stanowiska archeologiczne, osobną 

kategorię natomiast stanowi historyczny układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków, 

który także podlega ochronie archeologicznej. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kostrzyn na lata 2018-

2021, w 2019 r. zrealizowano następujące działania: 

1. odsłonięcie w Siekierkach Wielkich obelisku upamiętniającego mieszkańców Siekierek 

uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz walczących o Niepodległość Polski, 

2. odsłonięcie w Wiktorowie obelisku upamiętniającego mieszkańców Wiktorowa 

uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz walczących o Niepodległość Polski, 

3. postawienie nowego ogrodzenia przy pomniku Powstańców Wielkopolskich  

w Czerlejnie, 

4. otwarcie Muzeum Maszyn Rolniczych Ziemi Kostrzyńskiej w Czerlejnku, 

5. publikacja „Kostrzyniacy w Powstaniu Wielkopolskim” autorstwa Kazimierza 

Matyska. 

 

 
Obelisk upamiętniający Powstańców Wlkp. w Siekierkach Wielkich 
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11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie Gminy Kostrzyn na 2019 rok 

 

Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwałą Nr XVII/153/2019 z dnia 19 grudnia 2019  

,r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn na 2019 r. W realizacji Programu uczestniczy 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jednostki organizacyjne 

gminy, instytucje, stowarzyszenia oraz inne podmioty spełniające warunki do realizacji zadań 

Programu. Środki finansowe na realizację zadań określiła Rada Miejska Gminy Kostrzyn w 

uchwale w sprawie budżetu na rok 2019, środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych a także dotacji, darowizn i innych wpływów od osób 

prawnych  

i fizycznych. W 2019 r. na realizacje Programu  ogółem wydatkowano kwotę 331 149,38 zł. 

Decyzje dotyczące wydatków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 

zawartych w programie, po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych podejmuje Pełnomocnik Burmistrza d/s Profilaktyki Uzależnień. W ramach 

Programu funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy  

w Rodzinie. Kilkunastoletnia działalność Punktu oraz liczba osób korzystających z pomocy 

potwierdza potrzebę jego istnienia. Mieszkańcy Gminy wymagający pomocy i wsparcia  

w przedmiocie uzależnień mogą spotkać się w Punkcie z pedagogiem społecznym, prawnikiem 

lub terapeutą uzależnień.  

W 2019 r. ze stałej i doraźnej pomocy pedagoga społecznego – specjalisty  

d/s uzależnień i przemocy w rodzinie w formie poradnictwa skorzystało 111 osób.  

W prowadzonych zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 28 osób. Prowadzone są  również 

zajęcia w grupach roboczych a w 2019 r. odbyło się 1 takie spotkanie. Programem 

terapeutycznym objęto 9 osób uzależnionych, 11 osób współuzależnionych oraz 1 domniemany 

sprawca przemocy. W ramach Punktu można skorzystać również z terapii rodzinnej, którą 

prowadzi wysokiej klasy specjalista. Z pomocy i porady prawnika zatrudnionego w Punkcie 

skorzystały 23 osoby. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym pracuje terapeuta uzależnień, 

który prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

Gminy. W 2019 r. z takiej formy wsparcia, z porad związanych z uzależnieniem skorzystały  

42 osoby. Na terapię zgłaszają się Mieszkańcy Kostrzyna i innych miejscowości Gminy 

zarówno ze wskazań Komisji jak i samodzielnie czy za namową kolegów lub członków rodzin. 

Na spotkania docierają również osoby, które kontynuują terapię po odbyciu leczenia na 

oddziałach szpitalnych leczenia uzależnień. Koszt utrzymania specjalistów w 2019 r.  

to 32 705,00 zł. 

Dla osób rodzin uczestniczących w terapii w 2019 r. zorganizowano 5-dniowy wyjazd 

terapeutyczno-integracyjny do Darłówka. 

Ważnym elementem profilaktyki są spotkania członków naszej grupy Anonimowych 

Alkoholików z członkami Intergrupy z Poznania i członkami innych wspólnot. Potrzebę 

kolejnych takich spotkań przybliżających problem alkoholu i możliwość wymiany 

doświadczeń potwierdziły wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniach. Kostrzyńska grupa 

AA uważana jest za grupę prężną, dobrze działającą czego dowodem jest powiększająca się 

liczba osób szukających tam wsparcia po odbytej terapii odwykowej. 

Dzieci i młodzież w szkołach Gminy Kostrzyn zostały objęte programami 

profilaktyczny w zakresie uzależnień. Uczestniczyły również w ogólnopolskich kampaniach 

oraz lokalnych programach profilaktycznych. Dużą popularnością wśród dzieci 

i młodzieży cieszą się spektakle profilaktyczne uczące skutecznej odmowy, radzenia sobie  

z zachowaniami agresywnymi, piętnujące kłamstwo, cwaniactwo, zazdrość. W 2019 r. 

spektakle takie, o różnej tematyce odbyły się we wszystkich szkołach Gminy oraz starszych 
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grupach przedszkolnych. Programami profilaktycznymi i edukacyjnymi objęto również 

rodziców uczniów wszystkich szkół. W 2019 r. w klasach gimnazjalnych i starszych klasach 

podstawowych wszystkich szkół Gminy został przeprowadzony duży program profilaktyczna 

pt: „Archipelag skarbów” poruszający problemy uzależnień, ale także inne problemy 

dotykające młodzież w okresie dojrzewania. Programem tym zostali również objęci 

nauczyciele i rodzice tych uczniów. Koszt programów profilaktycznych w 2019 r. wyniósł  

31 696,44 zł. 

Dzieci z grup podwyższonego ryzyka, ale także liderzy młodzieżowi uczestniczyli  

w różnych formach wypoczynku zimowego i letniego wzbogaconego o programy 

profilaktyczne. Obozy i biwaki odbywały się w Straduniu i Dadaju na Mazurach  

a uczestniczyło w nim ponad 90 dzieci. 40-osobowa grupa dzieci, które z różnych względów 

nie chciały wyjechać uczestniczyło w półkoloniach i jednodniowych wycieczkach. W czasie 

ferii zimowych w części świetlic wychowawcy również organizowali taką formę spędzenia 

czasu wolnego. W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 87 634,00 zł. 

Bardzo skutecznym działaniem w szeroko rozumianej profilaktyce są świetlice 

środowiskowe. Do 5 świetlic działających na terenie Gminy w 2019 r. uczęszczało  

88 dzieci (stan na 31.12.2019 r.). Uczestnicy zajęć mają wypełniony czas, rozwijają się  

manualnie, odrabiają zadania domowe, uczą się społecznych zachowań, organizują zabawy 

poprawiające sprawność fizyczną. Koszt utrzymania świetlic (w tym: kadra, zajęcia, wyjazdy, 

wyżywienie, materiały plastyczne, papiernicze sportowe, wyjazdy dzieci) w 2019 r.  

to 56 422,00 zł. 

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, uczestnicy zajęć w świetlicach zgłosili się 

do lokalnych konkursów. Opiekę i realizację programów w świetlicach zapewnia kadra 

składająca się z nauczycieli i studentów pedagogiki, dodatkowo przeszkolona w prowadzeniu 

zajęć socjoterapeutycznych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. zajmowała się 

42 przypadkami osób mających problem z nadużywaniem alkoholu. Do podjęcia terapii 

zmotywowano 5 osób, 12 spraw zostało skierowanych do Sądu Rejonowego – Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich. 

Szerokie działania Komisji mogą być skuteczne dzięki dobrej współpracy z władzami 

samorządowymi, policją, szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi  

a także Oddziałem Odwykowym szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie i Oddziałem Leczenia 

Uzależnień w Charcicach Gnieźnie i Rożnowicach. 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień jest członkiem Zespołu 

Interdyscyplinarnego zajmującego się problematyką przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Kostrzyn. 

 

 

12. Program przeciwdziałania narkomanii 

 

Przeciwdziałanie narkomanii prowadzone jest w oparciu o Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany w systemie 5-letnim. Obecny Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 został uchwalony uchwałą nr XIV/109/2015 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 listopada 2015 r. 

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów 

związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz podejmowanie działań 

zmierzających do zapobiegania, ograniczenia i usuwania następstw zażywania narkotyków. 

Prowadzone działania to: 
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1) program „Nie narkotykom” realizowany w 3 szkołach Gminy Kostrzyn adresowany do 

uczniów, nauczycieli i rodziców, uczestniczyło w nim w 2019 r. 235 osób. 

Wydatkowana kwota to 2 000,00 zł, 

2) program „Archipelag skarbów” w części dot. uzależnień od środków psychoaktywnych 

dla klas gimnazjalnych. W programie uczestniczyło 120 osób a jego koszt to 6 550,00 

zł, 

3) prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w świetlicach środowiskowych, 

podczas biwaków profilaktycznych oraz podczas wyjazdów wakacyjnych dzieci  

i młodzieży. W 2019 r. uczestniczyło w nich 71 dzieci i młodzieży, wydatkowana kwota 

to 7 900,00 zł, 

4) organizowanie spektakli teatralnych, warsztatów oraz pogadanek z zakresu profilaktyki 

narkomanii, wzięło w nich udział 178, 

5) zakup materiałów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zapobiegania 

narkomanii, koszt kampanii „Młodzież przeciwko uzależnieniom” 1 833,54 zł, 

6) pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną i informacyjną świadczy Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, z doradztwa i pomocy 

psychologa, terapeuty uzależnień, pedagoga i prawnika mogą korzystać osoby 

szukające i wymagające pomocy. 

 

 

13. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Kostrzyn na lata 2016-2022 

 

Rada Miejska Gminy Kostrzyn Uchwałą Nr XVIII/143/2016 z dnia 29 marca 2016 r. 

zatwierdziła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Kostrzyn na lata 2016-2022. Realizatorami programu są: Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kostrzynie, Pełnomocnik Burmistrza Gminy Kostrzyn ds. Profilaktyki 

Uzależnień, poprzez funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz 

Przemocy w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

Celem głównym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

podniesienie skuteczności działań na rzecz osób doświadczających przemocy oraz stosujących 

przemoc. Cel nadrzędny Programu zostaje osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych 

m. in. poprzez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

W roku 2019 Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował i przeprowadził 31 procedur 

Niebieskich Kart. „NK” sporządzone zostały przez: 

• pracowników socjalnych – 7, 

• pracowników oświaty – 2, 

• funkcjonariuszy Policji w Kostrzynie – 22. 

Odbyły się 4 Zespoły Interdyscyplinarne oraz zwołano 142 Grupy Robocze Zespołu. 

Przez Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzona była szeroko pojęta pomoc i wsparcie dla 

domniemanych ofiar przemocy w rodzinie. Osoby będące w potrzebie kierowane były do 

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz do terapeuty rodzinnego. W toku postępowań 

rodzina mogła również skorzystać z pomocy terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka  

w Poznaniu. Dzięki współpracy instytucji rodziny otrzymywały wsparcie. W momencie gdy  

w danej rodzinie pojawiał się problem nadużywania alkoholu, osoby te były kierowane do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kostrzynie. 

Wielopoziomowa współpraca doprowadzała do stabilizacji życia rodzinnego.  

W trudnych momentach gdy zagrożone było dobro jednostki sprawy kierowane były do Sądu 
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Rodzinnego i Prokuratury. Do rodzin wchodził na wywiady również Kurator Zawodowy  

z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego we Wrześni. Po rozeznaniu sytuacji 

danej rodziny można było podjąć odpowiednią drogę wychodzenia z trudnej sytuacji. Rejestr 

Niebieskich Kart w 2019 r. wskazuje na spadek występowania przemocy  

w rodzinie na naszym środowisku lokalnym.   

 

 

14. Program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” 

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:  

1) wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym, 

2) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

3) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

4) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.  

Głównym miernikiem efektywności Programu będzie liczba osób objętych pomocą,  

w tym dzieci i młodzieży. Koordynatorem programu na szczeblu Gminy jest Burmistrz. 

Program na szczeblu Gminy realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie  przy udziale 

innych jednostek organizacyjnych gminy. 

Wsparcie finansowe dla Gminy z Programu udziela się na podstawie art. 115 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację działań przewidzianych Programem 

gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 

40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

Dotację przyznaje wojewoda na wniosek burmistrza. Wysokość dotacji jest ustalana 

między wojewodą a burmistrzem z uwzględnieniem w szczególności liczby dzieci  

i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania, dowozu 

posiłków, a także sytuacji finansowej gminy. Wysokość dotacji w 2019 r. wynosiła  

15 850,50 zł. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Szczegółowy sposób wykonania Programu zawierają poniższe tabele: 

Łączny koszt 

realizacji 

zadania  

(w zł) 

Kwota środków 

otrzymanych z 

budżetu 

Wojewody  

(w zł) 

Kwota środków 

wykorzystanych 

z budżetu 

Wojewody  

(w zł) 

Kwota środków 

własnych Gminy 

na realizację 

zadania  

(w zł) 

Kwota 

środków 

zwróconych 

do budżetu 

Wojewody 

(w zł) 

Udział 

procentowy 

środków 

własnych na 

realizację 

zadania  

(%) 

25 430,20 15 850,50 15 258,12 10 172,08 592,38 40,00 

W związku ze spadkiem ilości wniosków, składanych przez rodziców na dożywianie 

dzieci w szkole założony plan dotacji z budżetu wojewody nie został wykonany i środki 

proporcjonalnie zostały zwrócone. 
 

ROZLICZENIE RZECZOWE (zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu resortowym 

CAS z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za I-XII 2019 r.): 

Rzeczywista 

liczba osób 

objętych 

programem 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

pomoc w 

formie zasiłku 

celowego 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

pomoc w 

formie 

świadczeń 

rzeczowych 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

pomoc w 

formie posiłku 

Liczba dzieci, którym 

przyznano pomoc w 

formie posiłku nie 

wymagającej 

przeprowadzenia 

wywiadu 

środowiskowego 

Koszt 

jednego 

posiłku  

(w zł) 

 

46 18 0 28 0 7,77 
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15. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kostrzyn (w skrócie PGN) jest 

dokumentem strategicznym, określającym rozwiązania przyjęte przez Gminę Kostrzyn  

w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w obszarach związanych  

z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej 

a także zarządzaniu gminą w latach 2015-2020. 

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przedstawienie koncepcji działań 

realizowanych na terenie Gminy służących poprawie jakości powietrza na terenie Gminy 

Kostrzyn, redukcji emisji GHG (których emisję wyrażono w Mg CO2e), ograniczeniu zjawiska 

niskiej emisji, poprzez zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii  

(w szczególności odnawialnych źródeł energii – OZE) oraz zmniejszenie zużycia energii  

i poprawę efektywności energetycznej w Gminie.  

Biorąc pod uwagę powyższe, cel strategiczny PGN dla Gminy Kostrzyn został 

określony, jako: transformacja Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza. 

Wskazane zostały także następujące cele strategiczne: 

• Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku. 

• Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku. 

• Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. 

W celu realizacji powyższych celów zaplanowano krótkoterminowe i średnioterminowe 

działania oraz zadania. 

 

PLANOWANE ZADANIA GMINNE I ZADANIA ZREALIZOWANE W 2019 ROKU 

• Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego  

Jednym z kluczowych obszarów, w którym występują znaczne pokłady umożliwiające 

zwiększanie efektywności energetycznej jest oświetlenie uliczne. W ramach działania 

przewiduje się systematyczny montaż nowoczesnych i energooszczędnych zestawów 

oświetleniowych przyczyniających się do zmniejszenia globalnej emisji CO2.  
 

W 2019 r. zrealizowano lub rozpoczęto realizację następujących zadań:  

• Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulica Tulecka – projekt. 

Dokumentacja w trakcie uzgodnień. 

• Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulica Gwarna – projekt. 

Dokumentacja w trakcie uzgodnień. 

• Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Parkowa i Kościelna – realizacja 

zadania + projekt. 

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę  

oświetlenia – 39 999,99 zł. 

• Budowa oświetlenia ul. Rabowicka w Siekierkach Wielkich – projekt. 

Dokumentacja w trakcie uzgodnień. 

• Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Trzek. 

Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Trzek – 8 000,00 zł. 

• Budowa oświetlenia sołectwo Siedlec. 

Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach I etapu budowanego 

zintegrowanego węzła przesiadkowego – 22.945,63 zł. 

• Budowa oświetlenia drogi gminnej Kostrzyn – Gwiazdowo. 

• Budowa oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Skałowo. 

• Rozpoczęto i etap budowy oświetlenia w ciągu ul. Podgórnej w Czerlejnku. 
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• Zmodernizowana oświetlenie na LED w ciągu ul. Kórnickiej i Ignacewo w Kostrzynie 

oraz I etap w ul. Poznańskiej. 

• Dobudowano oświetlenie w ciągu ul. Grabowej w Siekierkach Wielkich (odc. od firmy 

TOR KRET do ul. Sosnowej) a także uzupełniono na dalszym jej przebiegu. 

• Budowa ostatniego etapu oświetlenie w ciągu ul. Kleszczewskiej w Czerlejnie. 
 

 
Oświetlenie drogi gminnej z Kostrzyna do Gwiazdowa  

 

Program dofinansowania likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 

proekologicznymi w ramach Kostrzyńskiej Kampanii Antysmogowej. 

 

W 2019 roku Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę  

nr V/52/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: zasad i trybu 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kostrzyn 

na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji  

i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi i tym  

samy został uruchomiony Program dofinansowania likwidacji 

źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 

proekologicznymi w ramach Kostrzyńskiej Kampanii 

Antysmogowej. 

Program polega na dofinansowaniu w postaci refundacji 

poniesionych kosztów dla: 

a) likwidacji istniejącego pieca na paliwo stałe, niespełniającego wymagań 

jakościowych i zakupu kotła zasilanego paliwem gazowym, kotła elektrycznego lub 

urządzenia elektrycznego, będącego bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kotła 

zasilanego olejem opałowym, kotła zasilanego paliwem stałym, w tym biomasą, 

spełniającego wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, z automatycznym 

podajnikiem paliwa i nieposiadającym rusztu awaryjnego, 

b) montażu w systemie grzewczym źródeł wykorzystujących energię odnawialną 

w postaci kolektorów słonecznych lub pompy ciepła, 

c) montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

Wysokość dopłaty to 80% wartości inwestycji – nie więcej niż 5 tys. zł dla wymiany pieca oraz 

30% wartości inwestycji – nie więcej niż 2,5 tys. zł dla mikroinstalacji, pomp ciepła 

i kolektorów słonecznych. Program zaplanowano na trzy lata. 
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W 2019 r. do Urzędu wpłynęło 68 wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródła 

ciepła. Po weryfikacji formalnej podpisano 52 umowy o przyznanie dotacji. 

Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawcy złożyli łącznie 51 wniosków o rozliczenie dotacji. 

Wszystkie wnioski zakwalifikowano do udzielenia dotacji. Suma udzielonej dotacji z budżetu 

Gminy Kostrzyn to 254 033,50 zł, w tym: 

– 50 wnioskodawców uzyskało 5 000,00 zł dotacji (maksymalna wartość dotacji), 

– 1 wnioskodawca uzyskał 4 033,50 zł dotacji (80% kosztów kwalifikowanych). 

Nieekologiczne piece zostały wymienione na: 

– piece na paliwo stałe (5 klasy oraz posiadające certyfikat ecodesign): 30, 

– piece gazowe: 20, 

– piec elektryczny: 1. 

25 pieców zostało wymienionych na terenie miasta Kostrzyn a 26 na terenie pozostałych 

miejscowości w gminie Kostrzyn. 
 

• Zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dla transportu pieszego, rowerowego  

i komunikacji publicznej oraz rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, 

a także poprawa ich jakości. 

W nadchodzących latach planowana jest rozbudowa sieci dróg rowerowych, która ma na celu 

stworzenie spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych na terenie gminy oraz tras łączących 

gminę z sąsiednimi miejscowościami. Szacuje się, że taka inwestycja przyniesie skutek  

w postaci rezygnacji z codziennego, indywidualnego transportu samochodowego w drodze do 

i z pracy na korzyść przemieszczania się za pomocą rowerów. Spowoduje to ograniczenie 

emisji GHG wynikających ze spalania paliw. Realizacja zadania planowana jest w zakresie 

budowy ścieżek rowerowych, zwłaszcza dojazdowych do Kostrzyna i Gułtów (do dworca PKP)  

z sąsiednich miejscowości (Iwno, Czerlejnko, Wróblewo, Gwiazdowo, Glinka Duchowna, 

Siedlec) oraz łączących miejscowości z przystankami kolejowymi. 

 

 

16. Strategia Rozwoju Gminy Kostrzyn na lata 2015-2022 

 

Uchwałą nr XVII/132/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Rada Miejska Gminy Kostrzyn 

przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Kostrzyn na lata 2015-2022. 

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem, w którym na podstawie analizy sytuacji 

społeczno-gospodarczej danej jednostki terytorialnej określa się jej silne i słabe strony oraz 

definiuje szanse i zagrożenia (analiza SWOT) i na tej podstawie przedstawia się wizję rozwoju 

obszaru oraz proponuje cele strategiczne i operacyjne, które mają prowadzić do 

urzeczywistnienia wizji. Celom strategicznym i operacyjnym przypisuje się zadania, których 

realizacja ma prowadzić do wykonania celów operacyjnych, a tym samym do osiągnięcia celów 

strategicznych. 

Wizja rozwoju Gminy Kostrzyn określa stan docelowy, do którego władze lokalne oraz 

ich partnerzy będą dążyć, wykorzystując możliwości płynące z posiadanego potencjału 

własnego i szans pojawiających się w najbliższym otoczeniu. Stan docelowy określony 

zapisami wizji przewiduje stworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego 

i społecznego, przejawiającego się funkcjonowaniem Gminy Kostrzyn jako jednej z gmin 

poznańskiego obszaru metropolitalnego. 

Wizja rozwoju Gminy Kostrzyn została ujęta w ramach 3 grup tematycznych: 

1. Społeczność: Gmina Kostrzyn przyjaznym miejscem życia Mieszkańców, 

gwarantującym komfortowe warunki zamieszkania, odpoczynku i rekreacji. 

2. Infrastruktura techniczna: Gmina Kostrzyn miejscem zapewniającym dogodne warunki 

komunikacji oraz dostępu do infrastruktury dla Mieszkańców oraz inwestorów. 
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3. Edukacja i zdrowie: Kostrzyn gminą gwarantującą solidny poziom edukacji oraz 

zapewniającą opiekę zdrowotną dla wszystkich Mieszkańców. 
 

Na podstawie wizji rozwoju zdefiniowano 3 cele strategiczne: 

1. poprawa jakości życia Mieszkańców poprzez inwestycje infrastrukturalne, 

2. wyższy poziom usług edukacyjnych, zdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych dla 

Mieszkańców Gminy Kostrzyn, 

3. przestrzeń kultury, przestrzeń inwestycji w Gminie Kostrzyn. 

 

Zadania zrealizowane w 2019 roku 
 

Cel strategiczny nr 1. Poprawa jakości życia Mieszkańców poprzez inwestycje 

infrastrukturalne 

 

Cel operacyjny 1. Infrastruktura drogowa oraz towarzysząca  
 

 
Układ drogowy w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie 

 

Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. 

w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii 

kolejowej E 20 relacji Poznań- Warszawa 

Budowa układu drogowego – 5 148 525,77 zł, budowa tunelu pod torowiskiem – 2 459 948,67 

zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin umowny jej zakończenia: 29 czerwca 2021 r. 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową 

Siedlec - Gułtowy 

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym a także z wykonawcą projektu na 

sporządzenie dokumentacji. Trwają uzgodnienia koncepcji oraz geometrii w Starostwie 

Powiatowym w Poznaniu.  

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Strumiany-Libartowo 

Wykonano aktualizacje kosztorysu projektu – 4 305,00 zł, nadzór inwestorski – 8 178,00 zł 

podcięcie gałęzi i usunięcie krzewów na drodze – 7 560,00 zł, przebudowa dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych – 282 000,00 zł, wykonanie pobocza z kruszywa wraz z wykonaniem 

koryta drodze Strumiany – Libartowo – 15 557,00 zł. Inwestycja zakończona. 

Przebudowa drogi gminnej (odcinek Strumiany - Libartowo) sołectwo Strumiany 

Wykonano pobocze z pofrezu asfaltowego  na drodze Stumiany - Libartowo. 

Budowa ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Mieszka, Jadwigi w Kostrzynie - I etap 
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Wykonano w terenie rozpoznanie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji  

z przebudową ul. Krzywoustego. Wykonano aktualizacje projektu i materiałów przetargowych 

Wybrano wykonawcę. Inwestycja w trakcie realizacji. 

Budowa ul. Powstańców Wielkopolskich przy Orliku – projekt 

Dokonano uzgodnień branżowych, zatwierdzeń, geometrii drogi. 

Budowa ul. Rzemieślniczej w Kostrzynie – utwardzenie nawierzchni 

Zweryfikowano otrzymaną dokumentację, nadzór inwestorski – 5 535,00 zł, rozpoznanie  

w terenie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji – 1 476,00 zł, wykonano budowę 

ulicy za kwotę 202 214,21 zł. 

Przebudowa ul. Parkowej w Gułtowach - utwardzenie nawierzchni 

Opracowano dokumentacje projektową na budowę ulicy – 10.000,00 zł. Inwestycja w trakcie 

realizacji. 

Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie (odcinek od Liliowe do Grunwaldzkiej) – projekt 

Dokonano uzgodnień, zatwierdzeń, geometrii. 

Modernizacja ul. Pałacowej w Gułtowach – projekt 

Dokumentacja w trakcie uzgodnień. 

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 

Wykonano projekt nawierzchni bitumicznej w Wiktorowie – 1 845,00 zł, nadzór inwestorski  

– 15 100,00 zł, wykonanie modernizacji nawierzchni dróg na odc. ul. Słowackiego  

w Kostrzynie a także na drodze gminnej Wiktorowo – Rujsca za kwotę ogółem 558 423,49 zł. 

Inwestycja zakończona. 

Modernizacja ul. Prądzyńskiego w Kostrzynie 

Wykonano modernizację ul. Prądzyńskiego – 1 255 711,89 zł, nadzór inwestorski – 21 764,00 

zł. Inwestycja zakończona. 

Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie 

ul. Spokojnej, Szkolnej Poznańskiej 

Wykonano projekt przebudowy drogi – 17 220,00 zł, rozpoznanie w terenie  urządzeń 

telekomunikacyjnych pod kątem kolizji przebudowanej drogi – 1 968,00 zł. Inwestycja  

w trakcie realizacji. 

Budowa ulic gminnych o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności - budowa ul. Liliowej 

i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie 

Wykonano rozpoznawanie w terenie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji  

z przebudowywana drogą – 4 920,00 zł (dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych) Inwestycja 

w trakcie realizacji. 

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Rabowicka w Siekierkach (pofrez asfaltowy) 

Wykonano modernizację ul. Rabowickiej w Siekierkach Wielkich – 127 920,00 zł. 

Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn- Glinka Duchowna- Buszkowiec I etap 

Dokonano zakupu materiałów do budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej – 20 701,22 zł 

(fundusz sołecki sołectwa Glinka) 

Budowa ul. Rolnej w Kostrzynie 

Wykonano aktualizację dokumentacji – 15 990,00 zł, rozpoznawanie w terenie urządzeń 

telekomunikacyjnych pod kątem kolizji – 2 829,00 zł, nadzór inwestorski – 8 118,00 zł. 

Zrealizowano przebudowa ulicy – 386 504,55 zł. 

Wykonanie III etapu infrastruktury drogowej w m. Iwno: ul. Gnieźnieńska wykonanie 

nawierzchni 

Wykonanie infrastruktury drogowej w ul. Gnieźnieńskiej – 18 000,00 zł, przygotowanie 

aktualizacji planu zagospodarowania terenu – 5 658,00 zł, demontaż wiaty przystankowej  

w Iwnie – 1 316,10 zł, nadzór inwestorski – 33 900,00 zł, wykonanie nawierzchni  

– 1 249 543,27 zł. 
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Budowa i modernizacja ulic: Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Astrowej, 

Krokusowej, Fiołkowej w Kostrzynie - I etap 

Dokonano rozpoznawania w terenie urządzeń telekomunikacyjnych pod kątem kolizji –

6 519,00 zł, przygotowano dodatkową dokumentację branży kanalizacyjnej dla inwestycji – 

3 690,00 zł, zlokalizowanie kabla oświetleniowego – 12 423,00 zł, nadzór inwestorski – 

33 000,00 zł, budowa i modernizacja ulic – 1 574 999,98 zł. 

Projekt rozbiórki budynku zlokalizowanego przy ul. Średzkiej nr 18 (dz. nr 1123) wraz  

z koncepcją zagospodarowania terenu w rejonie ul. Estkowskiego w Kostrzynie 

Dokonano uzgodnień branżowych, zatwierdzeń, geometrii drogi. 

Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulica Tulecka – projekt 

Dokumentacja w trakcie uzgodnień 

Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulica Gwarna – projekt 

Dokumentacja w trakcie uzgodnień 

Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Parkowa i Kościelna – realizacja 

zadania + projekt 

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia  

– 39 999,99 zł. 

Budowa oświetlenia ul. Rabowicka w Siekierkach Wielkich – projekt 

Dokumentacja w trakcie uzgodnień 

Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Trzek 

Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Trzek – 8 000 zł. 

Budowa oświetlenia sołectwo Siedlec 

Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach I etapu budowanego zintegrowanego 

węzła przesiadkowego – 22 945,63 zł. 

Modernizacja budynku przy ul. Szymańskiego w Kostrzynie.  

Dokonano zapytania ofertowego dla I etapu robót na wykonanie całego pokrycia dachu. 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie  

Inwestycja zrealizowana, umowę podpisywał z wykonawcą dyrektor SP 2 w Kostrzynie. 

Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ul. Andrzejewo – budżet obywatelski  

Inwestycja nie została zrealizowana. 

Siłownia zewnętrzna w Klonach – budżet obywatelski  

Inwestycja została zrealizowana. 

„Strefa aktywności Każdego Wieku w Kostrzynie” – plac zabaw z zewnętrzną siłownią 

przy ul. Estkowskiego w Kostrzynie. 

Inwestycja została zrealizowana. 

Doposażenie placów zabaw (sołectwa)  

Inwestycja została zrealizowana. 

Projekt chodnika wzdłuż drogi gminnej w „sady” – sołectwo Tarnowo – etap II 

Za kwotę 10 399,75 zł zakupiony został materiał dla potrzeb realizacji zadania. Dokumentacja 

projektowa została przesłana do uzgodnienia branżowego. 

Budowa chodnika w Ługowinach 

Za kwotę 9 998,55 zł zakupiony został materiał dla potrzeb realizacji zadania. Koncepcja 

projektu przesłana została do uzgodnienia Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu jako 

zarządcy drogi. 

Budowa utwardzenie wjazdu na boisko przy ul. Szkolnej - sołectwo Siekierki 

Za kwotę 14 400,00 zł wykonany został wjazd na boisko sportowe przy ul. Szkolnej 

Uruchomienie strefy parkowania w m. Kostrzyn – dokumentacja projektowa wraz  

z wsparciem technicznym 

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 13 530,00 zł. 
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Budowa zbiornika wodnego w celu zabezpieczenia terenów miasta i gminy Kostrzyn 

przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami 

Inwestycja zakończona. Kwota łączna 128 733,90 zł. Koszty: przygotowano teren placu 

budowy dla potrzeb budowy zbiornika wodnego w Kostrzynie – 36 900,00 zł, operat 

wodnoprawny oraz nadzór inwestorski nad budową zbiornika – 12 000,00 zł, wykonanie tablic 

informacyjnych 48,00 zł, wykonanie oprysku chwastobójczego wokół zbiornika – 4 407,00 zł, 

agrotkanina wykorzystana wokół zbiornika – 4 518,90 zł. 

Bezpieczna wieś w gminie Kostrzyn – monitoring w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, 

Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie – budżet obywatelski 

Inwestycja zrealizowana za kwotę 124 756,44 zł. 

Monitoring wsi – sołectwo Gułtowy - fundusz sołecki 

Inwestycję zrealizowano za kwotę 8 426,00 zł. 

Budowa skateparku w Siekierkach 

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową za kwotę 4 550,00 zł. 

 

 
Budowa ul. Rolnej w Kostrzynie  

 

Cel operacyjny 2. Infrastruktura komunalna 

 

Zadanie szczegółowo omówione w pkt. III. 7. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021. 

 

Cel operacyjny 3. Ekologia i bezpieczeństwo 

 

Zagadnienie Ekologii opisane został w pkt. III. 15. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Gmina Kostrzyn utrzymuje 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP z terenu 

Gminy Kostrzyn w 2019 r. oprócz działań ratowniczo-gaśniczych zabezpieczało imprezy  

i uroczystości organizowane i współorganizowane przez Gminę Kostrzyn i nie tylko. 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych liczą ogółem 143 strażaków - ochotników 

(OSP Kostrzyn – 76 druhów i druhen + 28 członków MDP, OSP Brzeźno liczy 30 druhów  

i druhen, OSP Gułtowy – 37 druhów i druhen + 14 członków MDP).  
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W minionym roku jednostki OSP z terenu Gminy Kostrzyn uczestniczyły w 90 akcjach 

gaszenia pożarów, 191 miejscowych zagrożeniach i wypadkach oraz zabezpieczały  

43 uroczystości i imprez masowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Gminę 

Kostrzyn.  

W 2019 roku doposażono jednostki w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.  

Do dyspozycji jednostek OSP Gminy Kostrzyn pozostaje 6 wozów pożarniczych. W 2019 roku 

pozyskano środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 15 000,00 zł, z Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 10 000,00 zł, WFOŚiGW w kwocie 20 000,00 zł, dotacja 

gminna w wysokości 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 
 

Cel strategiczny nr 2. Wyższy poziom usług edukacyjnych, zdrowotnych i sportowo-

rekreacyjnych dla Mieszkańców Gminy Kostrzyn 

 

Cel operacyjny 4. Oświata i opieka zdrowotna 

 

Na koniec 2019 r. Gmina Kostrzyn była organem prowadzącym dla: 2 szkół  

w Kostrzynie: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego, Szkoły Podstawowej  

Nr 2 im. Rady Europy oraz 5 szkół zlokalizowanych na wsiach: Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy w Brzeźnie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie, Szkoła 

Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 

w Iwnie, Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich.  

Przy  szkołach podstawowych na wsiach funkcjonują oddziały przedszkolne. 

 

Liczba uczniów, stan na 31.12.2019 r. obrazuje tabela: 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów/wychowanków 

RAZEM Oddział przedszkolny Szkoła Podstawowa 

3-latki 4-latki 5-latki 6-latki I II III IV V VI VII VIII 

SP 1 Kostrzyn 32 0 0 0 0 95 77 57 44 108 113 89 70 653 

SP 2 Kostrzyn 15 0 0 0 0 47 47 45 26 60 64 14 30 333 

SP Brzeźno 9 0 1 2 3 9 7 10 2 10 12 6 13 75 

SP Czerlejno 10 1 4 6 13 17 15 12 17 16 19 13 8 141 

SP Gułtowy 10 0 5 9 2 9 12 11 9 15 25 19 13 129 

SP Iwno 9 0 0 3 7 13 13 7 11 17 18 15 15 119 

SP Siekierki 14 0 0 10 26 35 42 26 28 52 53 22 24 318 

 99 1 10 30 51 225 213 168 137 278 304 178 173 1768 

 

Ponadto Gmina Kostrzyn prowadzi Przedszkole Miejskie w Kostrzynie, do którego w 2019 r. 

przyjęte zostały podczas prowadzonej rekrutacji wszystkie zgłoszone dzieci. 

 

Liczba wychowanków, stan na 31.12.2019 r. obrazuje tabela: 

Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci w oddziale 

3-latki 2 48 

4-latki 3 72 

5-latki 3 75 

6-latki 3 72 

 11 267 
 

W 2019 r. w Kostrzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich rozpoczęła się budowa 

publicznego przedszkola przez prywatnego operatorem. Budynek zaprojektowany został jako 

bryła na rzucie prostokąta z dachem jednospadowym, posiadający dwie kondygnacje. Na 

parterze będą 3 sale z węzłem sanitarnym i magazynami, szatnia, gabinet dyrektora, węzeł 
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sanitarny dla niepełnosprawnych, szatnia dla pracowników, kuchnia ze zmywalnią, winda 

towarowa. Na piętrze 4 sale zajęć wraz z węzłem sanitarnym i magazynami, pomieszczenie 

socjalne pracowników, toaleta, kotłownia. Powierzchnia użytkowa budynku to 788 m2. 
 

 

Budowa Przedszkola przy ul. Powstańców Wlkp. w Kostrzynie – kwiecień 2019 
 

 
Budowa Przedszkola przy ul. Powstańców Wlkp. w Kostrzynie – lipiec 2019 

Na terenie Gminy Kostrzyn funkcjonowało również 5 przedszkoli niepublicznych 

(łącznie 383 wychowanków stan na 31.12.2019 r.), które otrzymują dotację w budżetu Gminy 

Kostrzyn. Do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na koniec roku 2019 r. wpisane były  

4 kluby dziecięce, w których dostępnych są 53 miejsca dla dzieci w wieku od 1 roku  

do 2,5 lat. 

Wyposażenie w publicznych placówkach oświatowych w urządzenia specjalistyczne 

oraz pomoce dydaktyczne jest na bieżąco wymieniane i uzupełniane. W 2019 r. w szkołach 

zakupione zostały m. in. komputery, projektory, monitory interaktywne, stoliki laboratoryjne, 

książki, mapy, atlasy, sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny, sprzęt do nauki pierwszej pomocy, 

gry edukacyjne.  

Ponadto koniecznym był zakup m. in. stołów, krzeseł, wyposażenia do gabinetów 

pielęgniarek, specjalistycznego sprzętu do realizacji zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia 
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i opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Kwota wydatkowana w 2019 r. 

na powyższe to 274 263,42 zł. 

Gmina Kostrzyn złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  

z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach 

podstawowych. Jedyną szkołą, która mogła otrzymać wsparcie była Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie. Kwota dofinasowania na zakup ww. pomocy 

wyniosła 30 455,00 zł. 

W 2019 r. wykonywane były niezbędne inwestycje, remonty i naprawy. Oprócz 

bieżących prac w Przedszkolu Miejskim w Kostrzynie wymieniono uszkodzony piec CO.  

W Szkole Podstawowej w Brzeźnie wykonano remont trzech sal, w tym oddziału 

przedszkolnego, wykonano naprawę części elewacji szkoły. W Szkole Podstawowej w Iwnie 

zmodernizowano serwerownie. W Czerlejnie m.in. wykonano naprawę urządzeń na placu 

zabaw oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego. W Gułtowach konturowano prace w Sali 

gimnastycznej naprawione zostały okna oraz elementy na dachu szkoły. 

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie powstał plac zabaw dla 

dzieci z oddziałów nauczania wczesnoszkolnego.  
 

 
Plac zabaw przy SP 2 Kostrzyn 

 

Łączna wartość wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kostrzyn wyniosła w 2019 r. 

309 805,59 zł.  

Na koniec 2019 r. w kostrzyńskich publicznych placówkach oświatowych było 

zatrudnionych 262 nauczycieli na 226 etatach oraz 69 pracowników administracji i obsługi na 

ponad 64 etatach. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby 

oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolu i szkołach,  

a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z prowadzenia bloku 

żywieniowego, sal gimnastycznych. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa  

i potrzebami, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. System 
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doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada 

kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa 

nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech a nawet czterech przedmiotów.  

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą 

od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych  

i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

W roku szkolnym 2018/2019, odbyły się po raz pierwszy po reformie oświaty egzamin 

ósmoklasisty oraz po raz ostatni egzamin po gimnazjum.  

Egzamin gimnazjalny pisało w naszej gminie 182 uczniów. Wyniki egzaminu 

poszczególnych szkół na koniec roku szkolnego 2018/2019 obrazuje poniższa tabela: 

Test 
Średni wynik % 

SP 2 Kostrzyn SP Brzeźno SP Czerlejno SP Gułtowy SP Iwno SP Siekierki 

Historia, WOS 59,74 60,63 64,35 56,54 49,83 56,79 

Język polski 61,05 64,38 64,24 55,62 55,83 54,53 

Przedmioty przyrod. 50,84 49,00 49,65 40,92 36,00 49,11 

Matematyka 38,27 38,75 43,06 36,69 20,67 32,84 

J. angielski - podst. 65,00 83,88 61,41 62,50 51,80 66,42 

J. angielski - rozsz. 43,82 67,50 43,29 49,83 54,00 47,11 

J. niemiecki - podst. 69,33 
    

45,00 50,00 
  

J. niemiecki - rozsz. 69,00   23,14 

 

Do egzamin ósmoklasisty przystąpiło 198 uczniów. Uzyskane wyniki przez 

poszczególne szkoły obrazuje poniższa tabela: 

Test 
Średni wynik % 

SP 1 Kostrzyn SP 2 Kostrzyn SP Brzeźno SP Czerlejno SP Gułtowy SP Iwno SP Siekierki 

Język polski 65,80    62,91    70,00 56,15 61,44 58,33 68,46 

Matematyka 42,82 46,47 33,38 34,00 41,67 21,17 36,54 

Język angielski 62,16 67,00 55,38 43,54 46,89 90,00 72,12 

Język niemiecki           27,63   

 

Dzieci i młodzież korzystają z Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej w celu dojazdu 

do szkół na terenie Gminy Kostrzyn. W autobusach zapewniona jest opieka. Uczniowie 

niepełnosprawni dowożeni byli w szczególności do placówek w Poznaniu, Swarzędzu, 

Owińskach, Wrześni. Transport 28 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego realizowany jest przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu.  

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

zamieszkują na terenie Gminy Kostrzyn. Z pomocy skorzystało 27 uczniów, którym przyznano 

stypendium oraz 3 uczniów, którym udzielono zasiłku szkolnego. 

W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący 

jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku 

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej 

struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, 

o których mowa w art. 30 ust. 3, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 

terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 

nauczycieli w danym roku, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na 
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poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie 

w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego 

następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku 

uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej  

stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach/przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kostrzyn w 2019 r. wypłacone zostały 

wynagrodzenia przekraczające wysokość średnich wynagrodzeń określonych w ustawie, 

dlatego nie było konieczności wyrównania wynagrodzeń dodatkiem uzupełniającym. 

 

W ramach dbania o profilaktykę zdrowotną Mieszkańców Gminy Kostrzyn w 2019 r., 

na terenie naszej Gminy prowadzone były badania profilaktyczne współrealizowane przez 

Urząd Miejski: 

1. Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokom – „Program profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” program finansowany ze 

środków powiatu poznańskiego. 

2. Szczepienia przeciwko HPV – „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”,  program finansowany ze 

środków powiatu poznańskiego. 

3. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) – „Program profilaktyki i Promocji 

Zdrowia dla województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020”, program finansowany 

ze środków Urzędu Marszałkowskiego. 

4. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn 

(prostata) – „Program profilaktyki i Promocji Zdrowia dla województwa 

Wielkopolskiego na lata 2014-2020”, program finansowany ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego. 

5. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego (badania RTG i spirometria dla 

kobiet i mężczyzn) – „Program profilaktyki i Promocji Zdrowia dla województwa 

Wielkopolskiego na lata 2014-2020”, program finansowany ze Urzędu 

Marszałkowskiego. 

6. Szczepienia przeciwko grypie – „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie 

dla mieszkańców powiatu poznańskiego”, program finansowany ze środków powiatu 

poznańskiego. 

7. Badania mammograficzne w ramach akcji profilaktycznych NFZ – badania 

profilaktyczne wykonywane w mammobusach.  

 

Rozwiązywanie problemów uzależnień 

W ramach walki z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków (w ostatnich latach także coraz 

„popularniejszych” dopalaczy) podejmuje się liczne działania profilaktyczne i informacyjne 

skierowane już do najmłodszych, celem budowania świadomości zagrożeń z różnych form 

uzależnień. W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził Kampanię „Młodzież 

przeciwko uzależnieniom”. 
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Cel operacyjny 5. Wypoczynek, rekreacja i sport 

 

W 2019 roku organizowano imprezy sportowe przez Urząd Miejski, Sołectwa oraz 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, a także w ramach konkursu na realizację ofert sportowych  

i kulturalnych z zakresu pożytku. 

Oprócz oferty oferowanej w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych z zajęć 

dedykowanych dzieci i młodzieży odbyły się m.in. Olimpiada Przedszkolaka, Mini-

Kurdeszowa (Za)Dyszka. Ponadto z imprez sportowych przeznaczonych dla dorosłych 

wymienić należy: Kurdeszową (Za)Dyszkę, Bieg Charytatywny w Wiktorowie, Bieg Pieczonej 

Pyry, Błękitną Wstęgę Wielkopolski. W zakresie oferty rekreacyjnej dla seniorów w ramach 

działalności Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku organizowano wycieczki krajowe  

i zagraniczne, wyjazdy do kin i teatrów spotkania podróżnicze, zajęcia gimnastyczne (w tym 

gimnastyka wodna), zajęcia plastyczne i językowe. W dniu 10 lipca 2019 r. podpisana została 

przez Burmistrza Gminy Kostrzyn umowa na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na 

lata 2014-2020 pt: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”, który realizowany będzie  

w latach 2019-2021. Wartość projektu to 942 680,00 zł (w tym wartość dofinansowania 

895 530,00 zł), w ramach którego organizowane będą m.in. zajęcia florystyczne, pogadanki ze 

specjalistami, wyjazdy do kina, teatru, na basen, świadczone będą usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usług asystenckie. 

W 2019 r. realizowany jest również projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020  

pt: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, który realizowany będzie w latach 2018-

2021. Wartość projektu to 1 025 500,80 zł (w tym wartość dofinansowania 968 875,80 zł),  

w ramach którego organizowane są dla 120 uczestników m.in. zajęcia sportowe, florystyczne, 

kulinarne, pogadanki ze specjalistami, wyjazdy do kina, teatru, na basen. 

 

Cel strategiczny nr 3. Przestrzeń kultury, przestrzeń inwestycji w Gminie Kostrzyn 

 

Cel operacyjny 6. Kultura i promocja 

Gmina Kostrzyn z dużą dbałością i starannością podchodzi do tematu zaspokajania 

potrzeb kulturalnych swoich Mieszkańców oraz promowania walorów własnych  

Na terenie gminy Kostrzyn działalność kulturalną prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Biblioteka Publiczna. Jednostki te wspierane są przez Urząd Miejski, szkoły, 

przedszkola, jednostki pomocnicze (sołectwa) oraz stowarzyszenia.  

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 2019 r. odbywały się zajęcia w ramach grup 

tematycznych: 

- klub filmowy dla dzieci i młodzieży, 

- zajęcia plastyczne, 

- zajęcia nauki gry na instrumentach dętych oraz gitarze, 

- zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży – zespół Akord, 

- zajęcia taneczne - grupa Twister. 

Przy MGOK działają od wielu lat: zespół śpiewaczy „Złota Jesień” oraz zespół ludowy 

„Siekieracy”, który w 2019 r. obchodził swój 40 jubileusz. Oba zespoły, wraz  

z młodzieżowymi grupami Twister i Akord, często biorą udział w imprezach gminnych, 

podczas których mogą zaprezentować swój talent. 

W 2019 r. w Gminie Kostrzyn oferta Kulturalna była skierowana do każdej grupy 

wiekowej. Dla młodszych mieszkańców Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przygotował 

bogatą ofertę półkolonii w okresie ferii zimowych, a także podczas wakacji letnich. W tym 

czasie dzieci i młodzież mieli okazję pojechać do kina, teatru, na basen albo wziąć udział  

w warsztatach plastycznych, czy filmowych. Należy podkreślić, że poziom wokalny wśród 

kostrzyńskiej młodzieży jest wysoki, a to za sprawą konkursu piosenkarskiego „Zostań 
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gwiazdą”, który w 2019 r. był organizowany po raz dwunasty. Uczestnicy warsztatów 

wokalnych z grupy Akord zaprezentowali się podczas koncertu pt. „Co nam w duszy gra”. 

Uczestnicy warsztatów filmowych mogli zmierzyć się podczas XVII 

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta”, w którym otrzymali wyróżnienie za film 

„ Magiczne japko”. 

O najmłodszych nie zapomina także Biblioteka Publiczna, która zaprasza maluchy wraz 

z rodzicami na dedykowane im spektakle. Czytelnictwo jest propagowane w Klubie Małego 

Czytelnika. Biblioteka organizuje także zajęcia podczas ferii zimowych.   

W 2019 roku nastąpiło oficjalne zamknięcie obchodów 100-lecia odzyskania 

Niepodległości oraz Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W Siekierkach Wielkich oraz 

Wiktorowie zostały odsłonięte pamiątkowe tablice ku czci Walczących o Niepodległość. 

Ponadto w Siekierkach Wielkich, z inicjatywy mieszkańców, uchwałą Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn, nadano nazwę Powstańców Wielkopolskich skwerowi, który znajduje się w centrum 

miejscowości. Na zakończenie obchodów ukazała się drukiem publikacja autorstwa 

Kazimierza Matyska „Kostrzyniacy w Powstaniu Wielkopolskim”.  

Sezon plenerowych imprez kulturalnych i sportowych otworzył na początku kwietnia 

Bieg Charytatywny w Wiktorowie. Dochód z imprezy był przeznaczony na dzieci i młodzież 

ze Stowarzyszenia RAZEM  Drzązgowie. 

Tradycyjnie w maju Gmina Kostrzyn obchodziła swoje kulturalne święto - Kurdesz 

Kasztelański. Gmina celebrowała to wydarzenie przez trzy dni. W sobotę na Rynku  

w Kostrzynie zorganizowano wystawę samochodów zabytkowych. Na kostrzyńskiej scenie 

wystąpiły gwiazdy muzyki biesiadnej w ramach Śląskiej Listy Szlagierów, a także zespół 

Dżem, Mejk, O.S.T.R. Przez trzy dni Kurdeszowi Kasztelańskiemu towarzyszyła telewizja 

TVS, która transmitowała na żywo w na antenie ogólnopolskiej wydarzenia z Kostrzyna. 

Tradycyjnie w tych dniach odbyły się dwa biegi – dla dzieci Mini Kurdeszowa (Za)Dyszka oraz 

bieg na 5 i 10 km 7. Kurdeszowa (Za)Dyszka.  

Dla starszej części kostrzyńskiej społeczności MGOK wraz z Biblioteką Publiczną 

przygotowały ofertę kulturalną, wśród której były spotkania z podróżnikami. Ponadto 

tradycyjnie odbyły się obchody Dnia Kobiet, a także Dzień Babci i Dziadka. Mieszkańcy mogli 

wziąć udział w przedstawieniu „Paryski Romans” oraz widowisku „Flamenco&Rock”.  

Do gminy zawitała jedna z najpopularniejszych grup kabaretowych - kabaret „Nowaki”. 

W 2019 r. słuchacze Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku  kończyli 4 rok 

zajęć. W kalendarzu  wydarzeń kulturalnych na stałe wpisane są uroczystości rozpoczęcia  

i zakończenia roku akademickiego dla słuchaczy KUKW. Seniorzy oficjalnie, w pierwszy 

weekend lipca, witają lato zabawą taneczną „Seniorskie powitanie lata”. Impreza ta wpisuje się 

w większy cykl spontanicznych spotkań z kulturą pt. „Malinowe lato”, których organizatorem 

jest Urząd Miejski w Kostrzynie. W 2019 r. przypadała trzecia edycja tego wydarzenia. 

„Malinowe lato” tym razem zagościło w Kostrzynie, Siekierkach Wielkich, Iwnie i Czerlejnie. 

Mieszkańcy gminy mogli uczestniczyć w pokazach kina plenerowego, koncercie wakacyjnych 

piosenek, a najmłodsi wzięli udział w ciekawych spektaklach dla dzieci. 

Rok 2019 upłynął pod znakiem rocznic i jubileuszy. W tym roku przypadała 80 rocznica 

wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji 1 września na Rynku w Kostrzynie, dokładnie  

o godzinie 4.45, odbyła się uroczystość upamiętniająca wszystkie ofiary i walczących o wolną 

Polskę. 20 października przypadała 80 rocznica mordu na mieszkańcach Kostrzyna i okolic.  

Z tej okazji odbył się Capstrzyk, którego finał miał miejsce na cmentarzu w Kostrzynie.   

W atmosferze lat 40. i 50. XX wieku odbył się także koncert „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”, 

organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Był on kontynuacją projektu z 2018 r.,  

w którym wzięli udział artyści - amatorzy, mieszkańcy gminy Kostrzyn. Dla uczczenia  

80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na Rynku w Kostrzynie odbyła się także wystawa 

ukazująca Kostrzyn w latach 1939-1945. 
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Uroczystości z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Rynku w Kostrzynie  

 

Tradycyjnie 11 listopada samorząd uczcił odzyskanie przez Polskę  niepodległości,  

a także Święto Gminy z okazji nadania praw miejskich. Mieszkańcy wzięli udział wówczas  

w uroczystej Sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, podczas której Radni podjęli uchwałę, aby 

rok 2020 był rokiem Ewarysta Estkowskiego. W 2020 roku przypada bowiem 200 rocznica 

urodzin pedagoga, rodem z Drzązgowa.  Przyznano także Nagrodę Gminy Kostrzyn „Rycerz 

Kostro”. W 2019 r. za całokształt swojej działalności na rzecz społeczności lokalnej  otrzymała 

ją Pani Barbara Jaskuła, wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego, w latach 1995-2019 

Sekretarz Gminy Kostrzyn. Zwieńczeniem tego dnia był koncert muzyki filmowej  

w wykonaniu orkiestry kameralnej Capella Samotulinus. 

W 2019 r. w Gminie Kostrzyn odbyły się także uroczystości, które na stałe wpisane są 

w kalendarz wydarzeń kulturalnych: Święto Ułanów, Święto Wojska Polskiego, 76 rocznica 

zrzutu broni dla wojsk AK w lesie nieopodal Janowa, Andrzejki z piosenką literacką (w tym 

roku z uwagi na zwiększającą się frekwencję koncert przeniesiono z pałacu w Iwnie do sali 

„Kostrzynianka”).  

W okresie świątecznym na Rynku w Kostrzynie zorganizowane zostały Mikołajki,  

z oficjalnym zapaleniem lampek na choince. W tym roku po raz pierwszy wydarzeniu 

towarzyszył świąteczny jarmark, podczas którego mieszkańcy mogli nabyć ozdoby choinkowe, 

dekoracje, a także skosztować tradycyjnych bożonarodzeniowych potraw przygotowanych 

przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kostrzyn. 31 grudnia na Rynku 

zorganizowany został Sylwester z muzyką taneczną i sztucznymi ogniami.  

W ofercie kulturalnej znajdują się pozycje, które swoim charakterem nawiązują do 

tradycji ludowej, podkreślając charakter rolniczy gminy. To na przykład doroczne Gminne 

Dożynki (w 2019 roku odbyły się w Kostrzynie) czy Wianki (w Iwnie). W każdym sołectwie 

odbywały się festyny i spotkania plenerowe. Największym sołeckim wydarzeniem są „Potyczki 

Sąsiedzkie”, skupiające mieszkańców różnych miejscowości. Należy podkreślić, że niektóre 

wydarzenia w ramach „Malinowego Lata” także odbywają się na terenach wiejskich -  

w 2019 r. to np. kino plenerowe i spektakl dla dzieci teatru Fuzja w Siekierkach Wielkich lub 

widwisko „O rogalach świętomarcińskich” w wykonaniu Teatru Mozaika w Czerlejnku.  

W Gułtowach w połowie sierpnia mieszkańcy wzięli udział w imprezie Qultowe Gułtowy.   

Tym razem mieszkańcy bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu Red Queen. Oficjalnie 

została też przedstawiona maskotka Qultowych Gułtów - Gutek. 
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Gmina Kostrzyn dba o różnorodny rozwój kulturalny swoich mieszkańców. Proponuje 

spotkania, które poszerzają horyzonty, prezentują sztukę na płaszczyźnie międzynarodowej. 

Kostrzyniacy mieli możliwość uczestniczyć w koncercie kwintetu z Ukrainy, Zespołu 

Zawodowego Tarnopolskiej Filharmonii Obwodowej, która przedstawiła tradycyjną muzykę 

ukraińską. W ramach spotkań z kulturą zagraniczną odbył się także festiwal Kids Fun Folk, 

prezentujący ludowe zespoły taneczne z Łotwy, Słowacji, Ukrainy czy Tajlandii. 

Wydarzenia kulturalne nierozerwalnie łączą się z promocją gminy. Poprzez politykę 

informacyjną wiadomość o nich dociera do szerokiego grona odbiorców także poza granicami 

gminy. Świadczy o tym duża frekwencja podczas największych koncertów, a także 

towarzyszącym imprezom biegowym. Gmina Kostrzyn w 2019 r. wykorzystywała w tym celu 

środki masowego przekazu – programy w telewizji STK, spoty reklamowe w Radiu Złote 

Przeboje, Radiu Pogoda i Melo Radio, Radio Września. Ponadto informacja o wydarzeniach 

pojawia się na monitorach w wagonach PKP.  

W największej imprezie sportowej gminy Kostrzyn - 7. Kurdeszowej (Za)Dyszce 

wzięło udział prawie 300 zawodników, z czego ponad 160 było spoza gminy Kostrzyn. Z myślą 

o tym, że jest to doskonały sposób do ukazania walorów gminy powstał film promujący bieg, 

w którym pokazano organizację imprezy, a także miejski krajobraz.  

Do celów promocyjnych Gmina Kostrzyn wykorzystuje oficjalną stronę internetową 

www.kostrzyn.wlkp.pl, profil na Facebooku oraz korzysta z YouTube. Tradycyjnym sposobem 

przekazywania informacji jest miesięcznik „Kostrzyńskie ABC”, w nakładzie od 1200-1600 

egzemplarzy w zależności od miesiąca. W sposób bezpośredni Gmina Kostrzyn stara się 

docierać do mieszkańców poprzez System SMS-owego Powiadamiania, nie tylko o ofercie 

kulturalnej, ale także przekazując ważne komunikaty, ostrzeżenia.  
 

 
Malinowe Lato w Parku Miejskim w Kostrzynie 

Cel operacyjny 7. Kostrzyn dla inwestorów 

 

Opracowanie dokumentów planistycznych, umożliwiających rozwój kolejnych terenów 

inwestycyjnych w gminie Kostrzyn: 

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

aktywizacji gospodarczej w Glince Duchownej przy ulicy Krajowej, gm. Kostrzyn 

zatwierdzonego uchwałą nr VII/66/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia  

25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4885), 

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Brzeźnie 

http://www.kostrzyn.wlkp.pl/
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przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92, gm. Kostrzyn zatwierdzonego uchwałą 

nr XVI/144/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 10942), 

3. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w obrębie ewidencyjnym Siekierki 

Wielkie, gm. Kostrzyn – część A zatwierdzonej uchwałą nr X/81/2019 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 13 czerwca 2019 r.  

4. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92 – część II, gm. 

Kostrzyn uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 7 lutego 2019 

r. 

 

 

IV. Budżet obywatelski  

 

 

W 2019 r. w Gminie Kostrzyn przeprowadzone zostały konsultacje społeczne  

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020 oraz zrealizowane zostały 

zdania wybrane w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2018 r. 

Konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 

2020 zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4693 z dnia 7.05.2019 r.). 

W konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na 

rok 2020 udział wzięło łącznie 3025 osób, oddając: 

• głosów ważnych: 3025, 

• głosów nieważnych: 0. 

Warto podkreślić, że spośród wszystkich oddanych kart do głosowania tylko dwie 

zostały złożone w formie papierowej, pozostałe głosy zostały oddane w formie elektronicznej. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie przeprowadzenia na 

terenie Gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Kostrzyn zadania przeznaczone do realizacji w 2020 roku zostały podzielone na dwie kategorie: 

„zadania duże” i „zadania małe”. 

W wyniku głosowania na „zadania duże” w ramach konsultacji społecznych w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020 oddano następującą liczbę głosów: 

Miejsce Tytuł zadania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ważnych 

1 

Modernizacja gminnych stref aktywności dla dzieci i 

dorosłych w Gwiazdowie, Siedleczku, Węgierskim, Skałowie, 

Klonach, Trzeku, Czerlejnku oraz Drzązgowie 

1026 

2 
Siekierki Stadion - budowa górki saneczkowej ze zjeżdżalnią i 

elementami do wspinaczki 
470 
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3 Automatyczne punkty zbierania butelek 424 

4 Plaża miejska w Kostrzynie 407 

5 
Sieć edukacyjnych radarowych wyświetlaczy pomiaru 

prędkości na terenie Gminy Kostrzyn 
171 

6 Budowa dwóch boisk do piłki miejskiej na terenie Kostrzyna 146 

7 "Łyczek wody dla ochłody" - zdroje wody pitnej w Kostrzynie. 145 

8 Piesza ścieżka edukacyjna w Siekierkach Wielkich 74 
 

W wyniku głosowania na „zadania małe” w ramach konsultacji społecznych w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020 oddano następującą liczbę głosów: 

Miejsce Tytuł zadania 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ważnych 

1 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie 1003 

2 Doposażenie jednostki OSP Kostrzyn 764 

3 Pierwszy w Kostrzynie zjazd linowy dla dzieci - tyrolka 524 

4 Strefa sportu i rekreacji na boisku w Siekierkach Wielkich 465 

5 Ławka multimedialna w Parku Miejskim! 132 

 

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn do realizacji zostały 

przeznaczone dwa „zadania duże” i dwa „zadania małe”, które uzyskały największą liczbę 

głosów. 

W związku z powyższym do budżetu Gminy Kostrzyn na 2020 rok zostały wprowadzone 

następujące zadania: 

w kategorii „zadania małe”: 

1. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie: 

zakup motopompy pożarniczej oraz niezbędnej armatury na oraz przekazanie 

zakupionego sprzętu w zakres wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Brzeźnie. 

2. Doposażenie jednostki OSP Kostrzyn: 

zakup kamery termowizyjnej FLIR K45 oraz przekazanie zakupionego sprzętu w zakres 

wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie. 

w kategorii „zadania duże”: 

1. Modernizacja gminnych stref aktywności dla dzieci i dorosłych w Gwiazdowie, 

Siedleczku, Węgierskim, Skałowie, Klonach, Trzeku, Czerlejnku oraz Drzązgowie: 

zadanie zakłada modernizację istniejących gminnych obiektów poprzez doposażenie 

ich w elementy placu zabaw, ławki, stojak do rowerów i elementy siłowni 

zewnętrznych. Zakłada się realizację zadania w ośmiu lokalizacjach na terenie Gminy 

Kostrzyn: w Klonach, w Trzeku, w Skałowie, w Gwiazdowie, w Drzązgowie,  

w Czerlejnku, w Węgierskim i Siedleczku. 

2. Siekierki Stadion - budowa górki saneczkowej ze zjeżdżalnią i elementami do 

wspinaczki: 
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projekt zakłada rewitalizację oraz zagospodarowanie terenu znajdującego się pobliżu 

boiska w Siekierkach Wielkich, przy ulicy Szkolnej, poprzez zaprojektowanie nasypu 

ziemnego — górki saneczkowej. Na jednym, wydłużonym jego zboczu, przewiduje się 

tor do zjazdów na sankach, jabłuszkach lub oponach. Na drugim, krótszym zboczu 

nasypu przewidziano montaż uchwytów do wspinaczki oraz lin, umożliwiających 

wejście na szczyt nasypu. Na zboczu, skierowanym do wewnątrz stadionu, 

zaplanowano montaż zjeżdżalni, na którą dzieci będą mogły dostać się po wejściu na 

szczyt wzniesienia, przy pomocy lin, uchwytów lub wchodząc po samym nasypie. 

 

Ponadto w 2019 r. zrealizowane zostały zadania wybrane w 2018 r. ramach konsultacji 

społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2019: 

1. Siłownia zewnętrzna w Klonach: 

realizacja siłowni zewnętrznej na terenie boiska i placu zabaw w Klonach – zakup  

i montaż urządzeń: koła tai-chi, orbitrek i biegacz, poręcze i ławka, prasa nożna  

i wioślarz, surfer i twister. 

2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie: 

zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych z wyposażeniem oraz przekazanie 

zakupionego sprzętu w zakres wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Brzeźnie. 

3. Bezpieczna Wieś w Gminie Kostrzyn - monitoring w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, 

Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie: 

zadanie polega na budowie bądź rozbudowie siedmiu systemów monitoringu na 

terenach wiejskich Gminy Kostrzyn. 

 

 

V. Fundusz Sołecki 
  

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za okres od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. zostały szczegółowo omówione w załączniku Nr 1.1 sprawozdania opisowego za 

2019 r. oraz  Nr 1.3 wydatki za 2019 rok. 

W roku 2019 nakłady poniesione w ramach funduszu sołeckiego to miedzy innymi 

wspólne inicjatywy: zorganizowanie potyczek sąsiedzkich między sołectwami. Ponadto 

dokonano zakupu wyposażenia do świetlic, w których realizowane są zajęcia i spotkania  

z mieszkańcami. 

Dokonano zagospodarowania terenu wokół świetlic wiejskich. Zorganizowano 

warsztaty: malowania na szkle, warsztaty wypieku chleba, festyny rodzinne, gwiazdkę dla 

dzieci, imprezy z okazji Dnia Dziecka. Zorganizowano konkurs „Gutowskie potyczki 

Poetyckie”. Zakupiono wyposażenie na place zabaw. Dokonano naprawy dróg gminnych na 

terenie sołectw oraz rozbudowy oświetlenia drogowego. 

Łącznie na plan 414 824,79 zł wykonanie wyniosło 391 976,06 zł, co stanowi 94,49%. 

 

VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Burmistrz Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy  

m.in wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. 

W 2019 r. Rada Miejska Gminy Kostrzyn obradowała na 13 sesjach zwyczajnych,  

1 sesji uroczystej i podjęła 121 Uchwał. 

 Podjęte przez Radę Miejska Gminy Kostrzyn uchwały Burmistrz Gminy przekazał  

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi jest w zakresie zgodności  
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z prawem - Wojewoda Wielkopolski, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Poznaniu. 

Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego . 

 

 

Wykaz uchwał Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 2019 rok (kadencja 2018-2023) 

Lp. Nr uchwały Data Uchwała w sprawie 

1 V/40/2019 07.02.2019 Ustalenia przedmiotu działania Komisji stałych Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła przedmioty działania Komisji stałych 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. 

2 V/41/2019 07.02.2019 Ustalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła roczne plany pracy stałych Komisji Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn tj.: Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw 

Komunalnych; Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i 

Działalności Gospodarczej; Komisji Budżetowo-prawnej; 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

3 V/42/2019 07.02.2019 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Rada zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn na rok 2019. 

4 V/43/2019 07.02.2019 Uchwalenia Statutu Gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła Statut Gminy Kostrzyn. Konieczność 

podjęcia uchwały spowodowana została zmianami 

wprowadzonymi w 2018 roku do ustawy o samorządzie 

gminnym. 

5 V/44/2019 07.02.2019 Powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn i nadania jej statutu. 

Wykonanie uchwały: 

Rada powołała Młodzieżową Radę Miejską Gminy 

Kostrzyn oraz nadała jej statut. 

6 V/45/2019 07.02.2019 Określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla 

inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia lokalnych 

standardów urbanistycznych w związku z ustawą o 

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 

7 V/46/2019 07.02.2019 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Czerlejnie przy ul. 

Kleszczewskiej, gm. Kostrzyn. 



46 

 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Czerlejno przy ulicy Kleszczewskiej.  

8 V/47/2019 07.02.2019 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część G, gm. 

Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie. 

9 V/48/2019 07.02.2019 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie 

ulicy Wrzesińskiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w rejonie ulicy Wrzesińskiej w Kostrzynie.  

10 V/49/2019 07.02.2019 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w Brzeźnie 

przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92 – część II, 

gm. Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Brzeźno w rejonie ulicy 

Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92, obszar  

o powierzchni około 12 ha. 

11 V/50/2019 07.02.2019 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w Trzeku  

w rejonie ul. Czereśniowej, gm. Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Trzek w rejonie ulicy 

Czereśniowej, obszar o powierzchni około 3 ha. 

12 V/51/2019 07.02.2019 Przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada zatwierdziła projekt Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. Niniejszy projekt zostanie 

przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu  

tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. 

13 V/52/2019 07.02.2019 Zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Kostrzyn na dofinansowanie likwidacji 



47 

 

źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 

proekologicznymi. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę, której celem jest ograniczenie 

zanieczyszczenia powietrza ze źródeł niskiej emisji 

poprzez dofinansowanie wymiany pieców. 

14 V/53/2019 07.02.2019 Zmiany uchwały Nr XLVI/393/2018 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 

wstępnych lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie 

Gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada wskazała wstępne miejsca lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych przy publicznych drogach 

gminnych, ze względu na planowany przebieg tras 

autobusowych komunikacji miejskiej w Kostrzynie. 

15 V/54/2019 07.02.2019 Zmiany uchwały Nr XLVI/392/2018 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 

wstępnych lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie 

Gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada wskazała wstępne miejsca lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych przy publicznych drogach 

powiatowych, ze względu na planowany przebieg tras 

autobusowych komunikacji miejskiej w Kostrzynie. 

16 V/55/2019 07.02.2019 Zmiany uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Kostrzyn a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego. W uchwale nastąpiła zmiana 

polegająca na skróceniu trasy do Węgierskiego. 

17 V/56/2019 07.02.2019 Zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Gminy Kostrzyn dla Miasta 

i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na współfinansowanie 

zakupu busów celem obniżenia kosztu wozokilometra. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę, w której zmniejszono pomoc 

finansową dla Miasta i Gminy Kórnik do 3 415,50 zł.  

18 V/57/2019 07.02.2019 Warunków udzielania i wysokości stawek procentowych 

bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntów stanowiących własność Gminy Kostrzyn 

zabudowanych na cele mieszkaniowe. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę o warunkach udzielania i 
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wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących 

własność Gminy Kostrzyn zabudowanych na cele 

mieszkaniowe. 

19 V/58/2019 07.02.2019 Ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów w Gminie 

Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmiany wysokości diety sołtysów.  

20 V/59/2019 07.02.2019 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano min: 

- zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 355 376,00 zł 

do kwoty 80 274 850,90 zł.  

- zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 355 376,00 zł 

do kwoty 81 474 850,90 zł. 

21 V/60/2019 07.02.2019 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2019-2027. 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

do zmian dokonanych uchwałą V/59/2019 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r. 

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

22 VI/61/2019 28.03.2019 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy społecznej w zakresie dożywiania 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

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

Wykonanie uchwały: 

Uzyskanie wsparcia finansowego ze środków budżetu 

państwa na realizację zadania w zakresie dożywiania 

określonego tym programem oraz podwyższenie do 150% 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

pomocy w tym zakresie, wymaga przyjęcia stosownej 

uchwały 

23 VI/62/2019 28.03.2019 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Kostrzyn w 2019 roku. 

Wykonanie uchwały: 

Artykuł 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) nakłada na rady gmin 

obowiązek corocznego określania programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. W związku z powyższym został przygotowany 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Kostrzyn w 2019 roku. Program jest szczegółowy w 

takim zakresie, jaki jest wymagany dla realizacji 
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ustawowych zapisów związanych z zapobieganiem 

bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

24 VI/63/2019 28.03.2019 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano m.in: 

- zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 1 952 360,56 

zł do kwoty 78 322 490,34 zł.  

- zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1 345 890,00 zł 

do kwoty 82 820 740,90 zł. 

25 VI/64/2019 28.03.2019 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2019-2027. 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

do zmian dokonanych uchwałą VI/64/2019 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r. 

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

26 VII/65/2019 25.04.2019 Przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji 

społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy 

Kostrzyn na rok 2020. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała wraz z załącznikami precyzuje rodzaje i 

charakter zadań, które mają być przedmiotem konsultacji, 

reguluje zasady zgłaszania zadań, sposób weryfikacji 

zgłaszanych pomysłów, określa reguły głosowania oraz 

zasady wyboru zadań do realizacji.  

W porównaniu z poprzednią edycją zmianie ulega min. 

koszt pojedynczego zadania, które może wynosić 

maksymalnie:  

- 25 000 zł - 125 000,00 zł - zadanie duże  

- do 25 000,00 zł - zadanie małe 

27 VII/66/2019 25.04.2019 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru aktywizacji gospodarczej w Glince Duchownej 

przy ulicy Krajowej, gm. Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Glinka 

Duchowna przy ulicy Krajowej. 

28 VII/67/2019 25.04.2019 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano m.in: 

- zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 767 271,00 zł 

do kwoty 79 104 977,34 zł.  

- zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 767 271,00 zł 

do kwoty 83 603 227,90 zł. 

29 VII/68/2019 25.04.2019 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2019-2027. 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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do zmian dokonanych uchwałą VII/67/2019 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r. 

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

30 VIII/69/2019 27.05.2019 Rozpatrzenia protestu mieszkańców sołectwa Jagodno 

wobec wyniku wyborów Sołtysa Sołectwa Jagodno. 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu protestu mieszkańców sołectwa Jagodno 

wobec wyniku wyborów Sołtysa Sołectwa Jagodno i 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rada 

uznała protest za bezzasadny. 

31 VIII/70/2019 27.05.2019 Rozpatrzenia skargi na działanie Sołtysa sołectwa Siedlec. 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią Grażynę 

Lebryk na działanie Sołtysa Sołectwa Siedlec dotyczącej 

zbędnego nazwania przez Sołtysa ul. Spokojnej w Siedlcu 

oraz braku informacji o Sołtysie i miejscu jego 

urzędowania i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 

Rewizyjnej Rada uznała skargę za niezasadną. 

32 VIII/71/2019 27.05.2019 Rozpatrzenia skargi na działanie Sołtysa i Rady Sołeckiej 

sołectwa Siekierki. 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią Katarzynę 

Jakubowską na działanie Sołtysa i Rady Sołeckiej 

Sołectwa Siekierki dotyczącej utrzymania zieleni i 

porządku na terenie wsi Siekierki Wielkie na Skwerze 

Powstańców Wielkopolskich i zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rada uznała skargę za 

bezzasadną. 

33 VIII/72/2019 27.05.2019 Nadania Statutu Sołectwu Wróblewo. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę, w wyniku której Sołectwo 

Wróblewo otrzymało Statut. 

34 VIII/73/2019 27.05.2019 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę, której celem jest określenie sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kostrzyn. Projekt uchwały 

został przedstawiony Wielkopolskiemu Kuratorowi 

Oświaty do zaopiniowania. 

35 VIII/74/2019 27.05.2019 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kostrzyn, a także określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę, której celem jest ustalenie planu 
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sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Kostrzyn, a także określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kostrzyn. Projekt uchwały 

został przedstawiony Wielkopolskiemu Kuratorowi 

Oświaty do zaopiniowania.  

36 IX/75/2019 06.06.2019 Udzielenia Burmistrzowi Gminy Kostrzyn wotum 

zaufania. 

Wykonanie uchwały: 

Rada po przedstawieniu przez Burmistrza Raportu o 

stanie Gminy Kostrzyn udziela wotum zaufania organowi 

wykonawczemu.  

37 IX/76/2019 06.06.2019 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018. 

38 IX/77/2019 06.06.2019 Udzielenia Burmistrzowi Gminy Kostrzyn absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Rada udzieliła Burmistrzowi Gminy Kostrzyn 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Kostrzyn na 2018 r. Po zapoznaniu się m.in. z 

następującymi dokumentami: opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Kostrzyn na 2018 r.: stanowiskiem 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. 

39 X/78/2019 13.06.2019 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano m.in: 

- zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 747 254,18 zł 

do kwoty 81 428 912,26 zł.  

- zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1 747 254,18 zł 

do kwoty 85 927 162,82 zł. 

40 X/79/2019 13.06.2019 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2019-2027. 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

do zmian dokonanych uchwałą X/78/2019 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r. 

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

41 X/80/2019 13.06.2019 Zmian w wieloletnim programie gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn na lata 2016-

2020. 

Wykonanie uchwały: 

Rada wprowadziła zmianę w wieloletnim programie 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Kostrzyn na lata 2016-2020 zwiększając kwotę dotacji 
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celowej na kapitalny remont budynków komunalnych w 

2019 r. do kwoty 160 000 zł 

42 X/81/2019 13.06.2019 Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, 

obejmującej tereny w obrębie ewidencyjnym Siekierki 

Wielkie, gm. Kostrzyn – część A. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w 

obrębie ewidencyjnym Siekierki Wielkie.  

43 X/82/2019 13.06.2019 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w miejscowości Węgierskie, gm. Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Węgierskie. 

44 X/83/2019 13.06.2019 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

przebiegu drogi klasy L w miejscowości Gwiazdowo, gm. 

Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Gwiazdowo. Obszar objęty opracowaniem to ok. 6 ha. 

45 X/84/2019 13.06.2019 Bezpłatnego korzystania z gminnych przewozów 

pasażerskich na terenie Gminy Kostrzyn, dla którego 

organizatorem jest Gmina Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada wprowadziła bezpłatne korzystanie z gminnych 

przewozów pasażerskich na terenie Gminy Kostrzyn w 

okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020 r. 

46 XI/85/2019 08.07.2019 Nadania nazw drogom wewnętrznym w Czerlejnie. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała nazwę działce nr 217/19 - ul. Tulipanowa 

oraz działce nr 217/38 – ul. Krokusowa w Czerlejnie. 

47 XI/86/2019 08.07.2019 Nadania nazwy ulicy na terenie m. Kostrzyna. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała nazwę działce nr 1549 – ul. Słonecznikowa 

na terenie miasta Kostrzyna. 

48 XI/87/2019 08.07.2019 Nadania nazw drogom wewnętrznym w Siekierkach 

Wielkich. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała nazwę działce nr 98/5 – ul. Diamentowa oraz 

działce nr 131/52 – ul. Chmielna i ul. Bazyliowa w 

Siekierkach Wielkich. 

49 XI/88/2019 08.07.2019 Nadania nazw drogom wewnętrznym w Kostrzynie. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała nazwę działce nr 2381 – ul. św. Michała w 

Kostrzynie. 
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50 XI/89/2019 08.07.2019 Nieodpłatnego nabycia z zasobów Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa do zasobu gminnego, nieruchomości 

położonej w Kostrzynie. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w związku z nieodpłatnym 

nabyciem działki nr 1503/19 w ul. Ignacewo, w celu 

budowy chodnika. 

51 XI/90/2019 08.07.2019 Udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu. 

Wykonanie uchwały: 

Rada udzieliła wsparcia finansowego Województwu 

Wielkopolskiemu w związku z realizacją zadania pn. 

„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 

pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń 

kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei 

Metropolitarnej (PKM)”. 

52 XI/91/2019 08.07.2019 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano m.in: 

- zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 186 140,00 zł 

do kwoty 81 615 052,26 zł.  

- zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 186 140,00 zł 

do kwoty 86 113 302,82 zł. 

53 XI/92/2019 08.07.2019 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2019-2027. 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

do zmian dokonanych uchwałą XI/91/2019 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r. 

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

54 XI/93/2019 08.07.2019 Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy 

Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią Grażynę 

Lebryk na działanie Burmistrza Gminy Kostrzyn 

dotyczącej „sprawdzenia wszystkich przewodów 

wodnych doprowadzających wodę z zewnątrz domu w 

Siedlcu 22” i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rada uznała skargę za 

niezasadną. 

55 XII/94/2019 05.09.2019 Zmiany uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazw 

drogom wewnętrznym w Siekierkach Wielkich. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała nazwę działce nr 98/5 – ul. Diamentowa w 

Siekierkach Małych oraz działce nr 131/52 – ul. Chmielna 

i ul. Bazyliowa w Siekierkach Wielkich. 
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56 XII/95/2019 05.09.2019 Zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Kostrzyn a Gminą Dominowo w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego. Niniejsze porozumienie ma na celu 

zapewnienie mieszkańcom Gminy Kostrzyn dojazdu do 

szkół na terenie miasta Środa Wielkopolska. 

57 XII/96/2019 05.09.2019 Zmiany uchwały Nr XLVI/392/2018 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 

wstępnych lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie 

Gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada wskazała wstępne miejsca lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych przy publicznych drogach 

powiatowych, ze względu na planowany przebieg tras 

autobusowych komunikacji miejskiej w Kostrzynie. 

58 XII/97/2019 05.09.2019 Zmiany uchwały Nr XLVI/393/2018 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 

wstępnych lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie 

Gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada wskazała wstępne miejsca lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych przy publicznych drogach 

gminnych, ze względu na planowany przebieg tras 

autobusowych komunikacji miejskiej w Kostrzynie. 

59 XII/98/2019 05.09.2019 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano m.in: 

- zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 255 699,00 zł 

do kwoty 85 260 264,73 zł.  

- zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1 255 699,00 zł 

do kwoty 89 758 515,29 zł. 

60 XII/99/2019 05.09.2019 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2019-2027. 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

do zmian dokonanych uchwałą XII/98/2019 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r. 

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

61 XII/100/2019 05.09.2019 Rozpatrzenia skargi na Zakład Komunalny w Kostrzynie. 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią Grażynę 

Lebryk na Zakład Komunalny dotyczącej „sprawdzenia 

wszystkich przewodów wodnych doprowadzających 

wodę z zewnątrz domu w Siedlcu 22” i zapoznaniu się ze 
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stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada 

uznała skargę za niezasadną. 

62 XII/101/2019 05.09.2019 Rozpatrzenia skargi na Zakład Komunalny w Kostrzynie. 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią Grażynę 

Lebryk na Zakład Komunalny dotyczącej „nieudolności 

złapania psa przez pracowników Zakładu Komunalnego” 

i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rada uznała skargę za niezasadną. 

63 XII/102/2019 05.09.2019 Rozpatrzenia wniosku w sprawie lokalizacji przystanków 

komunikacyjnych na terenie gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Po otrzymaniu wniosku Pani Grażyny Lebryk 

dotyczącego niewystarczającej liczby połączeń 

komunikacji autobusowej oraz przystanku autobusowego 

zlokalizowanego przy ul. Wiosny Ludów Rada 

rozpatrzyła wniosek negatywnie. 

64 XIII/103/2019 23.09.2019 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmiany w Regulaminie wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 

prowadzonych przez Gminę Kostrzyn. Zmianie uległa 

wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania 

funkcji wychowawcy w kwocie 300,00 zł. 

65 XIII/104/2019 23.09.2019 Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę dotyczącą nagród dla nauczycieli 

za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wysokość 

nagród to co najmniej 1% planowanych rocznych 

wynagrodzeń osobowych. 

66 XIII/105/2019 23.09.2019 Przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy 

Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła gminny program wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół 

ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy 

Kostrzyn. 

67 XIII/106/2019 23.09.2019 Przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium w ramach 

gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy 

Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła regulamin przyznawania stypendium w 
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ramach gminnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy 

Kostrzyn.   

68 XIII/107/2019 23.09.2019 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano m.in: 

- zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 245 000,00 zł 

do kwoty 86 505 264,73 zł.  

- zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1 245 000,00 zł 

do kwoty 91 003 515,29 zł. 

69 XIII/108/2019 23.09.2019 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2019-2027. 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

do zmian dokonanych uchwałą XII/107/2019 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r. 

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

70 XIII/109/2019 23.09.2019 Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021”. 

Wykonanie uchwały: 

Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył 

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego 

planu. 

71 XIV/110/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Brzeźno. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

72 XIV/111/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Czerlejnko. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

73 XIV/112/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Czerlejno. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

74 XIV/113/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Drzązgowo. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

75 XIV/114/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Glinka. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 
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dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

76 XIV/115/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Gułtowy. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

77 XIV/116/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Gwiazdowo. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

78 XIV/117/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Iwno. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

79 XIV/118/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Jagodno. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

80 XIV/119/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Siedlec. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

81 XIV/120/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Siedleczek. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

82 XIV/121/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Siekierki. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

83 XIV/122/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Skałowo. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

84 XIV/123/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Sokolniki. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

85 XIV/124/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Strumiany. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 
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dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

86 XIV/125/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Tarnowo. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

87 XIV/126/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Trzek. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

88 XIV/127/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Węgierskie. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

89 XIV/128/2019 24.10.2019 Nadania Statutu Sołectwu Wiktorowo. 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała Sołectwu zaktualizowany Statut 

dostosowany do aktualnie obowiązujących norm 

prawnych. 

90 XIV/129/2019 24.10.2019 Ustalenia ceny za świadczenie usług opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła ceny za świadczenie usług opiekuńczych 

w wysokości 29,00 zł za godzinę oraz za specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w wysokości 95,00 zł za godzinę. 

91 XIV/130/2019 24.10.2019 Zmiany Uchwały Nr XXXVII/313/2017 z dnia 26 

października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z 

opłat i trybu ich pobierania. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano usystematyzowania wskaźnika odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

92 XIV/131/2019 24.10.2019 Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Komunalnego w Kostrzynie. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę, w której urealniono koszty 

związane z organizacją przewozów pasażerskich. 

93 XIV/132/2019 24.10.2019 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano m.in: 

- zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 600 440,00 zł 

do kwoty 91 141 671,58 zł.  

- zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1 600 440,00 zł 

do kwoty 95 639 922,14 zł. 
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94 XIV/133/2019 24.10.2019 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2019-2027. 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

do zmian dokonanych uchwałą XII/132/2019 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r. 

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

95 XIV/134/2019 24.10.2019 Wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 

2020. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano podniesienia stawek podatku od nieruchomości 

na rok 2020 o 8% względem stawek na rok 2019. 

96 XIV/135/2019 24.10.2019 Wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2020. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano podniesienia stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2020 o 1,8% względem stawek na 

rok 2019. 

97 XIV/136/2019 24.10.2019 Wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy 

Kostrzyn na rok 2020. 

Wykonanie uchwały: 

Rada wprowadza opłatę targową na terenie gminy 

Kostrzyn na rok 2020. 

98 XIV/137/2019 24.10.2019 Zmiany uchwały nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

Wykonanie uchwały: 

Rada udzieliła wsparcia finansowego Województwu 

Wielkopolskiemu w związku z realizacją zadania pn. 

„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 

pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń 

kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei 

Metropolitarnej (PKM)”. Wsparcie zostało zwiększone na 

lata 2020-2021 oraz przyznane na rok 2022. 

99 XIV/138/2019 24.10.2019 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu Kościoła  

w rejonie ulicy Kórnickiej w Kostrzynie. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu Kościoła w rejonie ulicy Kórnickiej w 

miejscowości Kostrzyn.  

100 XIV/139/2019 24.10.2019 Skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią Danutę 

Piotrowską na działanie Burmistrza Gminy Kostrzyn 

dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla budowy 
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dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wolnostojących na działce nr geod. 103/11 w Brzeźnie i 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rada przekazała do rozpatrzenia 

skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Poznaniu. 

101 XIV/140/2019 24.10.2019 Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021”. 

Wykonanie uchwały: 

Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył 

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego 

planu. 

102 XIV/141/2019 24.10.2019 Opłaty od posiadania psów na rok 2020. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę o opłacie w wysokości 20,00 zł za 

posiadanie jednego psa. Proponowana stawka nie uległa 

zmianie względem 2019 roku. 

103 XV/142/2019 11.11.2019 Ustanowienia roku 2020 – „Rokiem Ewarysta 

Estkowskiego na terenie Gminy Kostrzyn”. 

Wykonanie uchwały: 

Rada ustanowiła rok 2020 rokiem Ewarysta Estkowskiego 

na terenie Gminy Kostrzyn. 

104 XVI/143/2019 26.11.2019 Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła Roczny Program Współpracy Gminy 

Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi. 

105 XVI/144/2019 26.11.2019 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze 

krajowej nr 92, gm. Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Brzeźno przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92. 

106 XVI/145/2019 26.11.2019 Zmiany uchwały Nr XXV/197/2016 z dnia 27 

października 2016 roku dotyczącej przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego zadania publicznego w zakresie wykonania 

kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej 

dla zadania  

pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ulic 

Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich 

w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz 

z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji 

Poznań - Warszawa" w ciągu drogi powiatowej nr 2411P 

i 2441P. 

Wykonanie uchwały: 
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Dokonano zmiany w uchwale z dnia 27 października 

2016 roku w związku ze zwiększeniem wydatków na 

realizację w/w zadania. 

107 XVI/146/2019 26.11.2019 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano m.in  

-  zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3 135 000,00 

zł do kwoty 96 633 110,50 zł. 

-  zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3 135 000,00 

zł do kwoty 101 131 361,06 zł. 

108 XVI/147/2019 26.11.2019 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2019-2027. 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

do zmian dokonanych uchwałą XLI/146/2019 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r. 

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

109 XVI/148/2019 26.11.2019 Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021”. 

Wykonanie uchwały: 

Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył 

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego 

planu. 

110 XVII/149/2019 19.12.2019 Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Komunalnego w Kostrzynie. 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej do 1 

wozokilometra lokalnych przewozów pasażerskich 

realizowanych przed operatora - Zakład Komunalny na 

terenie Gminy Kostrzyn na 2020 r. w wysokości 6,46 zł. 

111 XVII/150/2019 19.12.2019 Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego 

na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby 

wytrzeźwień. 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Poznańskiego w wysokości 32 030,00 zł z 

przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia 

wykonania zadania izby wytrzeźwień. 

112 XVII/151/2019 19.12.2019 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetu  

o kwotę 1 578 457,00 zł do kwoty 96 398 827,50 zł.  

Dokonano zwiększenia wydatków budżetu  

o kwotę 1 578 457,00 zł do kwoty 100 897 078,06 zł. 

113 XVII/152/2019 19.12.2019 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2019-2027. 

Wykonanie uchwały: 
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Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

do zmian dokonanych uchwałą XVII/152/2019 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r. W wykazie 

przedsięwzięć do WPF wprowadzono faktycznie 

poniesione nakłady na realizację przedsięwzięć. 

114 XVII/153/2019 19.12.2019 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Kostrzyn na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Kostrzyn na 2020 

115 XVII/154/2019 19.12.2019 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniach chronionych i w ośrodkach 

wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi 

gminy Kostrzyn, w tym w schroniskach dla osób 

bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi, udzielających schronienia 

osobom z terenu Gminy Kostrzyn. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę dotyczącą ustalenia zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych i w ośrodkach wsparcia niebędących 

jednostkami organizacyjnymi gminy Kostrzyn, w tym w 

schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

udzielających schronienia osobom z terenu Gminy 

Kostrzyn. Zmianie uległy wyłącznie opłaty ponoszone 

przez osoby bezdomne skierowane do schronisk dla osób 

bezdomnych jak i do schronisk dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. 

116 XVII/155/2019 19.12.2019 Ustalenia na rok 2020 średniego miesięcznego kosztu 

usług świadczonych w Dziennym Ośrodku Wsparcia w 

Gwiazdowie. 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła średni miesięczny koszt usług 

świadczonych w Dziennym Ośrodku Wsparcia w 

Gwiazdowie na rok 2020 w wysokości 820,00 zł.  

117 XVII/156/2019 19.12.2019 Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Kostrzyn na rok szkolny 2019/2020. 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę dotyczącą średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Kostrzyn w związku ze zmianą 

obowiązujących przepisów. Średnia cena jednostki paliwa 

jest jedną ze składowych wzoru na obliczenie kosztów 

jednorazowego przewozu dzieci niepełnosprawnych do 

placówek oświatowych. 

118 XVII/157/2019 19.12.2019 Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021”. 
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Wykonanie uchwały: 

Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył 

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego 

planu. 

119 XVII/158/2019 19.12.2019 Zmiany uchwały nr XXXVII/314/2017 z dnia 26 

października 2017 roku dotyczącej przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514 

P i 2439 P. 

Wykonanie uchwały: 

Gmina Kostrzyn przejęła od Powiatu Poznańskiego 

zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji 

technicznej oraz przebudowy skrzyżowania dróg 

powiatowych nr 2514P i 2439P w miejscowości Trzek na 

czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r.  

120 XVII/159/2019 19.12.2019 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kostrzyn na lata 2020-2030. 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Kostrzyn.  

121 XVII/160/2019 19.12.2019 Uchwały budżetowej na rok 2020. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono m.in  

-  dochody budżetu na kwotę 97 492 000,00 zł 

-  wydatki budżetu na kwotę 108 692 000,00 zł 
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VII. Podsumowanie 
 

Oddany w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Kostrzyn za rok 2019 jest dokumentem 

potwierdzającym rzetelność z wykonania budżetu. Obowiązek jego sporządzania, został 

nałożony na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego tj.: gminy, powiaty, 

samorządowe województwa, Ustawą z dnia 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 r. poz. 130), na mocy której znowelizowano 

także Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).  

I tak w myśl wprowadzonego nowego przepisu art. 28aa ust.1 i 2 Ustawy o samorządzie 

gminnym, Burmistrz co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy, 

obejmujący podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii oraz Uchwał Rady Miejskiej. Stąd też zagadnienia 

zawarte i opisane w Raporcie nie są przypadkowe, a wynikają w dużej mierze z ww. 

uregulowania prawnego. Niniejszy Raport został opracowany na podstawie danych będących 

w posiadaniu wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, dostępnych analiz, 

raportów, sprawozdań, a także na podstawie danych statystycznych publikowanych przez 

Główny Urząd Statystyczny. W dokumencie tym zamieszczono zbiorcze informacje o naszej 

Gminie w oparciu o dane z 2019 roku 

 
 

Burmistrz Gminy Kostrzyn 

      /-/ Szymon Matysek 

 

 


