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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 2020 r. 
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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 2020 r. w Gminie Kostrzyn zameldowane były 18208 osoby, w tym  

9495 kobiet i 8713 mężczyzn. 

 

Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane: 

Dane statystyczne za 2020 rok - Gmina Kostrzyn 

LUDNOŚĆ 

GMINA OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

18208 8713 9495 

MIASTO MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

8242 3957 4285 

TERENY WIEJSKIE MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

9966 4756 5210 

URODZENIA 

GMINA OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

245 126 119 

MIASTO MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

115 58 57 

TERENY WIEJSKIE MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

130 68 62 
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ZGONY 

GMINA OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

182 101 81 

w tym: MIASTO TERENY WIEJSKIE 

 105 77 

PRZYROST NATURALNY 

GMINA OGÓŁEM MIASTO TERENY WIEJSKIE 

63 10 53 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTW 

GMINA OGÓŁEM MIASTO TERENY WIEJSKIE 

108 71 37 

MIGRACJE (POBYT STAŁY) 

NAPŁYW 

GMINA OGÓŁEM MIASTO TERENY WIEJSKIE 

523 162 361 

ODPŁYW 

GMINA OGÓŁEM MIASTO TERENY WIEJSKIE 

118 48 70 

SALDO MIGRACJI 

GMINA OGÓŁEM MIASTO TERENY WIEJSKIE 

+468 +124 +344 

III. Informacja o realizacji programów, planów i strategii  

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kostrzyn oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

10 września 2020 r. Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła uchwałę nr XXIV/208/2020 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kostrzyn. 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kostrzyn, został opracowany zgodnie z przepisami: 

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 

zm.), 

• Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233 z dnia 26 maja 2004 r.). 

Prace nad projektem studium rozpoczęto w wyniku podjętej przez Radę Miejską Gminy 

Kostrzyn uchwały Nr XIII/90/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kostrzyn. Projekt Studium uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do ustaleń  

art. 11 pkt 5 i 6 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Projekt Studium wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie 

trzykrotnie: 
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1) pierwszy raz projekt wyłożono w terminie od 29 maja 2019 r. do 19 czerwca  

2019 r., dyskusja publiczna odbyła się dnia 10 czerwca 2019 r. W ustawowym 

terminie zbierania uwag tj. do dnia 10 lipca 2019 r. do wyłożonego do publicznego 

wglądu projektu Studium wpłynęły uwagi, które zostały rozstrzygnięte przez 

Burmistrza Gminy Kostrzyn. Zmiany wprowadzone do projektu, wynikające  

z przyjęcia niektórych uwag, skutkowały koniecznością ponownego wyłożenia 

projektu zmiany Studium do publicznego wglądu.  

2) drugi raz projekt wyłożono w terminie od 4 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., 

dyskusja publiczna odbyła się dnia 11 grudnia 2019 r. W ustawowym terminie 

zbierania uwag tj. do dnia 21 stycznia 2020 r. do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu Studium wpłynęły uwagi, które zostały rozstrzygnięte przez Burmistrza 

Gminy Kostrzyn. Zmiany wprowadzone do projektu, wynikające z przyjęcia 

niektórych uwag, skutkowały koniecznością ponownego wyłożenia projektu zmiany 

Studium do publicznego wglądu.  

3) trzeci raz projekt wyłożono w terminie od 17 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r., 

dyskusja publiczna odbyła się dnia 2 lipca 2020 r. W ustawowym terminie zbierania 

uwag tj. do dnia 31 lipca 2020 r. do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

Studium wpłynęła jedna uwaga, która nie została uwzględniona.  

Stanowisko Burmistrza w zakresie uwag nieuwzględnionych podtrzymane zostało przez Radę 

Miejską Gminy Kostrzyn. 

Po uchwaleniu projektu Studium, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana 

została Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności przeprowadzonej procedury 

planistycznej z prawem. Uchwalone przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn nie jest 

przepisem gminnym i nie stanowi podstawy prawnej do wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 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 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. 

Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kostrzyn wyznacza tereny przeznaczone do rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych 

oraz tereny dla aktywizacji gospodarczej. Studium wskazuje także tereny cenne przyrodniczo, 

którym należy zapewnić ochronę oraz tereny wyłączone z zabudowy. Studium to dokument, 

którego zadaniem jest zapewnić dynamiczny, ale i zrównoważony i przyjazny mieszkańcom 

rozwój gminy w najbliższych latach 

Na obszarze Gminy obowiązuje 80 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, stanowiących akty prawa miejscowego. Zajmują one około 5 % powierzchni 

Gminy. W obowiązujących planach miejscowych dominują funkcje związane z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną oraz szeroko rozumianą funkcją przemysłową. 

W 2020 r. zostały uchwalone następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Siekierkach Wielkich w 

rejonie ulicy Jasińskiej, gm. Kostrzyn – część A, zatwierdzony uchwałą  

nr XX/180/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 

Woj. Wlkp. z dnia 27 maja 2020 r. poz. 4358) 
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2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część G, gm. Kostrzyn, zatwierdzona 

uchwałą nr XXIV/207/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 10 września  

2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 22 września 2020 r. poz. 7107) 
 

 
Panorama Kostrzyna 

 

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. 
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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 2020 

Ilość dzieci, na które 

przyznano świadczenie 

Łączna kwota wypłaconych 

świadczeń 

3* 4 6 000,00 zł 

* wypłata świadczenia z jednego wniosku nastąpiła w I 2021 r. 

 

 

 

4. Inne programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie 

 

Świadczenia udzielone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r., na podstawie ustawy  

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

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: 179 

liczba rodzin: 170 

liczba osób w rodzinach: 328 

295 215,56 zł 

2 Zasiłki stałe 

liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie: 42 

liczba rodzin: 40 

liczba osób w rodzinach: 43 

Ogółem 

238 553,57 zł 

w tym dotacja: 

190 842,86 zł 
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3 

Składki na fundusz zdrowia od 

osób pobierających niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej 

liczba osób, którym opłacono 

składki: 39 

Ogółem 

21 035,78 zł 

w tym dotacja: 

16 828,62 zł 

4 Usługi opiekuńcze 

liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie: 34  

liczba rodzin: 34  

liczba osób w rodzinach: 45 

liczba godzin: 15222 

407 633,04 zł 

5 

Odpłatność za pobyt 

Mieszkańców Gminy w domach 

pomocy społecznej 

liczba osób, którym OPS pokrył 

częściowe koszty pobytu w domach 

pomocy społecznych: 18 

575 262,60 zł 

6 

Usługi opiekuńcze świadczone  

w Dziennym Ośrodku Wsparcia  

w Gwiazdowie 

liczba osób, którym przyznano 

świadczenie: 8 
72 160,00 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 

11 osób na umowę zlecenie.   

 

PROGRAM DOBRY START 300+ 

Liczba wniosków 
Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

papierowe elektroniczne 

478 1445 
1898 2 643 792 450,00 zł 

Łącznie: 1923 
 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Liczba wniosków Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

58 51 859 346 595,75 zł 
 

PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN – RODZINA 500+ 

Liczba wniosków Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

414 2918 47894 23 837 329,90 zł 
 

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO 

Liczba wniosków Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

427 408 12828 1 430 988,39 zł 
 

ZASIŁEK JEDNORAZOWY „BECIKOWE” 

Liczba wniosków Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

134 101 101 101 000,00 zł 
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USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM” 

Liczba wniosków Liczba decyzji Wypłacone świadczenia Kwota wypłat 

3 3 3 12 000,00 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  

10 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 2020 r. przewidziano koszt 

remontów na poziomie 228 680,00 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 2020 r. wykonano kapitalny remont 5 lokali mieszkalnych, przeprowadzono remont  

ośrodka zdrowia w Kostrzynie przy ulicy Braci Drzewieckich 1 wraz z montażem monitoringu 

i wiatą śmietnikową. W 6 lokalach komunalnych wykonano wymianę stolarki okiennej oraz 

drzwiowej. Na ten cel wydatkowano 228 680,00 zł. Aktualnie gminny zasób mieszkaniowy 

liczy 104 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 4 285,00 m2. W roku 2020 r. nie dokonano 

sprzedaży lokali mieszkalnych. 

 

 

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kostrzyn w 2020 roku 

 

Przyjęty uchwałą nr XX/180/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 kwietnia 

2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 3602) program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn w 2020 r. 

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

122).  
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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 2020 r.  

do Schroniska trafiło 43 psy oraz 50 kotów z terenu Gminy Kostrzyn. 

W 2020 r. całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt bezdomnych wymagających 

opieki sprawowała Lecznica dla Zwierząt w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 3. W 2020 r.  

w Lecznicy dla Zwierząt w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 3 był kontynuowany plan 

znakowania zwierząt przez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego mikroprocesora.  

W 2020 roku zaczipowanych zostało 35 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 2020 r. przeprowadzono  

63 zabiegi sterylizacji kotek i 13 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 140 kg suchej karmy i 5 puszek w celu 

dokarmiania kotów wolno żyjących, którą przekazano opiekunom zwierząt. 

W 2020 r. nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych lub odebranych 

właścicielowi zwierząt gospodarskich.  
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Zgodnie z zapisami w/w uchwały Schronisko dla Zwierząt przeprowadza 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. Z uwagi na stan 

zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 zajęcia edukacyjne w siedzibie schroniska 

zostały zawieszone, natomiast zostały przeprowadzone dla grup przedszkolnych Przedszkola 

„Bajkowa Kraina” 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 131 318,88 zł): 

• Schronisko dla Zwierząt w Skałowie (składka członkowska) – 107 400,00 zł, 

• Schronisko dla Zwierząt w Skałowie (pobyt zwierząt ponad limit) – 7 102,00 zł, 

• Zakład Komunalny (wyłapywanie zwierząt) – 16 044,88 zł, 

• Lecznica dla zwierząt – 772,00 zł. 

2. Koszty znakowania zwierząt – 525,00 zł 

3. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 729,34 zł 

4. Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących – 8 860,00 zł 

Łącznie wydatkowano na realizację działań założonych w programie 141 433,22 zł. 

 

 

7.  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2024 

 

Zadania zrealizowane w 2020 r. ujęte między innymi w Wieloletnim planie rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, realizatorem Planu jest Zakład 

Komunalny w Kostrzynie. 

• Zrealizowano budowę 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; w roku 2020 poniesione nakłady 509 000,00 zł netto środki z budżetu Gminy 

i 574 035,94 zł netto środki własne Zakładu. 

• Zakończono budowę zbiornika retencyjnego Stacji Uzdatniania Wody w Siekierkach 

Wielkich o pojemności 200 m3, łączny koszt inwestycji 375 982,67 zł netto, nakłady poniesione 

ze środków własnych Zakładu w 2019 r. 92 638,03 zł netto, w 2020 r. środki z budżetu Gminy 

110 000,00 zł netto oraz środki własne Zakładu 173 344,64 zł. 
 

 
Zbiornik retencyjny na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siekierkach Wielkich 
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• Zakończono budowę zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody  

w Gułtowach o pojemności 100 m3; całkowity koszt inwestycji 194 785,88 zł netto, nakłady 

poniesione z budżetu Gminy w 2019 r. 102 416,07 zł netto, w 2020 r. poniesione nakłady ze 

środków własnych Zakładu 92 369,81 zł. 
 

 
Zbiornik retencyjny na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gułtowach 

 

• W 2020 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej ogrzewania gazowego 

na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie, poniesione nakłady ze środków własnych 

Zakładu w wysokości 8 000,00 zł netto. W 2020 r. wykonano instalacje ogrzewania na Stacji 

Uzdatniania Wody w Kostrzynie, poniesione nakłady 105 032,68 zł środki własne Zakładu. 

• Wykonano wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Estkowskiego  

w Kostrzynie poniesione nakłady 140 692,23 zł netto środki własne Zakładu. 

• Wykonano dokumentację projektową na wymianę sieci wodociągowej w ulicy Matejki 

w Kostrzynie, koszt 4 300,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Wykonano dokumentację projektową na budowę drugiego zasilania w ulicy Lecha  

w Kostrzynie, koszt 6 300,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Wykonano dokumentację projektową na wymianę sieci wodociągowej w ulicy 

Partyzantów w Kostrzynie, koszt 2 200,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Wykonano dokumentację projektową na wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

w ulicy Lotników w Kostrzynie, koszt 2 200,00 zł netto środki własne Zakładu. 

• Wykonano dokumentację projektową na wymianę sieci wodociągowej w ulicy 

Rycerskiej w Kostrzynie, koszt 2 200,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Wykonano dokumentację projektową na wymianę sieci wodociągowej w ulicy 

Kosynierów w Kostrzynie, koszt 6 300,00 zł netto środki własne Zakładu. 

• Wykonano dokumentację projektową na wymianę sieci wodociągowej w ulicy 

Kurpińskiego w Kostrzynie, koszt projektu 3 000,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Wykonano dokumentację projektową na wymianę sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami w ul. Wiosny Ludów w Kostrzynie, koszt 13 800,00 zł netto, środki własne 

Zakładu. 

• Wykonano dokumentację projektową na wymianę sieci wodociągowej ul. Wojska 

Polskiego, koszt 5 000,00 zł, środki własne Zakładu. 
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• W 2020 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową na budowę studni głębinowej 

nr 3 w Siekierkach Wielkich, dokumentacja realizowana ze środków własnych Zakładu, koszt 

25 000,00 zł netto, poniesione nakłady w 2020 r. 7 212,45 zł netto. 

• W 2020 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową na rozbudowę Stacji 

Uzdatniania Wody w Siekierkach Wielkich, koszt 40 000,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• W 2020 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową na odprowadzanie wód 

popłucznych na Stacji Uzdatniania Wody w Gułtowach, koszt 31 000,00 zł netto środki własne 

Zakładu. 

• Zakończono przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców 

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

nakład 146 191,92 zł netto. 

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

w Kostrzynie, płatność w 2020 r., 64 800,00 zł netto środki własne Zakładu. 

• Wykonano budowę sieci wodociągowej w ul. Kleszczewskiej w Czerlejnie, poniesione 

nakłady 3 693,52 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Wykonano podest ze schodami na Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie, poniesione 

nakłady 7 391,97 zł, środki własne Zakładu. 

• Wykonano szlaban na Głównej Przepompowni ul. Ignacewo w Kostrzynie, poniesione 

nakłady 8 784,66 zł, środki własne Zakładu. 

• W 2020 r. rozpoczęto modernizację układu zasilania energetycznego i sterowania pracą 

pomp na przepompowni głównej, planowany koszt 120 000,00 zł netto, środki własne Zakładu. 

• Wykonano obudowę studni na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gułtowy, 

poniesione nakłady 40 709,40 zł netto, środki własne Zakładu. 
 

 
Obudowa studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gułtowach 

 

• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wrzesińskiej i ul. Krajowej  

w Kostrzynie, w trakcie realizacji, planowany koszt 100 000,00 zł netto. 

• Przebudowa fragmentu przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej  

w Gułtowach, w trakcie realizacji, planowany koszt 15 000,00 zł netto. 

• Zakupiono kosiarkę samojezdną, poniesione nakłady 16 380,25 zł netto, środki własne 

Zakładu. 
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• Rozpoczęto wdrażanie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK, koszt  

19 397,66 zł netto, środki własne Zakładu. 

 

 

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 2020. 

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 2020. 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”. W związku z epidemią koronawirusa 

wyżej wspomniane wydarzenia odbywały się zgodnie z aktualnymi na dany czas wytycznymi, 

a część z nich nie odbyła się zgodnie z założeniami, lecz w wersji dostosowanej do obostrzeń.  

W 2020 roku Gmina Kostrzyn organizowała wydarzenia sportowe w trybie zdalnym 

takie jak VIII Kurdeszowa (Za)Dyszka oraz Wiosenna Słodka Mila Sanniki. Jedyną imprezą, 

która odbyła się w 2020 r. Jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii 25 stycznia 2020 r.  

w Gułtowach odbył się XII Halowy Turniej Sołectw Gminy Kostrzyn o Puchar Burmistrza.  
 

 
XII Halowy Turniej Sołectw Gminy Kostrzyn o Puchar Burmistrza 
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VIII Kurdeszowa Zadyszka – zdjęcia uczestników z biegu wirtualnego 

 

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 2020 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. 

Pomimo prób, ze względu na zbyt małą liczbę chętnych uczniów nie udało się powołać 

klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie. 

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

się w Telewizji STK, stacjach radiowych: Radio Poznań, i Radio Września a także w kalendarzu 

Polskiego Stowarzyszenia Biegowego. 

Wydatki inwestycyjne wiązały się z oddaniem do użytku boiska wielofunkcyjnego  

w Siekierkach Wielkich (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) oraz wyposażona w oświetlenie, przeprowadzono renowację wszystkich 

boisk znajdujących się na Stadionie Miejskim w Kostrzynie. Gruntownej renowacji poddano 

boiska treningowe, gdzie dokonano wertykulacji, piaskowania, a także aeracji. Dosiano także 

nową trawę oraz zastosowano nowej technologii nawóz BIO-organiczny. Główna płyta 

stadionu również została poddana wertykulacji oraz piaskowaniu, zastosowano na niej wyżej 

wymieniony nawóz. Zbudowano także nowe oświetlenie na kostrzyńskim boisku „Orlik 2012”. 

Wykonano także dokumentację projektową boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie oraz dokumentację projektową 

skateparku i toru pumptruck w Kostrzynie.  

Zbudowano także bieżnię na 60 metrów w Gułtowach i skocznię w dal. Zadanie 

współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w kwocie 43 000 zł 

na realizację na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury 

sportowej (lekkoatletycznej). 
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Doposażono oraz zmodernizowano place zabaw w Czerlejnie, Drzązgowie, Gułtowach, 

Iwnie, Kostrzynie, Sannikach oraz Siedlcu.  
 

 
Boisko wielofunkcyjne w Siekierkach Wielkich 

 

Mając na celu godny rozwój młodych sportowców z terenu Gminy Kostrzyn przyznano 

stypendia sportowe w kwocie 48 000,00 zł. 

Wydatki związane z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Kostrzyn skupiły 

się wokół budowy ciągu ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kórnickiej oraz w ulicach Liliowej  

i Wyszyńskiego. Plac Kurdeszowy, a dokładnie ścieżka pieszo-rowerowa prowadzący od ulicy 

Wrzesińskiej do ulicy Ewarysta Estkowskiego przy zrekultywowanym zbiorniku wodnym 

zyskała nowe oświetlenie. W Jagodnie wybudowano taras widokowy na oczku wodnym. 

Obiekt ten ma służyć również organizacji imprez i spotkań integracyjnych mieszkańców.  

Z tarasu rozpościera się piękna panorama na Dolinę rzeki Cybiny. Z kolei w Skałowie powstało 

centrum edukacyjno-rekreacyjne. 

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

oraz ulicach należących do Gminy. 
 

 
Bieżnia na 60 metrów oraz skocznia w dal przy boisku wielofunkcyjnym w Gułtowach 

 

W zakresie turystyki w Gminie Kostrzyn w 2020 r. trwały prace nad połączeniem  

pomiędzy kościołami i parkami w Gminie drogą rowerową w ramach projektu realizowanego 
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przez LGD „Trakt Piastów” (przebiegającego z Lednicy przez Grzybowo do Giecza; Szlak 

Gułtowy, Drzązgowo, Czerlejno, Kostrzyn i Iwno).  

Wykorzystywano nowe technologie do promocji Gminy, podjęto współpracę z firmą 

Euroinnowacje Softwarte Sp. z o.o. w zakresie obsługi strony internetowej dotyczącej 

budżetów Gminy Kostrzyn oraz inwestycji od 2014 roku, a także podjęto współpracę z firmą 

City-Nav na włączenie Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej w system aplikacji Jakdojade.pl. 

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.: „Duma Wielkopolski”. 
 

 
Ścieżka pieszo-rowerowa przy placu Kurdeszowym w Kostrzynie z nowym oświetleniem 

 

 

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 2020 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 XVI/143/2019 z dnia  

26 listopada 2019 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 2020 r., poz. 1057 ze. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Projekt programu współpracy został 

poddany konsultacjom. 
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Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Gminy Kostrzyn 

z dnia 21 października 2019 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 2020 r. Organizacje nie wniosły uwag, co do treści projektu 

Programu. Z przebiegu konsultacji przygotowane zostało sprawozdanie.  

W Programie współpracy zapisano, iż na realizację zadań publicznych przeznaczona 

zostanie kwota 487 000,00 zł. Ostatecznie na zadania objęte Programem przekazano kwotę  

529 680,00 zł, natomiast organizacje wydatkowały w 2020 r. kwotę 521 877,98 zł. 

W 2020 r. ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację zadań ujętych w Programie 

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

09.01.2020 r. do 30.01.2020 r. Konkurs drugi ogłoszony został na 2 zadania. Nabór trwał  

w dniach od 17.02.2020 r. do 09.03.2020 r.  

Przekazano łącznie w trybie konkursowym kwotę 467 220,00 zł. Organizację wydatkowały  

459 840,24 w podziale na poszczególne rodzaje zadań:  

1) wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 392 170,24 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 5 670,00 zł, 

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 2020 r. 10 organizacji złożyło wnioski o zlecenie zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym. Przekazano łącznie w tym trybie kwotę 62 460,00 zł. Organizacje 

wydatkowały 62 037,74 zł w podziale na poszczególne rodzaje zadań:  

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 25 500,00 zł, 

2) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 5 000,00 zł, 

3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 16 999,48 zł, 

4) ratownictwo i ochrona ludności 14 538,26 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 
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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). 

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.  

W lutym 2020 r., zgodnie z założeniami Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

przystąpiono do aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych. 

Gminna Ewidencja Zabytków Archeologicznych Gminy Kostrzyn została przyjęta 

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

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 2020 r. zrealizowano wykonanie remontu nawierzchni z kostki brukowej na 

Kwaterze Zasłużonych znajdującej się na Cmentarzu w Kostrzynie, a także po uzyskaniu zgody 

Powiatowego Konserwatora Zabytków ruszyły prace związane z rozbiórką i zabezpieczeniem 

zabytkowego wiatraka „Koźlaka” znajdującego się w Czerlejnie, który po inwentaryzacji oraz 

konserwacji zostanie odbudowane zgodnie z planowanym projektem przy maksymalnym 

wykorzystaniu elementów zabytkowego „Koźlaka”. 
 

 
Wiatrak „Koźlak” w Czerlejnie 

 
       Elementy zabytkowego „Koźlaka” 



11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie Gminy Kostrzyn na 2020 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 2020 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 2020, 

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 2020 r. na 

realizacje Programu ogółem wydatkowano kwotę 312 512,91 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, 

psychologiem lub terapeutą uzależnień.  

W 2020 r. ze stałej i doraźnej pomocy pedagoga społecznego – specjalisty  

d/s uzależnień i przemocy w rodzinie w formie poradnictwa skorzystało 71 osób i tak: 

- interwencje dotyczące próby samobójczej – 1 osoba, 

- poradnictwo w obszarze przemocy – 40 osób, 

- rozmowy ze sprawcami przemocy – 6 osób, 

- poradnictwo dla osób uzależnionych – 10 osób, 

- poradnictwo dla osób współzależnionych – 4 osoby, 

- poradnictwo z uwagi na zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne – 10 osób . 

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym zatrudniony jest terapeuta uzależnień.  

W prowadzonych zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 49 osób w tym 41 osób  

w terapiach indywidualnych, a 8 osób w terapiach grupowych. Prowadzone są również zajęcia 

w grupach roboczych, a w 2020 r. odbyło się 1 takie spotkanie. W ramach Punktu można 

skorzystać również z terapii rodzinnej, którą prowadzi wysokiej klasy specjalista. 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 2029 r. to 34 330,00 zł. 

Dla osób rodzin uczestniczących w terapii w 2020 r. zorganizowano 4-dniowy wyjazd 

terapeutyczno-integracyjny do Dźwirzyna, gdzie uczestnicy zostali objęci terapią 

indywidualną, grupową, terapią dla osób współuzależnionych oraz kompleksową terapią 

rodzinną. 

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. 

Profilaktyka w szkołach gminy Kostrzyn w roku 2020 w związku z panującą pandemią 

koronawirusa znacząco różniła się od lat poprzednich. Zdalne, w większej części zdalne 
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nauczanie, ograniczenia w organizowaniu spotkań grupowych nie pozwoliły na prowadzenie 

programów.  

W pierwszych 2 miesiącach roku w 3 placówkach szkolnych przeprowadzono program  

profilaktyczny dla klas VI–VII, nauczycieli i rodziców o tematyce uzależnień, głównie 

narkomanii i dopalaczy. Podobny los spotkał świetlice środowiskowe, które podjęły pracę  

i objęły programem działania 68 dzieci. W czasie ferii zimowych prowadzono program „Ferie 

w świetlicach”, z którego skorzystało 65 dzieci. W sierpniu, w czasie poluzowaniu obostrzeń  

a jednocześnie przy zachowaniu wszelkich wymogów i zasad bezpieczeństwa zostały 

zorganizowane kolonie letnie dla 42 dzieci w miejscowości Dadaj k/Barczewa. Koszt 

wypoczynku zimowego i letniego to 27 404,00 zł. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. zajmowała się  

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

zmotywowano 6 osób, 11 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: 

1. Program „Nie narkotykom” realizowany w 3 szkołach Gminy Kostrzyn adresowany do 

uczniów, nauczycieli i rodziców, uczestniczyło w nim w 2020 r. 228 osób. 

Wydatkowana kwota to 4 500,00 zł. 

2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjnych podczas wyjazdów wakacyjnych. 

Zajęcia były prowadzone z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, 

alkoholu i Internetu a opłacane były z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Uczestniczyło w programie 65 dzieci i młodzieży. 

3. Zakup materiałów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zapobiegania 

narkomanii na kwotę 548,81 zł. 

4. 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. 

Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii i uzależnienia od dopalaczy  

w 2020 r. został zrealizowany w bardzo okrojonym zakresie.  

Pandemia koronawirusa, a co się z tym wiąże pozamykane szkoły bądź nauka zdalna przez 

znaczną część roku, pozamykane świetlice środowiskowe, brak możliwości spotykania się  
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w większych grupach uniemożliwiły prowadzenie programów czy warsztatów zgodnie  

z założeniami na rok 2020. Jedynie dwa pierwsze miesiące roku i kolonie letnie pozwoliły  

w niewielkiej części na jego realizację. 

 

 

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 2020 Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował i przeprowadził 53 procedur 

Niebieskich Kart. „NK” sporządzone zostały przez: 

• pracowników socjalnych – 16, 

• pracowników oświaty – 1, 

• funkcjonariuszy Policji w Kostrzynie – 36. 

Odbyły się 4 Zespoły Interdyscyplinarne oraz zwołano 175. 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 

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 2020 r. wskazuje na wzrost 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.  
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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 2020 r. wynosiła  

18 000,00 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  

(%) 

33 117,50 18 000,00 17 460,00 15 657,50 540,00 47,28 

 

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 2020 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) 

 

82 74 0 22 0 8,36 

 

 

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.  
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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. 

 

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, zmieniona  
Uchwałą nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn  

z dnia 13 stycznia 2020 r. Program dofinansowania likwidacji 

źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 

proekologicznymi w ramach Kostrzyńskiej Kampanii 

Antysmogowej z roku 2019 jest kontynuowany i obowiązuje do 

2021 roku. 

Program polega na dofinansowaniu w postaci refundacji poniesionych kosztów dla 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 oraz pompy ciepła. 

Wysokość dopłaty to 80% wartości inwestycji jednak nie więcej niż 5 000 zł. 

W 2020 r. do Urzędu wpłynęło 95 wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródła 

ciepła. Po weryfikacji formalnej podpisano 81 umów o przyznanie dotacji. 

Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawcy złożyli łącznie 79 wniosków o rozliczenie dotacji. 

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

Gminy Kostrzyn to 394 697,75 zł, w tym: 

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

– 2 wnioskodawców uzyskało mniejszą kwotę - 80% kosztów kwalifikowanych. 

Nie ekologiczne piece zostały wymienione na: 

– piece na paliwo stałe (5 klasy oraz posiadające certyfikat ecodesign): 40, 

– piece gazowe: 33, 

– piec elektryczny: 2. 

– pompy ciepła: 4. 

46 pieców zostało wymienionych na terenie miasta Kostrzyn a 33 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 
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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. 

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 2020 roku 

 

Cel strategiczny nr 1. Poprawa jakości życia Mieszkańców poprzez inwestycje 

infrastrukturalne 

 

Cel operacyjny 1. Infrastruktura drogowa oraz towarzysząca  

 

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 
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Budowa układu drogowego: drogi gminne - wartość 640 146,86 zł; drogi powiatowe - 

wartość 8 206 010,24 zł. Budowa tunelu pod torowiskiem - wartość 6 936 152,30 zł. Nadzór 

inwestorski - 165 176,70 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. 
 

 
Postępy prac przy budowie tunelu w Kostrzynie – październik 2020 r. 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową 

Siedlec – Gułtowy 

Wykonano prace przygotowawcze oceniające stan infrastruktury (w Siedlcu oraz w Gułtowach: 

ul. Kasztanowa, Pałacowa. Wiejska). Wartość 222 509,83 zł. 
 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Brzeźno, ul. Długa 

Wykonano nakładkę asfaltową. Wartość 323 355,40 zł. 
 

Budowa ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Mieszka, Jadwigi w Kostrzynie – I etap 

Wykonano budowę ul. Krzywoustego. Wartość 2 108 108,87 zł. 
 

 
ul. Krzywoustego w Kostrzynie 
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Przebudowa ul. Parkowej w Gułtowach - utwardzenie nawierzchni 

Wykonano inwestycję. Wartość 140 481,18 zł. 
 

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

projekt 

Zakończono wykonanie projektu. Wartość 98 000,00 zł. 
 

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 

Budowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie  

Remont odcinka ul. Sobieskiego w Kostrzynie 

Modernizacja odcinka ul. Grabowej w Siekierkach Wielkich (pofrez) 

Modernizacja drogi gminnej w Buszkówcu 

Wartość inwestycji 943 577,12 zł. 
 

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

ul. Spokojnej, Szkolnej i Poznańskiej 

Dokumentacja techniczna budowy ul. Spokojnej została wykonana. Dokumentacja 

przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej, ul. Poznańskiej z ul. Spokojną w trakcie 

uzgodnień i zatwierdzeń. Zakończono kolejny etap budowy chodnika w ul. Szkolnej. 

Wartość 279 292,78 zł. 
 

Budowa ulic gminnych o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności: ul. Liliowa  

i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie 

Wykonano inwestycję. Wartość 5 239 388,06 zł. 
 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego między  

ul. Wrzesińska, a ul. Średzka wraz z przebudową ul. Estkowskiego w Kostrzynie 

Dokumentacja projektorowa w trakcie opracowywania. Wartość: 29 766,00 zł. 
 

Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Tulecka – projekt 

Projekt wykonano. Wartość 85 000,00 zł. 
 

Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Gwarna – projekt 

Projekt wykonano. Wartość 11 000,00 zł 
 

Wykonano pomost nad oczkiem wodnym w Jagodnie 

Wykonano inwestycję. Wartość 27 600 zł. 
 

 
Taras widokowy w Jagodnie 
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Zamontowano wiatę przystankową przy skwerze Powstańców Wlkp. w Siekierkach 

Wielkich 

Wartość 9 999,90 zł. 
 

Wykonano instalację do zagospodarowania wody opadowej przy budynku Szkole 

Podstawowej w Czerlejnie w ramach Kostrzyńskiej kampania hydrologicznej 

Wartość 81 289, 03 zł. 
 

Budowa oświetlenia w Trzeku ul. Wierzbowa - zakończono 
 

Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kórnickiej i Warszawskiej w Kostrzynie (ostatni etap) – 

zakończono 
 

Budowa oświetlenia Iwno ul. Zdrojowa (I etap) – zakończono 
 

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w Sokolnikach Klonowskich (końcowy odcinek) – 

zakończono 
 

Modernizacja oświetlenia w Czerlejnku ul. Słoneczna (I etap) – zakończono 
 

Modernizacja oświetlenia w ciągu ul. Półwiejskiej w Kostrzynie (odcinek od ul. Poznańskiej 

do ul. Warszawskiej) wraz z doświetleniem przejść dla pieszych – zakończono 
 

Budowa i rozbudowa oświetlenia w Siekierkach Małych, ul. Polna – zakończono 

 

 

Cel operacyjny 2. Infrastruktura komunalna 

 

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

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2024. 

 

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 2020 r. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych liczą ogółem 129 strażaków 

ochotników, w tym 12 kobiet i 40 członków MDP. 

Największą jednostką OSP w gminie jest OSP Kostrzyn, która liczy ogółem 64 członków,  

w tym 37 wyjazdowych i 26 MDP. OSP Brzeźno liczy 33 członków w tym 20 wyjazdowych, 

natomiast OSP Gułtowy liczy 32 członków w tym 22 wyjazdowych i 14 członków MDP. 

Jednostki OSP są dysponowane radiowo ze Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego.  

W minionym roku jednostki OSP z terenu Gminy Kostrzyn uczestniczyły w 48 akcjach 

gaszenia pożarów i 160 miejscowych zagrożeniach i wypadkach. Główny ciężar finansowy 

utrzymania jednostek w gotowości bojowej spoczywa na Gminie. W celu podniesienia 

gotowości bojowej jednostek oraz zapewnienia bezpieczeństwa ratowników OSP Gmina 

Kostrzyn na bieżąco remontuje budynki oraz doposaża jednostki w niezbędny sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy, co pochłania znaczne nakłady finansowe, a także pokrywa koszty szkoleń 

członków OSP. 

Do dyspozycji jednostek OSP Gminy Kostrzyn pozostaje 6 wozów pożarniczych. W 2020 

roku dzięki dotacjom z budżetu gminy, Komendy Głównej PSP oraz środkom pozyskanym  

z WFOŚ zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedesa o wartości 

875 76, 00 zł, który został przekazany jednostce OSP Brzeźno.  
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Cel strategiczny nr 2. Wyższy poziom usług edukacyjnych, zdrowotnych i sportowo-

rekreacyjnych dla Mieszkańców Gminy Kostrzyn 

 

Cel operacyjny 4. Oświata i opieka zdrowotna 

 

 Po reformie oświaty w 2017 roku i likwidacji gimnazjów, Gmina Kostrzyn jest organem 

prowadzącym dla 7 szkół podstawowych, z których 2 są zlokalizowane w Kostrzynie,  

a pozostałych 5 szkół ma swoją siedzibę na wsiach tj.: 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 każdej szkole 

podstawowej na wsi funkcjonuje oddział przedszkolny. 

 

Liczba uczniów, stan na 31.12.2020 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 35 0 0 0 0 63 92 83 54 45 106 114 88 645 

SP 2 Kostrzyn 16 0 0 0 0 47 46 46 47 27 64 66 15 358 

SP Brzeźno 9 0 0 3 5 9 9 7 10 2 10 12 7 74 

SP Czerlejno 10 2 8 9 13 20 15 15 12 16 16 19 14 159 

SP Gułtowy 10 0 3 6 9 4 9 12 12 9 14 26 19 123 

SP Iwno 9 0 0 3 9 11 12 13 6 11 17 18 15 115 

SP Siekierki 16 0 0 8 41 39 35 44 25 32 55 54 23 356 

 105 2 11 29 77 193 218 220 166 142 282 309 181 1830 

 

Ponadto Gmina Kostrzyn prowadzi jedno przedszkole publiczne, które od 1 września 2020 roku 

nosi nazwę Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie, do którego w 2020 r. przyjęte zostały podczas 

prowadzonej rekrutacji wszystkie zgłoszone dzieci. 

 

Liczba wychowanków, stan na 31.12.2020 r. obrazuje tabela: 

Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci w oddziale 

3-4-latki 2 55 

5-latki 3 62 

6-latki 3 63 

 8 180 
 

1 września 2020 r. działalność rozpoczęło Przedszkole Nr 2 w Kostrzynie, które swoją siedzibę 

ma przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Przedszkole posiada status placówki publicznej,  

a prowadzone jest przez prywatnego operatora.  

Rekrutacja do Przedszkola odbywa się zgodnie z Uchwałą XLI/351/2018 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru  

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych  

w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy pierwszej publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kostrzyn i ich wartości 

punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów.  
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Oznacza to między innymi, że rekrutacja do tego przedszkola obywa się tak, jak do 

placówek publicznych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn. Odpłatność za pobyt dziecka  

w  Przedszkola Nr 2 w Kostrzynie ustalana jest na takich samych zasadach jak w Przedszkolu 

Nr 1. Przedszkole Nr 2 otrzymuje na każde dziecko z budżetu Gminy Kostrzyn dotację  

w wysokości 100 % podstawowej kwoty dotacji, która obliczana jest na podstawie planu 

finansowego Przedszkola Nr 1. 
 

Liczba wychowanków, stan na 31.12.2020 r. obrazuje tabela: 

Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci w oddziale 

2,5-3-latki 4 95 

4-latki 1 24 

5-latki 1 27 

6-latki 1 22 

 7 168 
 

 
Przedszkole Nr 2 w Kostrzynie  

 

Na terenie Gminy Kostrzyn funkcjonowało w 2020 roku 5 przedszkoli niepublicznych, które 

otrzymują dotację w budżetu Gminy Kostrzyn. Wysokość dofinansowania dla tych placówek 

wynosi 75 % podstawowej kwoty dotacji na każde dziecko. 
 

Liczba wychowanków, stan na 31.12.2020 r. obrazuje tabela: 
Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KUBUŚ 

PUCHATEK" w Kostrzynie 
4 49 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI 

INTERGACYJNYMI "SŁONECZKO" w Kostrzynie/filia 

w Siekierkach Wielkich 

7 117 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI LABADO ŚWIAT DZIECKA 
5 69 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA 

POMYSŁÓW w Kostrzynie 
3 56 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI "ZIELONY ZAKĄTEK" 
3 39 

 22 330 
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Do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na koniec roku 2020 r. wpisane były  

4 kluby dziecięce, w których dostępnych było 69 miejsc dla dzieci w wieku od 1 roku  

do 2,5 lat. 
 

Liczba miejsc, stan na 31.12.2020 r. obrazuje tabela: 

Wyszczególnienie Liczba miejsc 

Akademia Pomysłów w Kostrzynie 15 

Klub Maluszka pod Słoneczkiem w Kostrzynie 25 

Klub Dziecięcy Labado Świat Dziecka 15 

Klub Maluszka pod Słoneczkiem w Siekierkach Wielkich 14 

 69 
 

W październiku 2020 roku Gmina Kostrzyn złożył dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu polegającego na budowie żłobków w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich. Jeden  

z wniosków złożony został w ramach Resortowego program rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH+ i dotyczył wybudowania obiektów. Drugi wniosek 

zakładał wyposażenia żłobków oraz ich prowadzenia i zgłoszony został do Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 6 Rynek pracy; 

Działanie 6.4; Podziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku 

pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi: Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach 

szansą na aktywność zawodową rodziców. 
 

 
Wizualizacja budynku Żłobka w Kostrzynie 

 

Rok 2020 minął pod znakiem lekcji zdalnych w szkołach, które wymuszone zostały 

pandemią wirusa COVID-19. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020; Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; działania 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach”, Gmina Kostrzyn złożyła wnioski w dwóch edycjach 

projektu grantowego „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dofinansowanie obejmowało zakup sprzętu 

komputerowego oraz dostępu do Internetu w celu realizacji lekcji zdalnych (100% 

dofinansowania, bez wkładu własnego).  

W ramach projektu „Zdalna szkoła” uzyskane dofinansowanie wyniosło 79 022,20 zł 

(max. możliwa kwota dofinansowania wynosiła 80 000,00 zł). Pozyskane środki w ramach 

drugiej edycji „Zdalna szkoła+” to 74 900,08 zł (max. możliwa kwota dofinansowania wynosiła 

75 000,00 zł). 

Dyrektorzy w celu realizacji kształcenia na odległość wypożyczali również uczniom 

sprzęt szkolny oraz wyposażali ich w mobilny dostęp do Internetu.  
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W ramach realizacji zadań statutowych szkoły urządzenia specjalistyczne, pomoce 

dydaktyczne oraz wyposażenie były na bieżąco wymieniane i uzupełniane. Łączna kwota 

wydatkowana w 2020 roku na powyższe w szkołach podstawowych to 193 099,69 zł oraz  

w Przedszkolu Nr 1 w Kostrzynie 4 827,01 zł. Natomiast łączna wartość wykonanych prac 

remontowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kostrzyn wyniosła w 2020 r. 259 062,53 zł (w tym 73 435,44 zł w Przedszkolu Nr 1  

w Kostrzynie).  

Na koniec 2020 r. w kostrzyńskich publicznych placówkach oświatowych 

zatrudnionych było 261 nauczycieli na 228 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 

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 2019/2020, odbyły się po raz drugi po reformie oświaty egzamin 

ósmoklasisty. Do egzamin ósmoklasisty przystąpiło 167 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 54,75 59,20 59,38 55,75 60,62 59,33 59,50 

Matematyka 41,39 39,10 43,38 31,88 42,38 36,33 49,71 

Język angielski 52,73 46,03 56,54 41,13 45,46 39,50 70,79 

Język niemiecki          60,43   
 

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, Środy, 

Wielkopolskiej, Owińskach, Wrześni. Transport 25 dzieci posiadających orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego realizowany jest przez firmę zewnętrzną wyłonioną  

w drodze przetargu. Rodzice, którzy powyższy transport zapewniają we własnym zakresie 

otrzymują zwrot poniesionych kosztów na dowóz dziecka do szkoły, na podstawie umowy 

zawartej z Burmistrzem Gminy Kostrzyn.  

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, liceum, technikum oraz branżowych szkół, którzy 

zamieszkują na terenie Gminy Kostrzyn. Z pomocy skorzystało 13 uczniów, którym przyznano 

stypendium oraz 2 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.  
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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 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. Za 2020 rok jednorazowy 

dodatek uzupełniający musiał zostać wypłacony nauczycielom dyplomowanym zatrudnionym  

w szkołach/przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kostrzyn. 

 

W ramach dbania o profilaktykę zdrowotną Mieszkańców Gminy Kostrzyn w 2020 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. 

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. 
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Cel operacyjny 5. Wypoczynek, rekreacja i sport 

 

W 2020 roku ze względu na obostrzenia związane ze stanem epidemii koronawirusa 

organizowane imprezy sportowe i kulturalne przez Urząd Miejski w Kostrzynie, Sołectwa oraz 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury głównie w trybie zdalnym. Zadania związane ze sportem 

były także realizowane w ramach konkursu na realizację ofert sportowych i kulturalnych  

z zakresu pożytku. 

Z imprez sportowych przeznaczonych dla mieszkańców wymienić należy coroczny 

Turniej Piłki Nożnej Sołectw, który odbył się jeszcze przed epidemią, a także wydarzenia  

w trybie wirtualnym: Kurdeszową (Za)Dyszkę oraz bieg Słodka Mila Sanniki.  

W związku ze stanem epidemii koronawirusa nie obywały się powszechne w ostatnich 

latach zajęcia sportowe, florystyczne, kulinarne, pogadanki ze specjalistami, wyjazdy do kina, 

teatru, na basen oraz wycieczki dla seniorów. 

 

 

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

 

Cel operacyjny 6. Kultura i promocja 

 

Pomimo obostrzeń wprowadzanych w związku ze stanem epidemii koronawirusa 

Gmina Kostrzyn starała się zaspokoić potrzeby kulturalną i rozrywkowe mieszkańców Gminy 

Kostrzyn. 

Na terenie gminy Kostrzyn działalność kulturalną prowadzą Miejsko-Gminny Ośrodek 

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

przedszkola, jednostki pomocnicze (sołectwa) oraz stowarzyszenia.  
 
 

 
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Nasze zwierzak i my” 
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W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 2020 r. odbywały się zajęcia w ramach grup 

tematycznych (również w trybie zdalnym): 

- nauka gry na instrumentach (keybord- gitara), 

- zespół pieśni i tańca „Siekieracy”, 

- zespół Śpiewaczy „Złota jesień”, 

- młodzieżowy zespół tańca "Twister", 

- nauki gry na instrumentach dętych i perkusji, 

- zespół wokalny „Akord”, 

- klub filmowy dla dzieci i młodzieży, 

- joga, 

- zumba. 

W 2020 r. jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii zorganizowano w Ośrodku Kultury 

Dzień Babci i Dziadka z udziałem Pawła Gołeckiego, Ferie 2020, Spotkanie  

z podróżnikiem Robertem Gondkiem pt. „Zimbabwe i Malawi są ok?”, a także dwa 

koncerty/występy artystyczne z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego pt. „Tenorów trzech” 

oraz z okazji Dnia Kobiet pt. „Klimakterium 2”. 

Po ogłoszeniu obostrzeń związanym ze stanem epidemii Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Kostrzynie w trybie zdalnym organizował następujące wydarzenia: Koncert 

instruktorów Ośrodka Kultury, Koncert z okazji Dnia Matki, „Kurdesz na Kwarantannie”, 

„Zostań Gwiazdą”, „Prywatka z Nadzieją”, „Pożegnanie Lata”, „Perfekcyjny wieczór”, koncert 

patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości, koncert „Biuro Matrymonialne” oraz spektakl 

„Dziadek do Orzechów” na Mikołajki.  

Ponadto odbywały się konkursu organizowane przez MGOK takie jak: konkurs 

plastyczno-fotograficzny na najpiękniejszą pisankę, konkursy fotograficzne: „Nasze zwierzaki 

my”, „Fotka z wakacji”, „Barwy jesieni”. 

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczny  

w styczniu i lutym wydarzenia kulturalne odbywały się w sposób tradycyjny. Biblioteka 

organizowała spotkania z podróżnikami (Renata Matusiak i Romanem Pankiewiczem) oraz 

spotkania z najmłodszymi czytelnikami w ramach Klubu Małego Czytelnika. W trakcie ferii 

zimowych dzieci i młodzież brała udział w licznych spektaklach teatralnych oraz warsztatach 

plastycznych.  

Epidemia Covid-19 spowodowała tymczasowe zamknięcie biblioteki dla czytelników  

w drugim i czwartym kwartale roku, a następnie  praca została przywrócona w reżimie 

sanitarnym. W sierpniu, w związku z przejściem na emeryturę,  zakończyła pracę na stanowisku 

dyrektora Pani Iwona Dorsz. Od 1 września 2020 r. stanowisko to objęła Pani Małgorzata 

Kemnitz.  

Działalność biblioteki w drugiej połowie roku również przesłoniła epidemia Covid-19, 

ale wówczas wszystkie przedsięwzięcia zostały przeniesione do internetu. W taki sposób 

Biblioteka Publiczna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku 

motywem przewodnim była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Organizowano wystawy  

w budynku biblioteki. W ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Ewarysta Estkowskiego 

została zorganizowana wystawa okolicznościowa. Izba Muzealna Ziemi Kostrzyńskiej zyskała 

swój profil w mediach społecznościowych. Dzięki temu wszelkie wydarzenia historyczne 

można było akcentować online-poprzez wystawy lub inne formy prezentacji. W formie online 

Izba Muzealna prezentowała także swoją stałą ekspozycję. Dzięki współpracy z IPN  

i Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej w Poznaniu, zaprezentowana została także 

wystawa „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939–1945”.  
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Wystawa poświęcona osobie Ewarysta Estkowskiego w holu Biblioteki Publicznej 

Biblioteka Publiczna brała udział w popularnych przedsięwzięciach takich jak Dzień 

Chłopca (zorganizowano plebiscyt na najpopularniejszą postać męską w literaturze) czy Dzień 

Głośnego Czytania (online). Z okazji Mikołajek na każdego czytelnika czekał literacki 

upominek pod choinką. 

W 2020 r. w budynku biblioteki powstało kino społecznościowe na 21 miejsc w ramach 

projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa 

wielkopolskiego”. Z powodu prac wykończeniowych i pandemii nie zostało jeszcze 

uruchomione.  

W 2020 r. biblioteka poszerzyła swój księgozbiór. W sumie zakupiono 2517 książek  

(z tego 907 z dofinansowania  Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek publicznych”). Biblioteka otrzymała także książki w darze od 

czytelników, w ilości 767. W 2020 r. Biblioteka Publiczna w Kostrzynie oraz w filiach  

w Iwnie, Gułtowach, Siekierkach Wielkich oraz Czerlejnie została odwiedzona przez 

czytelników 29427 razy. W sumie dokonano wypożyczeń w liczbie 63 225. 

 
Logotyp obchodów roku 2020 jako roku Ewarysta Estkowskiego w Gminie Kostrzyn 

 

Rok 2020 był rokiem Ewarysta Estkowskiego w Gminie Kostrzyn, z tej okazji 

zorganizowano wystawę poświęconą tej postaci w Bibliotece Publicznej, a także złożono 

kwiaty w 200. Rocznicę urodzin działacza, urodzonego w Drzązgowie. Pamięć o tej postaci 
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upamiętniono także na rewersie medalu VIII Kurdeszowej (Za)Dyszki, a w korespondencji 

wychodzącej stosowano specjalną pieczęć 

Ze względu na stan epidemii Urząd Miejski nie organizował żadnych wydarzeń  

o charakterze kulturalnym.  
 

 
Uroczystości z okazji 102, rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego  

na cmentarzu parafialnym w Kostrzynie  

 

Przyznano także Nagrodę Gminy Kostrzyn „Rycerz Kostro”. W 2020 r. za całokształt 

swojej działalności na rzecz popularyzacji dyscypliny sportu w postaci unihokeja wśród 

społeczności lokalnej otrzymał ją Pan Krzysztof Zawadzki – trener i prezes UKS Victoria 

Gułtowy, a niegdyś także członek zarządu Polskiego Związku Unihokeja.  

Wydarzenia, które odbywały się w trybie zdalnym podczas pandemii były promowane w 

mediach społecznościowych oraz lokalnych. Poprzez politykę informacyjną wiadomość  

o nich dociera do szerokiego grona odbiorców także poza granicami gminy. Gmina Kostrzyn 

w 2020 r. wykorzystywała w tym celu środki masowego przekazu – programy w telewizji STK, 

audycje w Radiu Września oraz Radiu Poznań oraz informacje prasowe w Naszym Głosie 

Poznańskim. 

W największej imprezie sportowej gminy Kostrzyn w trybie zdalnym - VIII 

Kurdeszowej (Za)Dyszce wzięło udział 190 zawodników.  

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” oraz dwutygodnik „Nasz Głos 

Poznański”, w nakładzie od 1200-1400 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.  

 

Cel operacyjny 7. Kostrzyn dla inwestorów 

 

Opracowanie dokumentów planistycznych, umożliwiających rozwój kolejnych terenów 

inwestycyjnych w gminie Kostrzyn: 

http://www.kostrzyn.wlkp.pl/
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1. Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kostrzyn zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/208/2020 z dnia 10 września 2020 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w Siekierkach Wielkich w rejonie ulicy Jasińskiej, gm. Kostrzyn – część A, 

zatwierdzony uchwałą nr XX/180/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 

kwietnia 2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 27 maja 2020 r. poz. 4358) 

3. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część G, gm. Kostrzyn, 

zatwierdzona uchwałą nr XXIV/207/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia  

10 września 2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 22 września 2020 roku poz. 7107) 

4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w rejonie ulic Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn 

uchwałą nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 13 stycznia 2020 r. 

5. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i  usługowej w Gwiazdowie – część 

A w rejonie ulic św. Marii Magdaleny, św. Grzegorza, św. Tomasza, św. Krzysztofa, 

gm. Kostrzyn uchwałą nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia  

4 czerwca 2020 r. 
 

 

IV. Budżet obywatelski  

 

 

W 2020 r. w Gminie Kostrzyn nie zostały przeprowadzone zostały konsultacje społeczne 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn, ze względu na stan epidemii 

koronawirusa w Polsce oraz niepewną sytuację związaną z finansowaniem zadań 

samorządowych. 

W 2020 roku zostały zrealizowane następujące zadania wybrane w 2019 r. ramach 

konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020: 

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.  
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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. 

 

 

V. Fundusz Sołecki 

 
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za okres od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. zostały szczegółowo omówione w załączniku Nr 1_1_ sprawozdania opisowego 

za 2020 r., Nr 1_3_wydatki za 2020 rok oraz Nr 1_4_wydatki na inwestycje wykonane w roku 

2020 . 

W roku 2020 nakłady poniesione  w ramach funduszu sołeckiego to miedzy innymi: 

zakup wyposażenia do świetlic w których  organizowane są zajęcia i spotkania  

z mieszkańcami. Dokonano remontów w świetlicach oraz  zagospodarowano tereny wokół 

świetlic wiejskich. Zakupiono art. spożywcze na spotkania z mieszkańcami,  sprzęt sportowy 

oraz stroje sportowe. Zakupiono wyposażenie na place zabaw. Zamontowano system 

monitoringu. Dokonano naprawy dróg gminnych na terenie sołectw oraz rozbudowy 

oświetlenia drogowego. 

Łącznie na plan 425 135,23 zł wykonanie wyniosło 407 732,38 zł, co stanowi 95,91%. 

 
  

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 2020 r. Rada Miejska Gminy 

Kostrzyn obradowała na 11 sesjach zwyczajnych i podjęła 97 Uchwał. 

Podjęte przez Radę Miejska Gminy Kostrzyn uchwały Burmistrz Gminy przekazał  

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi jest w zakresie zgodności  

z prawem - Wojewoda Wielkopolski, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 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 2020 rok (kadencja 2018-2023) 

Lp. Nr uchwały Data Uchwała w sprawie 

1 XVIII/161/2020 13.01.2020 Przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Rada przyjęła plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Gmin 

y Kostrzyn tj. 1) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 2) Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych,  

3) Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Działalności 

Gospodarczej, 4) Komisji Budżetowo-Prawnej.  

2 XVIII/162/2020 13.01.2020 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Rada zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2020 rok. 
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3 XVIII/163/2020 13.01.2020 Przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Rada przyjęła plan pracy Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2020 rok. 

4 XVIII/164/2020 13.01.2020 Zmiany uchwały nr V/52/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

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 

Wykonanie uchwały: 

Rada w w/w uchwale wprowadziła zmiany, które dostosują 

zapisy do aktualnych potrzeb mieszkańców i usprawnią proces 

uzyskania dotacji na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej 

emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. 

5 XVIII/165/2020 13.01.2020 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic 

Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

w rejonie ulic Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, gm. 

Kostrzyn. 

6 XVIII/166/2020 13.01.2020 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmian w budżecie m.in.: 

- zwiększono dochody budżetu o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 

97 542 000,00 zł 

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 

108 742 000,00 zł. 

7 XVIII/167/2020 13.01.2020 Ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg 

gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kostrzyn na cele nie 

związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu 

Wykonanie uchwały: 

Rada ustaliła stawki opłat dziennych za zajmowanie pasa 

drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina 

Kostrzyn na cele nie związane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu. 

8 XIX/168/2020 27.02.2020 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmian w budżecie m.in.: 

- zmniejszono dochody budżetu o kwotę 381 491,00 zł do kwoty 

97 160 509,00 zł 

- zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 381 491,00 zł do kwoty 

108 360 509,00 zł. 

9 XIX/169/2020 27.02.2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na 

lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

zmian dokonanych uchwałą Nr XIX/168/2020 w sprawie zmian 

w budżecie na 2020 rok. W wykazie przedsięwzięć do WPF 

wprowadzono zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 
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10 XIX/170/2020 27.02.2020 Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021” 

Wykonanie uchwały: 

W związku z tym, że wystąpiły zmiany w Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Miejską 

Gminy Kostrzyn, Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył 

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego planu. 

11 XIX/171/2020 27.02.2020 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 celowej na kapitalny 

remont budynków komunalnych w 2020 roku do kwoty 150 000 

zł. 

12 XIX/172/2020 27.02.2020 Ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg 

gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kostrzyn na cele nie 

związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu 

Wykonanie uchwały: 

Rada ustaliła stawki opłat dziennych za zajmowanie pasa 

drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina 

Kostrzyn na cele nie związane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu. 

13 XX/173/2020 20.04.2020 Zmiany Uchwały NR V/58/2019 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości 

diet radnych i sołtysów w Gminie Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Rada wprowadziła następującą zmianę w uchwale  

Nr V/58/2019: w przypadku nieobecności sołtysa na sesji Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn odbywającej się w okresie 

obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 dieta sołtysa nie ulega zmniejszeniu. 

14 XX/174/2020 20.04.2020 Zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 

Wykonanie uchwały: 

Rada wprowadziła zwolnienie od podatku od nieruchomości za 

okres kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku gruntów, budynków  

i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. 

15 XX/175/2020 20.04.2020 Przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa 

SARS-CoV-2) 

Wykonanie uchwały: 

Rada wprowadziła przedłużenie terminów płatności rat podatku 

od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku do dnia 

30 września 2020 roku. 

16 XX/176/2020 20.04.2020 Zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na 

terenie Gminy Kostrzyn na rok 2020 
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Wykonanie uchwały: 

Rada wprowadziła zwolnienie od opłaty targowej sprzedaż 

prowadzoną podczas obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego na obszarze Gminy Kostrzyn, w związku  

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

17 XX/177/2020 20.04.2020 Odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem, 

dzierżawę lub użytkowanie w stosunku do podmiotów, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID – 19 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła odstąpienie od dochodzenia należności  

o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości 

w najem, dzierżawę lub użytkowanie w stosunku do podmiotów, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID – 19. 

18 XX/178/2020 20.04.2020 Określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy 

Kostrzyn” 

Wykonanie uchwały: 

Rada określiła szczegółowe wymogi „Raportu o stanie Gminy 

Kostrzyn”, który będzie podstawą udzielenia wotum zaufania 

dla Burmistrza Gminy Kostrzyn. 

19 XX/179/2020 20.04.2020 Emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę o ogólnych warunkach emisji obligacji 

komunalnych m.in. wielkość, emisji, podział na serie, długość 

życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. 

20 XX/180/2020 20.04.2020 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w Siekierkach Wielkich w rejonie ulicy Jasińskiej, gm. Kostrzyn 

– część A 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w Siekierkach 

Wielkich w rejonie ulicy Jasińskiej – część A. 

21 XX/181/2020 20.04.2020 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn 

w 2020 roku 

Wykonanie uchwały: 

W związku z wymogami art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie 

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2019, poz. 122 ze 

zm.) rada gminy corocznie zobowiązana jest do określania  

w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Kostrzyn. Rada podjęła uchwałę dotyczącą 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn 

w 2020 roku. 

22 XX/182/2020 20.04.2020 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kostrzyn 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę Kostrzyn 
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Wykonanie uchwały: 

Rada ustaliła wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

OSP z terenu Gminy Kostrzyn za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

23 XX/183/2020 20.04.2020 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmian w budżecie m.in.: 

- zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1 230 996,58 zł do 

kwoty 95 964 628,74 zł 

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 384 040,75 zł do kwoty 

108 779 666,07 zł. 

24 XX/184/2020 20.04.2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na 

lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

zmian dokonanych uchwałą Nr XX/183/2020 w sprawie zmian 

w budżecie na 2020 rok. W wykazie przedsięwzięć do WPF 

wprowadzono zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

25 XX/185/2020 20.04.2020 Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021” 

Wykonanie uchwały: 

W związku z tym, że wystąpiły zmiany w Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Miejską Gminy 

Kostrzyn, Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył 

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego planu. 

26 XX/186/2020 20.04.2020 Szczegółowych zasad i trybu odraczania terminu spłaty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  

z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii wprowadzonych w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także określenia 

organów do tego uprawnionych 

Wykonanie uchwały: 

Rada ustaliła szczegółowe zasady odraczania terminu spłaty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  

z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

27 XX/187/2020 20.04.2020 Skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Pana JK dotyczącej 

nienależytego i przewlekłego wykonywania zadań oraz 

naruszenia interesu publicznego skarżącego, w sprawie 

przywrócenia funkcji drogi gminnej, drodze stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 228/4 i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji – Rada uznała skargę za bezzasadną. 

28 XXI/188/2020 04.06.2020 Udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Kostrzyn za 

2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Rada po przedstawieniu przez Burmistrza Gminy Kostrzyn 

Raportu o stanie Gminy Kostrzyn udzieliła wotum zaufania 

organowi wykonawczemu. 
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29 XXI/189/2020 04.06.2020 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

30 XXI/190/2020 04.06.2020 Udzielenia Burmistrzowi Gminy Kostrzyn absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Rada udzieliła Burmistrzowi Gminy Kostrzyn absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za 2019 rok, po 

zapoznaniu się m.in. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Kostrzyn za 2019 r. oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. 

31 XXI/191/2020 04.06.2020 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmian w budżecie m.in.: 

- zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 260 608,98 zł do 

kwoty 97 947 663,48 zł 

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1260 608,98 zł do kwoty 

110 762 700,81 zł. 

32 XXI/192/2020 04.06.2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na 

lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

zmian dokonanych uchwałą Nr XXI/191/2020 w sprawie zmian 

w budżecie na 2020 rok. W wykazie przedsięwzięć do WPF 

wprowadzono zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

33 XXI/193/2020 04.06.2020 Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021” 

Wykonanie uchwały: 

W związku z tym, że wystąpiły zmiany w Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Miejską Gminy 

Kostrzyn, Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył 

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego planu. 

Aktualizacja wynikała ze zmian wysokości inwestycji 

finansowych z dotacji oraz środków własnych w 2020 r. 

34 XXI/194/2020 04.06.2020 Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kostrzyn na 

rok szkolny 2020/2021 

Wykonanie uchwały: 

Rada ustaliła średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego 

rodzaje w Gminie Kostrzyn na rok szkolny 2020/2021.  

35 XXI/195/2020 04.06.2020 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, dla 

którego organizatorem jest Gmina Kostrzyn w okresie od  

1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

36 XXI/196/2020 04.06.2020 Zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie 

Wykonanie uchwały: 
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Rada dokonała z dniem 1 września 2020 r. zmiany 

dotychczasowej nazwy przedszkola w Kostrzynie przy  

ul. Średzkiej 9 – z „Przedszkole Miejskie w Kostrzynie” na 

„Przedszkole nr 1 w Kostrzynie”. 

37 XXI/197/2020 04.06.2020 Nadania nazwy ulicy na terenie m. Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała nazwę drodze gminnej zlokalizowanej na działce nr 

ewidencyjny 1598/11 w Kostrzynie – ul. Cypriana Kamila 

Norwida. 

38 XXI/198/2020 04.06.2020 Nadania nazw ulic drogom wewnętrznym 

Wykonanie uchwały: 

Rada nadała istniejącym drogom wewnętrznym w obrębie 

Siekierki Wielkie usytuowanym na działce nr ewidencyjny 

302/33 następujące nazwy: ul. Północna, ul. Południowa,  

ul. Wschodnia, ul. Zachodnia; na działce nr ewid. 354/324  

ul. Szmaragdowa; Siekierki Małe: na działce nr ewid. 24/18  

ul. Rubinowa, na działce nr ewid. 112/5 ul. Chabrowa, na działce 

nr ewid. 112/16 ul. Makowa. 

39 XXI/199/2020 04.06.2020 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część A  

w rejonie ulic św. Marii Magdaleny, św. Grzegorza,  

św. Tomasza, św. Krzysztofa, gm. Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część A. 

40 XXII/200/2020 09.07.2020 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 ustaliła plan sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kostrzyn oraz określiła granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Kostrzyn – od dnia 1 września 2020 roku. 

41 XXII/201/2020 09.07.2020 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Rada ustaliła plan sieci publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kostrzyn. 

42 XXII/202/2020 09.07.2020 Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli oraz publicznych prowadzonych przez inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystywania 

Wykonanie uchwały: 

Rada określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli oraz publicznych prowadzonych 

przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na 

terenie Gminy Kostrzyn oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

43 XXII/203/2020 09.07.2020 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok 
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Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmian w budżecie m.in.: 

- zwiększono dochody budżetu o kwotę  243 000,00 zł do kwoty 

99 013 644,48 zł 

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 243 000,00 zł do kwoty 

111 828 681,81 zł. 

44 XXII/204/2020 09.07.2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na 

lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

zmian dokonanych uchwałą Nr XXII/203/2020 w sprawie zmian 

w budżecie na 2020 rok. W wykazie przedsięwzięć do WPF 

wprowadzono zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

45 XXIII/205/2020 10.08.2020 Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli oraz publicznych prowadzonych przez inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystywania 

Wykonanie uchwały: 

Rada określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli oraz publicznych prowadzonych 

przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na 

terenie Gminy Kostrzyn oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

46 XXIII/206/2020 10.08.2020 Przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Kostrzyn 

do roku 2030” 

Wykonanie uchwały: 

Rada przyjęła do realizacji „Planu Adaptacji do zmian klimatu 

miasta Kostrzyn do roku 2030”. 

47 XXIV/207/ 

2020 

10.09.2020 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – 

część G, gm. Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

w Gwiazdowie – część G. 

48 XXIV/208/ 

2020 

10.09.2020 Uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn. 

49 XXV/209/2020 29.09.2020 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmian w budżecie m.in.: 

- zwiększono dochody budżetu o kwotę  4 280 165,41 zł do 

kwoty 103 680 017,31 zł 

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 4 280 165,41 zł do kwoty 

116 495 054,64 zł. 

50 XXV/210/2020 29.09.2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na 

lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

zmian dokonanych uchwałą Nr XXV/209/2020 w sprawie zmian 

w budżecie na 2020 rok. W wykazie przedsięwzięć do WPF 
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wprowadzono zaplanowane do poniesienia nakłady na realizację 

przedsięwzięć. 

51 XXV/211/2020 29.09.2020 Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021” 

Wykonanie uchwały: 

W związku z tym, że wystąpiły zmiany w Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Miejską 

Gminy Kostrzyn, Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył 

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego planu. 

52 XXV/212/2020 29.09.2020 Nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Czerlejnie 

Wykonanie uchwały: 

Rada istniejącym drogom wewnętrznym w obrębie Czerlejno 

usytuowanym na działce nr ewidencyjny 217/9 oraz części 

działki nr 217/19 nadała nazwę ul. Tulipanowa; części działki  

nr ewid. 217/19 nazwę ul. Nowy Świat, działce nr ewid. 217/38 

nazwę ul. Krokusowa. 

53 XXV/213/2020 29.09.2020 Nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Siedlcu 

Wykonanie uchwały: 

Rada istniejącej drodze wewnętrznej w obrębie Siedlec, 

usytuowanej na działce nr ewidencyjny 243 nadała nazwę – ul. 

Przylesie. 

54 XXV/214/2020 29.09.2020 Zmiany uchwały nr XXXI/255/2017 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego 

nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu 

gminnego, nieruchomości położonej w Ługowinach 

Wykonanie uchwały: 

Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie z zasobów Agencji 

Nieruchomości Rolnych do zasobu gminnego, nieruchomości 

położonej w Ługowinach. 

55 XXVI/215/2020 29.10.2020 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmian w budżecie m.in.: 

- zwiększono dochody budżetu o kwotę  535 809,00 zł do kwoty 

104 276 996,82 zł 

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 535 809,00 zł do kwoty 

117 092 034,15 zł. 

56 XXVI/216/2020 29.10.2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na 

lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

zmian dokonanych uchwałą Nr XXVI/215/2020 w sprawie 

zmian w budżecie na 2020 rok. W wykazie przedsięwzięć do 

WPF wprowadzono zaplanowane do poniesienia nakłady na 

realizację przedsięwzięć. 

57 XXVI/217/2020 29.10.2020 Zmiany uchwały nr XXXVII/314/2017 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przejęcia 

od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514 P  

i 2439 P 

Wykonanie uchwały: 

Rada dokonała zmiany uchwały w zakresie zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi nr 2514 P i 2439 P. 
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58 XXVI/218/2020 29.10.2020 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kostrzyn dla 

Powiatu Poznańskiego w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. „Budowa ulicy Spokojnej w Siekierkach Wielkich 

wraz z przebudową fragmentu ulicy Poznańskiej w ciągu drogi 

powiatowej nr 2439P” 

Wykonanie uchwały: 

Rada postanowiła udzielić w 2021 roku Powiatowi 

Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

realizację zadania pn. „Budowa ulicy Spokojnej w Siekierkach 

Wielkich wraz z przebudową fragmentu ulicy Poznańskiej 

w ciągu drogi powiatowej nr 2439P”. 

59 XXVI/219/2020 29.10.2020 Ustalenia ceny za świadczenie usług opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 

Rada ustaliła na 2021 rok ceny za świadczenie usług 

opiekuńczych w wysokości 32,00 zł za godzinę oraz za 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 100,00 zł. 

60 XXVI/220/2020 29.10.2020 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych i w ośrodkach wsparcia, w tym  

w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

Wykonanie uchwały: 

Rada ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniach chronionych i w ośrodkach wsparcia,  

w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

61 XXVI/221/2020 29.10.2020 Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dolsk 

Wykonanie uchwały: 

Rada postanowiła udzielić pomocy rzeczowej dla Gminy Dolsk 

w postaci przekazania samochodu specjalnego z zabudową 

samochodu pożarniczego. 

62 XXVI/222/2020 29.10.2020 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Kostrzyn na lata 2021-2025 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn na lata 2021-2025. 

63 XXVI/223/2020 29.10.2020 Wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2021, 

które pozostają na poziomie stawek obowiązujących w 2020 

roku. 

64 XXVI/224/2020 29.10.2020 Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 

2021 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła stawki podatku od środków transportowych na 

rok 2021, które pozostały na poziomie stawek obowiązujących 

w roku 2020. 

65 XXVI/225/2020 29.10.2020 Wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Kostrzyn na 

rok 2021 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalone przez Radę stawki opłaty targowej na rok 2021 nie 

ulegają zmianie w porównaniu do opłaty obowiązującej w 2020 

roku. 

66 XXVI/226/2020 29.10.2020 Opłaty od posiadania psów na rok 2021 
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Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła na 2021 rok stawki opłaty za posiadanie psa, 

które nie ulegają zmianie w porównaniu do opłaty 

obowiązującej w 2020 roku.  

67 XXVII/227/2020 26.11.2020 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmian w budżecie m.in.: 

- zwiększono dochody budżetu o kwotę  460 330,00 zł do kwoty 

107 240 031,82 zł 

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 460 330,00 zł do kwoty 

120 055 069,15 zł. 

68 XXVII/228/2020 26.11.2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na 

lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

zmian dokonanych uchwałą Nr XXVII/227/2020 w sprawie 

zmian w budżecie na 2020 rok. W wykazie przedsięwzięć do 

WPF wprowadzono zaplanowane do poniesienia nakłady na 

realizację przedsięwzięć. 

69 XXVII/229/2020 26.11.2020 Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021” 

Wykonanie uchwały: 

W związku z tym, że wystąpiły zmiany w Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Miejską 

Gminy Kostrzyn, Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył 

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego planu. 

70 XXVII/230/2020 26.11.2020 Zmiany Uchwały Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki 

dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła uchwałę, w której urealniono koszty oraz ilość 

kilometrów w związku z pandemią Covid-19 związanych  

z organizacją przewozów pasażerskich. 

71 XXVII/231/2020 26.11.2020 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 w uchwale nowe lokalizacje przystanków 

autobusowych, które wynikają z istniejącego przebiegu tras 

autobusów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kostrzyn. 

W związku z dużą odległością pomiędzy istniejącymi 

przystankami autobusowymi konieczne było utworzenie 

nowych przystanków w celu umożliwienia korzystania  

z transportu zbiorowego mieszkańców Gminy Kostrzyn. 

72 XXVII/232/2020 26.11.2020 Wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Rada wyznaczyła granice i obszar aglomeracji Kostrzyn. 

73 XXVII/233/2020 26.11.2020 Podziału Sołectwa Glinka i utworzenia dwóch odrębnych 

sołectw 

Wykonanie uchwały: 
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Rada dokonała podziału Sołectwa Glinka i utworzyła dwa 

odrębne sołectwa – Glinka i Buszkówiec oraz nadała tym 

sołectwom statuty. 

74 XXVII/234/2020 26.11.2020 Podziału Sołectwa Sokolniki i utworzenia dwóch odrębnych 

sołectw 

Wykonanie uchwały: 

Rada dokonała podziału Sołectwa Sokolniki i utworzyła dwa 

odrębne sołectwa – Sokolniki i Klony oraz nadała tym 

sołectwom statuty. 

75 XXVII/235/2020 26.11.2020 Podziału Sołectwa Węgierskie i utworzenia dwóch odrębnych 

sołectw 

Wykonanie uchwały: 

Rada dokonała podziału Sołectwa Węgierskie i utworzyła dwa 

odrębne sołectwa –Węgierskie i Ługowiny oraz nadała tym 

sołectwom statuty. 

76 XXVII/236/2020 26.11.2020 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 2021 

rok 

Wykonanie uchwały: 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o działalności pożytku 

publicznego oraz o wolontariacie, a także uchwałą Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 października 2010 r.  

w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania  

w Gminie Kostrzyn konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi, Rada uchwaliła Roczny Program Współpracy 

Gminy Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021. 

77 XXVII/237/2020 26.11.2020 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy 

Kostrzyn na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada uchwaliła Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn na 2021 rok. 

78 XXVII/238/2020 26.11.2020 Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2021-2025 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła Gminny Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2021-2025. 

79 XXVII/239/2020 26.11.2020 Nadania nazw ulicom wewnętrznym w Kostrzynie 

Wykonanie uchwały: 

Rada istniejącym drogom wewnętrznym w obrębie Kostrzyna, 

usytuowanym na działce nr ewidencyjny 76/2 nadała nazwę  

ul. Juliana Tuwima, na działce nr ewid. 2097/19 nazwę  

ul. Jagodowa, na działce nr ewid. 2097/26 nazwę  

ul. Poziomkowa. 

80 XXVII/240/2020 26.11.2020 Zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn  

Wykonanie uchwały: 

W związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn Tomasza Janiaka na skutek śmierci i wyboru 

Pana Mikołaja Stasinskiego na Radnego Rady Miejskiej Gminy 
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Kostrzyn Rada dokonała zmian w składach osobowych Komisji 

Stałych – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji 

Budżetowo-Prawnej. 

81 XXVII/241/020 26.11.2020 Powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Rada powołała Komisję Skrutacyjną Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn w składzie Radni: Artur Wojciechowski, Beata 

Knopkiewicz, Beata Jankowiak do przeprowadzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. 

82 XXVII/242/2020 26.11.2020 Zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn  

z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

W związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn Tomasza Janiaka na skutek śmierci, który 

pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,  

w głosowaniu tajnym Rada dokonała wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady – Przemysława Kubiaka. 

83 XXVII/243/2020 26.11.2020 Skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią GL dotyczącej 

wyłączonej lampy w miejscowości Siedlec 22 oraz zapoznaniu 

się za stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn – Rada uznała skargę za bezzasadną. 

84 XXVII/244/2020 26.11.2020 Skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią GL dotyczącej 

wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej  

w miejscowości Siedlec 22 oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn – Rada uznała skargę za bezzasadną. 

85 XXVII/245/2020 26.11.2020 Skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn  

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Panią GL dotyczącej 

założenia „nowej płytki” przy drodze gminnej w miejscowości 

Siedlec wskazującej przewody wodne oraz zapoznaniu się za 

stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn – Rada uznała skargę za bezzasadną. 

86 XXVII/246/2020 26.11.2020 Skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn 

Wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Pana VV dotyczącej 

stanu ulicy Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie, po 

zapoznaniu się za stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn – Rada uznała skargę 

za bezzasadną. 

87 XXVIII/247/2020 17.12.2020 Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmian w budżecie m.in.: 

- zwiększono dochody budżetu o kwotę 88 000,00 zł do kwoty 

107 328 031,82 zł 

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 88 000,00 zł do kwoty 

120 143 069,15 zł. 
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88 XXVIII/248/2020 17.12.2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na 

lata 2020-2030 

Wykonanie uchwały: 

Dostosowano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do 

zmian dokonanych uchwałą Nr XXVIII/247/2020  

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. W wykazie 

przedsięwzięć do WPF wprowadzono zaplanowane do 

poniesienia nakłady na realizację przedsięwzięć. 

89 XXVIII/249/2020 17.12.2020 Udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu 

Poznańskiego na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania 

zadań izby wytrzeźwień 

Wykonanie uchwały: 

Rada udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów zlecenia 

wykonywania zadań izby wytrzeźwień na rok 2021. 

90 XXVIII/250/2020 17.12.2020 Emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu 

Wykonanie uchwały: 

Rada podjęła decyzję o emisji obligacji komunalnych, określiła 

ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na serie, 

długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. 

91 XXVIII/251/2020 17.12.2020 Przyjęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania 

publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową 

nr 2439 P – ul. Poznańska w m. Siekierki Wielkie 

Wykonanie uchwały: 

Rada wyraziła zgodę na przyjęcie od Powiatu Poznańskiego 

prowadzenia zadania publicznego dotyczącego zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2439 P w zakresie dotyczącym 

wykonania dokumentacji technicznej dla przebudowy 

fragmentu ul. Poznańskiej w Siekierkach Wielkich w rejonie  

ul. Spokojnej na okres do dnia 31 grudnia 2021 r. 

92 XXVIII/252/2020 17.12.2020 Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Komunalnego w Kostrzynie 

Wykonanie uchwały: 

Rada ustaliła stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej do 

jednego wozokilometra w lokalnych przewozach pasażerskich 

dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie na 2021 rok. 

93 XXVIII/253/2020 17.12.2020 Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021” 

Wykonanie uchwały: 

W związku z tym, że wystąpiły zmiany w Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Miejską 

Gminy Kostrzyn, Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył 

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego planu. 

94 XXVIII/254/2020 17.12.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn na 2021 rok 

Wykonanie uchwały: 

Rada dokonała zmiany uchwały z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy 

Kostrzyn na 2021 rok, w załączniku do uchwały konieczne było 

wprowadzenie korekt w punkcie 8 i Rozdziale III.1.1.4. 
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95 XXVIII/255/2020 17.12.2020 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn właściwego do wydawania Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn polecenia wyjazdu służbowego 

Wykonanie uchwały: 

Rada w powyższej uchwale wskazała Szymona Nadolnego 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, jako 

właściwego do wydawania Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn polecenia wyjazdu służbowego. 

96 XXVIII/256/2020 17.12.2020 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn 

na lata 2021-2033 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Kostrzyn na lata 2021-2033. 

97 XXVIII/257/2020 17.12.2020 Uchwały budżetowej na rok 2021 

Wykonanie uchwały: 

Rada uchwaliła budżet Gminy Kostrzyn na 2021: 

- dochody budżetu w łącznej kwocie 99 795 000,00 zł 

- wydatki budżetu w łącznej kwocie 104 795 000,00 zł 

 

Raport o stanie Gminy Kostrzyn został opracowany na podstawie informacji i danych jakimi 

dysponują referaty Urzędu Miejskiego w Kostrzynie oraz jednostki organizacyjne Gminy 

Kostrzyn. Pozwala to całościowo spojrzeć na naszą Gminę i jej sytuację w 2020 roku. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Gminy Kostrzyn 

/-/ Szymon Matysek 

 


