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Szanowni Mieszkańcy

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Komorniki w roku 2018. To pierwszy tego typu
dokument sporządzony wg zaleceń znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Prezentujemy
w nim podsumowanie działalności Urzędu, w tym informacje o wykonanych zadaniach, realizacji
przyjętych polityk i programów w 2018 roku oraz ogólne informacje o profilu naszej gminy.
Miniony rok uważam za udany dla naszej Małej Ojczyzny. Mimo gwałtownego wzrostu cen na rynku
usług budowlanych zdołaliśmy przeprowadzić inwestycje znacząco poprawiające jakość życia naszych
mieszkańców. Wobec stale rosnącej w gminie liczby ludności, a co za tym idzie, użytkowników
lokalnych dróg, naszym priorytetem jest ich bezpieczeństwo, tak na drogach, jak i w miejscu
zamieszkania. Zakończenie największej inwestycji drogowej 2018 roku – budowy ulicy Mieszka I
i Dobrawy łączącej ul. Młyńską z Żabikowską w Komornikach znacznie podniosło komfort kierowców
odciążając ruch na drodze krajowej nr 5. W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Gminnych
powstało ponad 7 kilometrów utwardzonych ulic oraz chodniki w mniejszych miejscowościach, co
poprawiło bezpieczeństwo pieszych. Także budowa monitoringu ulicznego, regularne inwestycje
w oświetlenie oraz rozpoczęte plany budowy ścieżek rowerowych mają służyć poprawie warunków
codziennego życia mieszkańców.
Cieszę się, że w terminie zakończyła się przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach i Komornikach. Odczuli
Państwo trudy tej inwestycji, ale dziś przejazd przez nowe rondo znacznie ogranicza problemy
komunikacyjne w tym rejonie. Trwają prace przy strategicznych inwestycjach komunikacyjnych
w Plewiskach. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wspólnie z Poznaniem i Powiatem
Poznańskim realizujemy zadanie budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka
w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20. W partnerstwie z PKP trwają prace nad budową
wiaduktu w ciągu ul. Kolejowej w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ze skrzyżowaniem
linii kolejowych z drogami. Oba zadania współfinansowane są w partnerstwach i realizowane przy
udziale środków zewnętrznych.
Z myślą o mieszkańcach i ich bezpieczeństwie remontujemy i budujemy także drogi powiatowe, m.in.
ulicę Poznańską w Chomęcicach.
Rok 2018 to także ogromne nakłady na oświatę. We wrześniu otworzyliśmy nową szkołę
w Chomęcicach, co zostało przyjęte z entuzjazmem przez uczniów i rodziców. Następnym etapem tej
inwestycji będzie budowa szkolnej hali sportowej. Trwają prace nad powstaniem nowej szkoły z salą
sportową w Wirach. Obecnie powstaje projekt budynku, prowadzimy także działania w celu pozyskania
terenu pod szkołę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Zapewnienie dobrych warunków do edukacji dla 4 tys. uczniów oraz warunków do pracy dla blisko 500
nauczycieli wymaga wysiłku organizacyjnego oraz finansowego. Wdrażanie trwającej od 2016 roku
reformy oświatowej jest kosztowne i często niełatwe dla nas - organizatorów gminnej oświaty, ale
także dla rodziców. Jednak wysoki poziom nauczania i nowoczesna szkoła stanowią od lat nasz
priorytet. Stąd wydatki na oświatę poniesione w ubiegłym roku to prawie 60 mln zł.
Zgodnie z planem w minionym roku postępowały: największa obecnie inwestycja kubaturowa –
budowa Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach oraz budowa nowej siedziby dla Ośrodka Pomocy
Społecznej i Straży Gminnej. W efekcie tych inwestycji przywrócimy budynkowi przy ul. Stawnej 7
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w całości funkcję ośrodka zdrowia. Planujemy przeznaczyć to miejsce wyłącznie pod usługi medyczne,
świadczone także w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Idea zrównoważonego rozwoju towarzyszy nam w codziennym zarządzaniu gminą. W 2018 r., oprócz
budowy dróg, skupialiśmy się także na organizowaniu stref rekreacyjnych dla mieszkańców. Powstała
m.in. ścianka do gry w tenisa w Plewiskach, trwały prace nad przygotowaniem parku w Głuchowie oraz
nad nowymi terenami rekreacyjnymi w Plewiskach i boiska w Komornikach, z których można już
korzystać.
Z satysfakcją obserwowałem realizację zadań, o których zdecydowali mieszkańcy w ramach pierwszej
edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki. Zrealizowaliśmy wszystkie wybrane zadania. To
dobrze wydane pieniądze na rozwój lokalny.
Z myślą o poprawie warunków życia osób potrzebujących, wybudowaliśmy budynek komunalny z 8
mieszkaniami, do których wprowadziły się rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.
Przed nami wiele wyzwań. W 2019 roku skupiamy się przede wszystkim na kontynuacji rozpoczętych
zadań. Myślimy także o nowych. Wspólnie z Państwem chcemy planować kolejne inwestycje, by Gmina
Komorniki była jeszcze bardziej przyjazna i atrakcyjna dla swoich mieszkańców.
W niniejszym Raporcie znajdą Państwo szczegółowe informacje o najważniejszych zrealizowanych
przedsięwzięciach roku 2018. Zachęcam do lektury oraz do wspólnej debaty nad Raportem.

Z poważaniem
Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki

Opracowano: Maj 2019 r.
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Rozdział I
Gmina, urząd gminy i samorządowe jednostki organizacyjne
1. Urząd Gminy Komorniki.
W roku 2018 w skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Komorniki wchodziło:
 8 wydziałów
 3 referaty
 4 stanowiska samodzielne
 2 radców prawnych
Ich pracami kierowali:





Wójt – Jan Broda
Zastępca Wójta – Tomasz Stellmaszyk
Skarbnik – Małgorzata Pinczak
Sekretarz – Olga Karłowska.

Liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komorniki wynosiła 90 i wzrosła
w porównaniu z rokiem 2017 o 4 osoby, co wiązało się z przejściem dwóch pracowników na
emeryturę oraz zmianami w strukturze organizacyjnej urzędu. W urzędzie pracowało 66
kobiet i 24 mężczyzn, w tym:





z wykształceniem wyższym – 62 osoby
z wykształceniem średnim – 22 osoby
z wykształceniem zawodowym – 5 pracowników obsługi
z wykształceniem podstawowym – 1 pracownik obsługi

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w 2018 roku wynosiły 6.045.502,81.

2. Informacje finansowe
Budżet Gminy Komorniki na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Komorniki 18
grudnia 2017 r. i wynosił po stronie dochodów 148.051.360,91 zł., a po stronie wydatków
156.861.854,91 zł. Po wprowadzonych w ciągu roku 17 zmianach do budżetu, na koniec 2018
r. dochody kształtowały się na poziomie 157.480.086,6 zł, a wydatki 169.718.861,6 zł.
Ostatecznie dochody w 2018 r. wykonano na poziomie 160.478.643,63 zł., (101,9% planu).
Największą część dochodów stanowiły wpływy z podatku PIT (48,7 mln zł – o 8,7 mln więcej
niż w 2017r.) i z podatku CIT (7,1 mln zł). Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych
i prawnych wyniosły ponad 32 mln zł (28 mln w 2017 r.), a od czynności cywilnoprawnych 3,5
mln zł (3,6 mln w 2017 r.).
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Wydatki w 2018 zrealizowano r. na poziomie 159.623.086,04 zł (94,05% planu).
Na wydatki majątkowe w 2018 r. gmina przeznaczyła 41.325.436,34zł., czyli 25,89% planu
wydatków ogółem.
W 2018 r. spłacono raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 695.250,00 zł oraz wykupiono obligacje
komunalne w kwocie 5.170.000,00 zł. Spłaty rat realizowane były w terminie, podobnie jak
spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek.
Umorzone zostały ostanie raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na realizację
następujących przedsięwzięć:
 termomodernizacja Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I w Komornikach
(w kwocie 14.300,00 zł),
 budowa kanalizacji deszczowej w Komornikach w ul. Sadowej (w kwocie 31.500,00 zł).
Zadłużenie Gminy Komorniki z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na
koniec roku 2018 wynosiło 43.164.650., tj. 26,89 % wykonanych dochodów. Składają się na
nie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 5.334.650,00 zł i obligacje komunalne w kwocie
37.830.000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 5.367.929,74zł, w tym:
 dochody z najmu i dzierżawy - 1.856.338,44 zł.
 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej - 260.596,43 zł
 podatek od nieruchomości osób prawnych - 502.531,98 zł;
 podatek od nieruchomości osób fizycznych - 814.910,89 zł;
 podatek od środków transportu osób prawnych - 31.892,74 zł;
 podatek od środków transportu osób fizycznych - 179.647,64 zł;
 podatek rolny od osób fizycznych - 17.690,34 zł;
 wpływy z podatku od spadków i darowizn - 109.698,39 zł;
 podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 307.322,00 zł;
 zasiłki alimentacyjne - 319.783,39 zł;
 opłata za wywóz śmieci - 33.627,82 zł (zaległość powstała przed 30.06.2013r.);
 wpływy z innych lokalnych opłat (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości i zajęcie pasa
drogowego) - 331.712,40 zł.
Na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych wysłano 3.358 upomnień na
kwotę 1.107.693,60 zł, oraz 1.227 tytułów wykonawczych na kwotę 283.167,20 zł.
Na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób prawnych wystawiono 117 upomnień
na kwotę 841.521,40 zł, oraz 43 tytuły wykonawcze na kwotę 248.570,10 zł.
Na zaległości w podatku od środków transportu wystawiono 91 upomnień na kwotę 236.214,00
zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 93.242,80 zł.
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W porównaniu ze stawkami ustalonymi przez Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych
stawek podatków za 2018 rok wynosiły 3.170.743,74 zł, i tak:
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 1.105.611,87 z;
- w podatku rolnym osób prawnych – 17.131,00 zł;
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 515.078,67 zł;
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 1.029.408,23 zł;
- w podatku rolnym osób fizycznych – 166.688,96 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 336.825,01 zł.

3. Mieszkańcy gminy Komorniki
3.1. Ludność
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców gminy Komorniki
zwiększyła się o 1083 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 27 811 osób,
w tym 14 330 kobiet i 13 481 mężczyzn.

Liczba mieszkańców

DYNAMIKA ZMIAN W OKRESIE 2014-2018
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Dynamika zmian liczby mieszkańców Gminy Komorniki w latach 2014-2018

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 7.787
osób
 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-59 lat i 15-64 lata) wynosiła 16.965
 liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 3059.
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Struktura wieku mieszkańców Gminy Komorniki, stan na dzień 31.12.2018 r.

W badaniach migracji ludności przeprowadzonych w 2017 roku Gmina Komorniki plasuje się
w czołówce gmin z największym saldem migracji w kraju. Od lat gmina odnotowuje wyraźny
wzrost napływu ludności. W 2015 roku Komorniki osiągnęły najwyższy wskaźnik migracji
w Polsce. Napływ i odpływ ludności jest szczególnie charakterystyczny dla wielkich miast,
których mieszkańcy poszukując bardziej komfortowych warunków życia osiedlają się na
terenach podmiejskich. Są to obszary, które utraciły dawny wiejski charakter i cechują się
rozwiniętą infrastrukturą mieszkaniową, usługową i handlową oraz wygodnym połączeniem
komunikacyjnym z sąsiednim dużym ośrodkiem miejskim. Najliczniejszymi wsiami gminy
Komorniki są Plewiska (10 783) i Komorniki (8 603). Zaludnienie poszczególnych miejscowości
przedstawia się następująco:

Liczba mieszkańców
Chomęcice
Głuchowo
Jarosławiec
Komorniki
Łęczyca
Plewiska
Rosnowo
Rosnówko
Szreniawa
Walerianowo
Wiry
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Mieszkańcy poszczególnych miejscowości Gminy Komorniki, stan na 31.12.2018 r.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

Chomęcice

1143

Głuchowo

694

Jarosławiec

22

Komorniki

8603

Łęczyca

886

Plewiska

10783

Rosnowo

205

Rosnówko

894

Szreniawa

702

Walerianowo

409

Wiry
Ogółem

3470
27811

Dynamiczny wzrost ludności w Gminie Komorniki jest w dużej mierze efektem suburbanizacji,
a więc wyludniania się centrów miast na rzecz rozwoju terenów podmiejskich. Bezpośrednio
sąsiadujące z gminą Miasto Poznań od lat odnotowuje ujemne saldo migracji. W 2015 roku
miasto straciło ponad 12 osób na 1000 (-12, 36), zyskało 9,55 osób na 1000, zatem saldo
migracji wyniosło - 2,81. W 2016 roku Gmina Komorniki zajmowała w rankingu migracji
ludności:





8. miejsce w Polsce
1. miejsce wśród gmin wiejskich
1. miejsce w powiecie poznańskim
1. miejsce w całej Wielkopolsce

Była więc miejscem najczęściej wybieranym do zamieszkania przez osoby z Poznania, ale także
z miejscowości w całej Polsce.
W 2018 r. narodziło się w Gminie Komorniki 426 osób, w tym 200 dziewczynek i 226
chłopców, a zmarły 122 osoby. Przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 304. Porównanie urodzeń
i zgonów z latami poprzednimi wygląda następująco:
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DYNAMIKA URODZEŃ I ZGONÓW
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Dynamika urodzeń i zgonów w Gminie Komorniki w latach 2014-2018.

Obserwujemy spadek liczby urodzin w porównaniu z poprzednimi latami. Warto jednak
zauważyć, że każdego roku na terenie Gminy Komorniki rodzi się więcej chłopców niż
dziewczynek, co obrazuje poniższa tabela:
Urodzenia w gminie Komorniki
Rok

Chłopcy

Dziewczynki

Razem

2014

273

267

540

2015

282

256

538

2016

288

249

537

2017

302

277

579

2018

226

200

426

Ogółem

1371

1249

2620

Struktura urodzeń w Gminie Komorniki wg płci w latach 2014-2018.

W 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Komornikach zawarto 141 małżeństw (to najwięcej
od 2014 r.), w tym:
 56 konkordatowych,
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 76 cywilnych,
 9 zagranicznych.
Liczba wyroków rozwodowych wpisanych w 2018 r. do ksiąg małżeństw wyniosła 30
(najwięcej od 2014 r.). Dla porównania, w 2014 r. odnotowano 7 wyroków rozwodowych.
3.2. Bezrobocie
Według danych GUS, na koniec roku 2018 wskaźnik bezrobocia w Gminie Komorniki wynosił
1,4 % i był najniższy od 2008r.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w styczniu 2018r.
wynosiła 190 osób, a w grudniu 2018 r. 174 osoby, w tym:
 kobiety: styczeń 2018 - 127 kobiet, grudzień 2018 - 114 kobiet,
 osoby w wieku do 30 roku życia: styczeń 2018 – 39 osób, grudzień 2018 – 30 osób.
Na początku 2018 r. zasiłki dla bezrobotnych pobierały 52 osoby, a w grudniu 2018 r. 33
osoby. Według rozpoznania Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie żyje ok. 78 osób
bezrobotnych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W 2018 r. pomocą finansową w ramach świadczonej pomocy społecznej objętych zostało 105
gospodarstw domowych, co stanowi 1% ogólnej liczby gospodarstw w gminie (10.682).
W 2018 r. 601 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci. Liczba dzieci, na które rodzice
otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła 1096. Kwota świadczeń rodzinnych wynosiła
1.115.132,24 zł. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 320 osób na ogólną kwotę 528.893,88
zł. Kwota świadczeń pielęgnacyjnych udzielonych w 2018 r. 79 osobom wyniosła 1.142.951.90
zł.
W 2018 r. złożono 2763 wnioski o świadczenie wychowawcze „500+”. W sumie świadczeniem
zostało objętych 3590 dzieci, a na jego wypłatę przeznaczono 21.545.394 zł
z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
3.3. Bezpieczeństwo w gminie
Według danych przedstawionych przez Komisariat Policji w Komornikach, w 2018 r. w gminie
zarejestrowano 617 przestępstw (to jest o 90 więcej niż w 2017 r.), w tym 397 przestępstw
kryminalnych (to jest o 51 więcej niż w 2017 r.).
Do najczęstszych przestępstw należały:
 kradzież cudzej rzeczy – 113, w tym kradzież samochodu – 33 (tendencja spadkowa
w stosunku do roku 2017);
 kradzież z włamaniem – 40 (o 10 więcej niż w 2017 r.);
 uszkodzenie mienia – 20 (o 7 mniej niż w 2017 r.).
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Warto zaznaczyć, że wykrywalność sprawców kradzieży z włamaniem wzrosła w 2018 r.
Straż gminna podjęła w 2018 r. 1796 interwencji porządkowych, to jest o 34.5 % więcej niż
w roku 2017. W ich efekcie wymierzono 81 mandatów na kwotę10.550 zł. Straż Gminna
zabezpieczyła 31 miejsc zdarzeń (wypadki, kolizje, awarie, miejsca lądowań śmigłowca LPR,
itp.), a 14 razy udzieliła pomocy innym jednostkom straży gminnych (miejskich).
Przeprowadzono 311 kontroli posesji w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie
środowiska, m.in. gospodarki odpadami, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz
spalania substancji zabronionych w kotłowniach przydomowych. W 2018 r. Straż Gminna
organizowała lub brała udział w Programach o tematyce bezpieczeństwa jak: Bezpieczne ferie,
Bezpieczne wakacje, Woda, Las, Bezpieczna droga do szkoły, Akcja Znicz, Bezpieczne święta,
Petarda, Alkohol.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, w 2018 r. kontynuowano budowę
monitoringu w poszczególnych miejscowościach, rozpoczętą w 2016 roku. Obecnie
w ramach monitoringu wizyjnego w gminie działa 40 kamer zamontowanych w:
 Komorniki: 28 kamer [ulice: Polna, I.D. Kaczmarka, Pana Tadeusza, Gerwazego,
Kalinowa, Magnoliowa, Wrzosowa, Forsycjowa, Azaliowa, Czeremchowa, Cyprysowa,
Ognikowa, Jałowcowa];
 Plewiska: 12 kamer [ulice: Miętowa, Szałwiowa, Lubczykowa, Kminkowa, Zielarska].
Warto dodać, że w lutym 2019 roku powołano Zespół ds. Monitoringu, którego zadaniem jest
opracowanie programu objęcia kolejnych miejsc monitoringiem ulicznym. W 2018 roku na
rozbudowę monitoringu wizyjnego wydano z budżetu Gminy Komorniki 503.741,71 zł.

4. Edukacja
4.1. Szkoły
W Gminie Komorniki w 2018 r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych:
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa im. J.
Korczaka w Komornikach
Szkoła Podstawowa nr 2 im. E.
hr Raczyńskiego w
Komornikach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J.
i T. Działyńskich w Plewiskach
Szkoła Podstawowa nr 2
w Plewiskach
Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Wielkopolskich
w Wirach
Szkoła Podstawowa im. A.
Fiedlera w Chomęcicach

Koszty działalności

Liczba uczniów

Zatrudnienie

8.125.612,02

918

129

5.856.049,73

609

76

6.266.521,29

540

105

4.726.767,29

672

84

4.398.382,11

426

67

2.355.387,21

215

47
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Gmina Komorniki w roku 2018 otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową
w wysokości 26.330.162 zł. Tylko na zadania związane z edukacją w szkołach podstawowych
przeznaczono 29.579.359 zł. Różnica pomiędzy subwencją oświatową a poniesionymi
faktycznie wydatkami na edukację wynosi 3.249.197 zł. Ponadto, podkreślić należy wydatki
związane z realizacją inwestycji oświatowych (stanowiących m.in. konsekwencję
wprowadzonej reformy oświaty), które wyniosły ponad 4.200.000 zł.
W roku 2019 zaplanowana subwencja oświatowa dla Gminy Komorniki wynosi 29.626.765 zł.
W budżecie wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowane zostały na
poziomie 34.072.000 zł. Inwestycje oświatowe przewidziane na rok 2019 wyniosą 6.200.000
zł, co daje łącznie kwotę ponad 40 mln zł.
Wydatki gminy łącznie na oświatę i wychowanie oraz świetlice szkolne w 2018 r. wynosiły
59.973.871,51 zł, w tym:





szkoły podstawowe (wydatki bieżące i inwestycyjne) – 28.162.005,80 zł;
gimnazjum – 2.876.303,77 zł;
świetlice szkolne – 2.631.543,16 zł;
przedszkola – 21.570.610,57 zł, w tym:







dotacja celowa przeznaczona na dzieci z gminy Komorniki uczęszczające do
przedszkoli w innych gminach – 1.005.904,23 zł,
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.385.819,63 zł,
dotacja celowa przeznaczona na dzieci z gminy Komorniki uczęszczające do
przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Komorniki – 2.407.962,75 zł,
dotacja celowa przeznaczona na dzieci z gminy Komorniki uczęszczające do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez operatora prywatnego na terenie
gminy – 11.611.142,16 zł,
dowóz uczniów do szkół – 1.033.303,61 zł.

We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło w sumie 4.014 uczniów, w tym:
 3.458 w szkołach podstawowych,
 204 w oddziałach gimnazjalnych,
 352 w oddziałach przedszkolnych.
W szkołach odbywała się nauka języka angielskiego oraz, ze środków gminy, języka
niemieckiego od klasy IV. Wśród godzin finansowanych przez organ prowadzący szkoły
znalazły się także: język polski, matematyka, informatyka (godziny dodatkowe). W szkole nr 2
w Komornikach funkcjonowała klasa sportowa (chłopcy – piłka nożna, dziewczynki –
siatkówka).
W poszczególnych szkołach zatrudniono w sumie 492 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty:
452,13),
w tym:
 nauczycieli stażystów: 34 [28,53 etatów]
 nauczycieli kontraktowych: 186 [174,07 etatów]
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 nauczycieli mianowanych: 154 [144 etatów]
 nauczycieli dyplomowanych: 118 [105,06 etatów]
W 2018 r., na mocy porozumienia z Miastem Poznaniem, Gmina Komorniki finansowała
w formie dotacji pobyt uczniów z terenu gminy w miejskich szkołach sportowych
i artystycznych. Porozumienie obowiązywało od września do końca roku 2018, a wysokość
dotacji w tym okresie wyniosła 99.084,00 zł.
Nagrody dla uczniów
W 2018 r. Wójt przyznał nagrody uczniom szczególnie uzdolnionym. Wynosiły one w sumie
39.500,00 zł. Nagrody przyznawała powołana Komisja, z podziałem na osiągnięcia naukowe
oraz sportowe.
Nagrody przyznano 52 uczniom.
4.2. Przedszkola
W 2018 r. w Gminie Komorniki funkcjonowały 4 przedszkola gminne:
Lp.
1.

Nazwa szkoły

Koszty działalności

Zatrudnienie

Przedszkole Samorządowe Słoneczko w
Rosnówku (z oddziałem zewnętrznym
w Szreniawie)

1.180.920,15 zł

19

1.488.752,43 zł

26

1.760.358,47 zł

30

1.242.167.86 zł

23

3.

Przedszkole Wesoła Kraina w Wirach
Przedszkole Króla Maciusia I w
Komornikach

4.

Przedszkole
Plewiskach

2.

Zielony

Zakątek

w

Przedszkola te oferowały w 2018 r. w sumie 400 miejsc dla dzieci. Oprócz przedszkoli
samorządowych, w gminie funkcjonowało 12 przedszkoli publicznych prowadzonych przez
operatora prywatnego, oferujących 1160 miejsc oraz 4 przedszkola niepubliczne z 228
miejscami. Ogólna liczba miejsc w przedszkolach publicznych wygląda następująco:
 Komorniki: 637
 Plewiska: 765
 Wiry: 120
 Szreniawia/Rosnówko: 86.
Gmina, na podstawie przepisów art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych udziela ze swojego budżetu dotacji placówkom
wychowania przedszkolnego w określonej wysokości na jedno dziecko. W 2018 r. wysokość
dotacji wynosiła 1052,17 zł na jedno dziecko.
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy udzielona placówkom publicznym i niepublicznym
wyniosła 15.434.490,12 zł.
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W 2018 r. otwarto w Plewiskach nowe przedszkole publiczne z operatorem prywatnym
„Tęczowe Kredki” oferujące 150 miejsc. We wrześniu 2019 przedszkole planuje otworzyć
kolejny oddział zwiększając liczbę miejsc do 175. W rekrutacji przedszkolnej przeprowadzonej
w 2018 roku miejsc w przedszkolach było wystarczająco, by zapewnić miejsce wszystkim
kandydatom, nie wszystkim jednak w wybranych przez nich placówkach.
W 2018 r. w publicznych przedszkolach przebywało 1573 dzieci, w przedszkolach
niepublicznych 189 dzieci, a w punktach przedszkolnych 22 dzieci.
4.3. Żłobki
W Gminie Komorniki funkcjonowało 11 żłobków niepublicznych oraz 1 klub dziecięcy.
Placówki te oferowały w 2018 r. 272 miejsc, z faktycznym wykorzystaniem 263 miejsc.
Na podstawie uchwały Rady Gminy nr XIV/125/2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Komorniki, z budżetu gminy udzielana jest dotacja
w wysokości:
 300 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy, przebywające
w żłobku;
 200 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy, przebywające
w klubie dziecięcym.
Powyższe kwoty zostały uchwalone w trybie zmiany ww. uchwały Rady Gminy, w dniu 5
grudnia 2018 r. Od 2013 r. dotacja wynosiła odpowiednio 250 i 150 zł. W ramach wspierania
zapewniania opieki dla dzieci wielu do lat 3 gmina planuje stały wzrost przedmiotowej dotacji.
Warto zaznaczyć, że w czerwcu 2018 r. Rada Gminy Komorniki podjęła uchwałę zwalniającą
podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego
z podatku od nieruchomości (dotyczy gruntów, budynków, budowli oraz ich części).

5. Sprawy obywatelskie
5.1. Informacja publiczna
W 2018 r. do urzędu wpłynęło 75 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
W przypadku 1 wniosku została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji
publicznej. Od decyzji złożono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu. Decyzja została uchylona.
5.2. Skargi i wnioski
W 2018 r. wpłynęło 6 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Uwzględniono 1 skargę, a 1 pozostawiono bez rozpatrzenia wobec nieuzupełnienia braków
formalnych. Do rozpatrzenia wg właściwości przekazano 3 skargi. Przedmiotem skarg
najczęściej była organizacja odbioru odpadów oraz sposób pracy wydziałów urzędu (w tym
Straży Gminnej).
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W roku sprawozdawanym nie zarejestrowano wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego.
5.3. Petycje
W 2018 r. do Urzędu gminy Komorniki wpłynęło 9 petycji w rozumieniu ustawy o petycjach. 8
z nich było kierowanych do Wójta Gminy Komorniki, jedna do Rady Gminy Komorniki. Rada
Gminy nie uwzględniła petycji w sprawie nadania rondu w Komornikach imienia Rotmistrza
Witolda Pileckiego.
5.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rada Gminy Komorniki podjęła 11 października 2018 r. uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Ten roczny program był wcześniej poddany
konsultacjom społecznym. W ramach otwartego konkursu ofert zlecone i wykonane zostały
następujące zadania:
Organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych

Wykonawca

Kwota
przyznanych
środków
[zł]

Zorganizowanie dla osób
niepełnosprawnych z terenu
Gminy Komorniki zajęć
rehabilitacyjno-terapeutycznych

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„PROMYK”

10 000

Organizacja wypoczynku dla osób
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„PROMYK”

4 000

Fundacja „Orchidea”

6 000

Wykonawca

Kwota
przyznanych
środków
[zł]

Tytuł zadania

Zorganizowanie dla osób
niepełnosprawnych z terenu
Gminy Komorniki zajęć
rehabilitacyjno-terapeutycznych

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

Tytuł zadania

Prowadzenie zajęć sportowych
z zakresu piłki nożnej dla dzieci
i młodzieży

Ludowy Klub Sportowy
„WIELKOPOLSKA”
Fundacja Piotra Reissa
treningi
Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Akademia Futbolu
Orły Komorniki

55 000

Fundacja Piotra Reissaturniej Reiss Cup 2018

2 000

Klub Sportowy „GROM”
Plewiska Sekcja Piłki Nożnej

64 000

3 000
11 000
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Klub Sportowy „GROM”
Plewiska Sekcja Piłki Nożnej
Ludowy Klub Sportowy
„WIELKOPOLSKA”

85 000

Ludowy Klub Sportowy
„WIELKOPOLSKA”

6 000

Ludowy Klub Sportowy
„WIELKOPOLSKA

9 000

Uczniowski Klub Sportowy
„GRUNWALD” Plewiska

9 000

Uczniowski Klub Sportowy
„GRUNWALD” Plewiska

21 000

Uczniowski Klub Sportowy
„Sakura” Komorniki

6 000

Organizacja i prowadzenie zajęć
sportowych w zakresie piłki
siatkowej dla dzieci i młodzieży w
miejscowości Komornik

Uczniowski Klub Sportowy
„PUMA” Komorniki

10 000

Organizacja i prowadzenie zajęć dla
dzieci i młodzieży w zakresie
koszykówki

Uczniowski Klub Sportowy
„Victoria”

5 000

Prowadzenie zajęć sportowych
z zakresu piłki nożnej dla seniorów
Prowadzenie zajęć sportowych
w zakresie tenisa stołowego dla
dzieci i młodzieży w Komornikach
Prowadzenie zajęć sportowych
w zakresie tenisa stołowego dla
seniorów w Komornikach
Prowadzenie zajęć sportowych dla
dzieci w Plewiskach w zakresie
zapasów
Prowadzenie zajęć sportowych dla
seniorów
w Plewiskach w zakresie zapasów
Organizacja i prowadzenie zajęć
sportowych w zakresie karate dla
dzieci i młodzieży
w miejscowości Komornik

60 000

Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Tytuł zadania

Symfonia na skrzypce I DJ-ja”projekt edukacji muzycznej
kierowany do uczniów szkół
podstawowych Gminy
Komorniki

Nazwa oferenta

Kwota
przyznanych
środków
[zł]

Fundacja Ewa Johansen Talent

6 000
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Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Tytuł zadania

Live Message II program
wymiany zagranicznej

Nazwa oferenta
Fundacja Ewa
Johansen Talent

Kwota
przyznanych
środków
[zł]
2 000

Działania w zakresie kultury i sztuki
Tytuł zadania
Sweet Home Plewiska - festyn
artystyczno integracyjny,
kierowany do mieszkańców
Gminy Komorniki ze
szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców Plewisk

Nazwa oferenta

Kwota
przyznanych
środków
[zł]

Fundacja Ewa Johansen
Talent

10 000

Działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Tytuł zadania
Działania w zakresie ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.

Nazwa oferenta

Kwota
przyznanych
środków
[zł]

Fundacja Zwierzęce
Marzenia

30 000

W sumie, na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przeznaczano w 2018 r. 414.000,00 zł.

6. Transport gminny
Gmina Komorniki posiada własną komunikację publiczną. Zadanie to realizuje gminna spółka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki. Gminna komunikacja to 7 gminnych linii
autobusowych na terenie Gminy Komorniki, Gminy Dopiewo, Lubonia oraz Poznania.
Przedsiębiorstwo zapewnia również dojazdy młodzieży do szkół. Od 1 października 2013 roku
wszystkie gminne linie autobusowe obsługiwane przez PUK Komorniki wchodzą w skład
systemu transportu zbiorowego Aglomeracji Poznańskiej, organizowanego przez Zarząd
Transportu Miejskiego w Poznaniu.
PUK Komorniki eksploatuje 12 autobusów miejskich niskopodłogowych marki MAN, 11
autobusów niskopodłogowych marki Solaris oraz 1 Mercedes-Benz, 1 autobus turystyczny
(MAN) i 4 mikrobusy (2 x Mercedes Vario, VW i Ford). Codziennie na trasę wyjeżdża 20
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autobusów, wykonując miesięcznie ok. 142 tys. km, przewożąc ok. 180 tys. pasażerów.
Gminna flota jest systematycznie odnawiana. W 2014 r. zostały kupione dwa autobusy, tj.
Solaris Urbino 10 oraz ultranowoczesny Mercedes-Benz Citaro K (na zdjęciu obok). Ten 88miejscowy pojazd wyposażony jest w m.in. klimatyzację całopojazdową, system detekcji
i gaszenia pożaru, podświetlenie stopni wejściowych na zewnątrz czy system kontroli trakcji
ESP, a jego silnik spełnia normę oczyszczania spalin EURO VI. W 2015 r. zakupiono nowy
autobus marki Solaris Urbino 12, a w 2016 r. kolejny nowy autobus Solaris Urbino 10.
W 2017 i 2018 r. w ramach dofinansowania z projektu WRPO 2014-2020 zakupiono
8 autobusów niskoemisyjnych Solaris Urbino.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. od 1 października 2013 roku jest
przewoźnikiem (operatorem) na rzecz organizatora Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM)
w Poznaniu w zakresie komunikacji zbiorowej. PUK Komorniki obsługuje następujące linie
autobusowe na terenie Gminy Komorniki:


linia 701 (Komorniki /Vivaldiego - Poznań, Dworzec Górczyn przez Luboń i Poznań),



linia 702 (Komorniki/os. Zielone Wzgórze - Poznań, Dworzec Górczyn przez Luboń
Żabikowo),



linia 703 (Konarzewo – Poznań, Dworzec Górczyn przez Komorniki i AUCHAN),



linia 704 (Głuchowo/Stawna - Poznań, Dworzec Górczyn przez Komorniki),



linia 710 (Plewiska Kościół – Poznań, Dworzec Górczyn przez Nowe Kotowo),



linia 716 (Gołuski/Głuchowo – Poznań, Dworzec T-A Junikowo przez Plewiska),



linia 729 (Chomęcice/Lisówki - Dopiewo - Poznań Ogrody, przez Zakrzewo, Skórzewo).

Na wszystkich powyższych liniach obowiązuje jedna taryfa biletowa, określana przez ZTM
w Poznaniu.
W wyniku porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznaniem
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego ZTM w Poznaniu odpowiada m.in. za:


regulamin przewozów (uchwalany przez Radę Miasta Poznania),



cenniki opłat, ulg i zwolnień za przejazdy oraz opłat dodatkowych z tytułu przewozu
osób, zwierząt i rzeczy (uchwalany przez Radę Miasta Poznania),



przepisy porządkowe (integralne z regulaminem),



rozkłady jazdy,



trasy linii autobusowych.

W 2018 r. na wniosek mieszkańców uruchomiono nocną linię autobusową. Nowa linia 250
zapewnia mieszkańcom dojazd z węzła Górczyn (przez Fabianowo, Kotowo, Luboń, Komorniki,
Szreniawę, Rosnówko, Chomęcice i Konarzewo). Autobus nocny kursuje na trasie GórczynGłuchowo/Stawna, w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Główne koszty
utrzymania ponoszą gminy Komorniki i Dopiewo. Także nocne linie 243 i 251 kursują
w weekendy z Poznania do Wir i Plewisk.
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7. Działalność gospodarcza w Gminie Komorniki
Bogata infrastruktura oraz korzystne usytuowanie gminy stanowią zachętę dla inwestorów do
lokalizacji swoich inwestycji na naszym terenie. Swoje siedziby mają tu głównie firmy
logistyczne, handlowe i motoryzacyjne. W 2018 roku działalność gospodarczą zarejestrowały
222 podmioty gospodarcze. W sumie, 31 grudnia 2018 r. odnotowano ich 4.622. Wartość
podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła w 2018 r. 25,6 mln zł.
Poniżej przedstawiamy liczbę podmiotów gospodarczych w ostatnich latach:

Stan na dzień

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

3891

4007

4167

4400

4622

282

347

387

376

492

4191

4412

4601

4823

5153

232

319

297

285

266

Podmioty prowadzące
działalność gospodarczą
Podmioty z zawieszoną
działalnością gospodarczą
Ogółem
Podmioty wyrejestrowane

Spółki cywilne
Podmioty prowadzące
działalność gospodarczą

204

210

212

219

221

1

2

4

4

5

206

214

218

226

228

3

3

1

3

4

Podmioty z zawieszoną
działalnością gospodarczą
Ogółem
Wyrejestrowane

8.
8.1.

Udział Gminy Komorniki w związkach i stowarzyszeniach
Udział Gminy Komorniki w związkach międzygminnych:
Wydatki
poniesione
w 2018 r.

Lp.

Nazwa związku

Cele statutowe

Rok
dołączenia

1.

Związek Międzygminny „SELEKT”

Gospodarka odpadami

2004

56.298,00 zł

2.

Związek Międzygminny
„Schronisko dla zwierząt”

Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami

2003

108.278,00 zł

21

8.2.

Lp.

Udział Gminy Komorniki w stowarzyszeniach:

Nazwa stowarzyszenia lokalnego

Cele statutowe

Rok
utworzenia

Wydatki
poniesione
w 2018 r.

1.

Stowarzyszenie Wielkopolski
Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych
WOKISS

Szkolenie i edukacja samorządu

1990

13.830, zł

2.

Stowarzyszenie „MIKROREGION”

Rozwój turystyki i
rekreacji/promocja ekologii

2008

Stowarzyszenie
rozwiązano

3.

Stowarzyszenie
METROPOLIA POZNAŃ

2011

13.978,12 zł

4.

Związek Gmin Wiejskich

1993

0

5.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski

1991

5.210,50 zł

9.

Samorządy partnerskie

Wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Metropolii
Poznań
Integracja gmin i rozwój
samorządności lokalnej
Integracja szczebli samorządu,
forum wymiany doświadczeń i
inicjatyw na rzecz rozwoju
Wielkopolski

0

Gmina Komorniki realizuje współpracę następującymi samorządami partnerskimi:
1) Gmina Smižany, Słowacja – współpraca od 1997 r.
2) Gmina Kamienica, Polska – współpraca od 2004 r.
3) Rejon Wileński, Litwa – współpraca od 2009 r.
4) Miasto Winnica, Ukraina – współpraca od 2012 r.

10. Gmina w liczbach
Powierzchnia gminy: 66.55 km2
Liczba sołectw: 8
Liczba miejscowości: 12
Liczba zameldowanych mieszkańców: 28.422
Długość sieci kanalizacyjnej: 139,36 km
Przepompownie ścieków: 28, w tym 2 przepompownie ścieków deszczowych
Gminna oczyszczalnia ścieków w Łęczycy: przepustowość 4.808 m3
Długość sieci wodociągowej: 168,74 km
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Stacje uzdatniania wody: 4
Długość sieci drogowej: 123 km
Place zabaw: 23
Boiska i obiekty sportowe: 22
Siłownie zewnętrzne: 10
Gmina Komorniki po raz kolejny znalazła się w 2018 roku w pierwszej dziesiątce Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju. Uzyskała także tytuł Gminy atrakcyjnej dla Biznesu oraz Sportowej
Gminy.
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Rozdział II
Polityki, strategie i programy
W tej części przedstawiamy akty planowania (polityki, strategie, programy, plany i inne),
w których procesie realizacji brał udział Wójt, wraz z danymi dotyczącymi ich realizacji.

1. Strategia Rozwoju Gminy Komorniki
Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Komorniki została przyjęta uchwałą Rady
Gminy w 2013 roku. Dokument wyznacza kierunki rozwoju gminy w latach 2013 – 2020.
Określona w Strategii misja rozwoju gminy zakłada, że ma być ona miejscem, w którym:
 żyje się bezpiecznie i proekologicznie,
 przyjemnie spędza się czas wolny, korzystając z bogatej oferty kultury, sportu
i rekreacji,
 zdobywa się wiedzę w nowoczesnych placówkach oświatowych,
 znajduje się atrakcyjną pracę,
 można korzystać z dobrych połączeń komunikacyjnych wewnątrz Gminy oraz na
terenie całej Aglomeracji.
W dokumencie zawarto trzy cele strategiczne, które bazują na zidentyfikowanych wcześniej
uwarunkowaniach rozwojowych gminy i wytyczają główne kierunki jej rozwoju:
I.

Rozbudowa infrastruktury technicznej.

II.

Rozwój infrastruktury i usług społecznych.

III.

Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy.

Przedstawione w poniższym Raporcie informacje o stanie gminy potwierdzają, że Strategia
Rozwoju jest sukcesywnie realizowana. Świadczą o tym wybrane działania podejmowane
w 2018 r., skoncentrowane na:
1) Modernizacji układu drogowego:
 konsekwentna realizacja Programu Budowy Dróg Gminnych – szczegółowa
informacja na stronie 41,
 trwające prace w ramach realizacji zadania Budowa wiaduktu w Plewiskach,
 powstająca sieć ścieżek pieszo-rowerowych,
 poprawa bezpieczeństwa pieszych (w 2018 powstało 10 nowych bezpiecznych
przejść dla pieszych, kontynuowano budowę monitoringu wizyjnego
i oświetlenia);
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2) Projektach komunikacyjnych:
 systematyczna wymiana taboru gminnej komunikacji autobusowej,
 zwiększenie wykorzystania komunikacji kolejowej (budowa parkingu
buforowego przy stacji kolejowej w Rosnówku);
3) Poprawie bazy lokalowej szkolnictwa:
 w 2018 r. oddano do użytku nową szkołę podstawową w Chomęcicach oraz
stworzono projekt budowy szkolnej sali sportowej;
 opracowano projekt budowy nowej szkoły podstawowej w Wirach.
Także obiektywne wskaźniki, jak liczba ludności wybierająca Gminę Komorniki na miejsce do
życia, świetna sytuacja gospodarcza, niski poziom bezrobocia oraz stale polepszająca się baza
obiektów szkolnych świadczą, że podejmowane przez władze gminy działania wpisują się
w kierunki rozwoju zapisane w Strategii.

1. Ład przestrzenny
1.1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Komorniki uchwalone zostało uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr LII/348/2010 z dnia 25
października 2010 r., a zmienione uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/355/2017 z dnia
25 maja 2017 r.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium
określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego. Mimo, że studium nie stanowi źródła prawa miejscowego, jest ważnym
dokumentem o charakterze strategicznym, z którego mieszkańcy oraz potencjalni inwestorzy
mogą czerpać wiedzę m.in. w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym i ponadlokalnym, kierunkach rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej i rozdysponowania przestrzeni gminy, a także na temat ograniczeń wynikających
z przepisów odrębnych.
Do oceny aktualności Studium przystąpiono na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.
zm.). Uchwałą nr LVIII/575/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r., na
podstawie przedstawionej przez Wójta Gminy Komorniki „Analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Komorniki” Studium uznano za aktualne.
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1.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem planistycznym
w gminie. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do wyłącznej
właściwości Rady Gminy.
Według stanu na 31 grudnia 2018 r. uchwalonych zostało 142 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wraz ze zmianami, z czego 26 planów miejscowych zostało sporządzonych

w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, a 144 plany
miejscowe, w tym zmiany, zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stopień pokrycia obszaru gminy mpzp
Do oceny aktualności planów miejscowych przystąpiono na podstawie art. 32 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1073 z późn. zm.). Uchwałą nr LVIII/575/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października
2018 r., na podstawie przedstawionej przez Wójta Gminy Komorniki „Analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Komorniki” uznano 111 planów
zagospodarowania za aktualne, 28 za częściowo nieaktualne i 1 miejscowy plan
zagospodarowania za nieaktualny (analiza opracowana na dzień 30 września 2018 r.).
Harmonogram prac planistycznych zakładał w 2018 r. kontynuację rozpoczętych procedur
sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian
obowiązujących planów zagospodarowania. W następnej kolejności należy kontynuować
opracowania zmian mpzp obejmujących tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
wymagających wprowadzenia ustaleń ograniczających nadmierną intensyfikację zabudowy
mieszkaniowej, jak również przystąpić do opracowania planów zagospodarowania na tereny
nimi nieobjęte.
Działania planistyczne w 2018 r. przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem:
Harmonogram prac planistycznych na rok 2018 – podjęte działania

Plan

Nr i data uchwały
w sprawie
przystąpienia
do sporządzenia planu

Podjęte działania

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Rosnowo w
rejonie ul. Czereśniowej

XIX/213/2016
z dnia: 31.03.2016 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Komorniki w
rejonie ulic: Polnej i Księdza

XIX/214/2016 z dnia:
31.03.2016 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania
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Malinowskiego
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Chomęcice i
części wsi Głuchowo wzdłuż drogi
ekspresowej S5

XXI/233/2016 z dnia:
23.05.2016 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Komorniki
na terenie działek o numerach
ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3,
805/4, 805/5, 805/6, 805/7 i 864/7

XXV/257/2016 z dnia:
08.09.2016 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

- plan uchwalony (Uchwała Nr
III/25/2018 z dnia 20 grudnia 2018
r.)

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Plewiska w
rejonie ul. Kolejowej

XXX/314/2017 z dnia:
19.01.2017 r.

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla lokalizacji we wsi
Plewiska inwestycji celu publicznego,
jaką jest dwutorowa napowietrzna
linia elektroenergetyczna 400 kV Piła
Krzewina-Plewiska

XXXIV/348/2017 z
dnia: 27.04.2017 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Łęczycy w
rejonie ulicy Sosnowej

XL/390/2017 z dnia:
07.09.2017 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi
Walerianowo i części wsi Szreniawa w
rejonie ulicy Poznańskiej

XLIII/421/2017 z dnia:
26.10.2017 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Plewiska w
rejonie ulic: Szkolnej i Kolejowej

XLV/445/2017 z dnia:
18.12.2017 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Rosnowo w
rejonie ulic: Jarzębinowej i
Rosnowskiej

XLVI/453/2018 z dnia:
18.01.2018 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wiry w
rejonie ulicy Łęczyckiej

XLVII/457/2018 z dnia:
08.02.2018 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Rosnówko

XLII/458/2018 z dnia:
08.02.2018 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

- opublikowany w Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z dnia 14 stycznia 2019 r.,
poz. 658)
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w rejonie ulic: 1 Maja i Stawnego
- plan uchwalony (Uchwała Nr
II/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018
r.)

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wiry
w rejonie ulic: Nowej, Zielonej
i Grabowej

XLVII/460/2018 z dnia:
08.02.2018 r.

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wiry
w rejonie ulic: Zespołowej i Sportowej

XLVII/465/2018 z dnia:
08.02.2018 r.

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wiry
w rejonie ulic: Podgórnej i Granicznej

- plan uchwalony (Uchwała Nr
XLVIII/471/2018 z dnia:
VIII/72/2019 z dnia 25 kwietnia
01.03.2018 r.
2019 r.).

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Plewiska
w rejonie ulicy Krętej.

XLIX/478/2018 z dnia:
26.03.2018 r.

- plan uchwalony (Uchwała Nr
VII/60/2019 z dnia 28 marca 2019
r.).

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Komorniki
w rejonie ulic: Pasieki i Kwiatowej

LI/500/2018 z dnia:
17.05.2018 r.

- projekt planu w trakcie
opracowania

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Komorniki
w rejonie ulicy Jankiela

LI/501/2018 z dnia:
17.05.2018 r.

- plan uchwalony (Uchwała
Nr………z dnia 14 maja 2019 r.).

- plan opublikowany w Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z dnia 18 grudnia
2018r., poz. 10236
- plan uchwalony (Uchwała Nr
LVIII/573/2018 z dnia 11
października 2018 r.)

2. Zasoby materialne gminy:
2.1. Gminny program rewitalizacji
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.) określa zasady
oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Samorządy otrzymały podstawę prawną do
podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji
na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Prowadzenie procesu rewitalizacji odbywa się na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji (dalej:
GPR). Dokument ten stanowi podstawę do podjęcia interwencji z zakresu rewitalizacji na obszarach
szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych. GPR zawiera szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji,
cele rewitalizacji oraz listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto GPR
stanowi niezbędny dokument umożliwiający ubieganie się o środki unijne na projekty rewitalizacyjne
w ramach programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Zgodnie z przytoczoną
ustawą o rewitalizacji GPR jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały.
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Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Komorniki został przyjęty uchwałą z nr XLIX /477/2018 z dnia
26 marca 2018 r. Jest to pierwszy tego typu dokument strategiczny dla Gminy Komorniki. GPR dla
Gminy Komorniki.

Podjęte działania w zakresie projektów realizujących program rewitalizacji:

Nazwa projektu rewitalizacyjnego

Aktywizacja i integracja społeczności
lokalnej w Szreniawie

Muzeum w Szreniawie szansą dla
aktywizacji zawodowej mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Rozbudowa i modernizacja świetlicy
wiejskiej w Szreniawie

Podjęte działania
- organizowano animacje lokalne dla dzieci (zajęcia
baletowe, nauka gry w szachy, zajęcia plastyczne,
turnieje piłkarskie)
- organizowano spotkania senioralne
- prowadzono świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i
młodzieży
- podpisano porozumienia pomiędzy Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie a CIS Komorniki oraz zorganizowania
treningu pracy dla uczestników CIS
- wydano decyzję o ustaleniu celu publicznego na
rozbudowę i przebudowę budynku domu kultury i części
budynku garażowo – gospodarczego ze zmianą sposobu
użytkowania na cele domu kultury;
- podjęto działania w zakresie pozyskania terenu pod
rozbudowę świetlicy – podziały działek
- opracowano koncepcję rozbudowy świetlicy
- w trakcie opracowania miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w
rejonie ulic: Szkolnej i Kolejowej (Uchwała nr
XLV/445/2017 z dnia18.12.2017 r.);

Ożywienie przestrzeni publicznej w
Plewiskach

- wykonano remont Domu Kultury Remiza (całkowita
wymiana podłóg w dużej sali, odnowienie ścian i sufitu,
wymiana oświetlenia, montaż klimatyzatorów, wymiana
drzwi zewnętrznych oraz drzwi w toaletach, montaż
nowej kurtyny. zakup nowych stołów mobilnych, montaż
monitoringu)
- realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego
2019 „Zawsze kwitnące Plewiska”. Zbudowane, pod
okiem instruktora domki-hotele dla łagodnych,
nieagresywnych pszczół murarek, mieszkańcy instalowali
w swoich przydomowych ogródkach. W efekcie
powstało ok. 60 mini-hoteli oraz jeden duży (przy
Stawach w Plewiskach) będący elementem ścieżki
edukacyjnej, który pozwoli na bliską obserwację pszczół
i innych owadów.

29

- zlecenie oceny stanu technicznego wszystkich
budynków na terenie byłego gospodarstwa rolnego przy
ul. Kolejowej
- zakwalifikowanie Gminy Komorniki do udziału w
projekcie "Przestrzeń dla partycypacji 2" w ramach
którego Gmina uzyska grant na przeprowadzenie
konsultacji społecznych projektu planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusyjny Klub Filmowy szansą na
integrację

Utworzenie miejsca integracji
społecznej mieszkańców Plewisk

- powstał Dyskusyjny Klub Filmowy „Stare kino w
Remizie”. Do maja 2019 odbyło się 7 spotkań podczas
których wyświetlono 7 filmów połączonych z rozmowami
na historii temat kinematografii. Seanse objęły grupę
wiekową od 16 -80 roku życia. Razem uczestniczyło w
spotkaniach ok 170 osób
- Zajęcia edukacyjne i imprezy organizowane w
Bibliotece Publicznej w Plewiskach
 Wspólne kolędowanie z Piotrem Pawlickim
 Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
 Spotkania Nasza Gmina Czyta Dzieciom
 Warsztaty z robotyki
 Spektakle teatralne dla dzieci
 Spektakle Teatralne dla dorosłych
 Konkurs plastyczny
 Narodowe Czytanie „ Przedwiośnia” S.
Żeromskiego
 Festyn dla dzieci
 Spotkania autorskie m. in. z Markiem Rezlerem
 Lekcje biblioteczne
 Spotkania czytelniczo – plastyczne.
Sweet Home Plewiska – festyn dla mieszkańców
zorganizowany 16.06.2018 r. w Plewiskach
- w trakcie opracowania mpzp na cele usług sportu i
rekreacji oraz usług społecznych. Opracowanie planu
umożliwi stworzenie spójnej przestrzeni publicznej.

Przestrzeń dla młodzieży – Pumptruck
Plewiska

Ze względu na zmianę lokalizacji planowanego obiektu
Pumptruck (obiekt zrealizowano przy ul. Zielarskiej),
projekt przestrzeni dla młodzieży wymaga zmiany GPR w
zakresie utworzenia innego obiektu infrastruktury
społecznej.

Adaptacja budynku organistówki na
funkcje społeczno-kulturalne w
Komornikach

- wykonanie opracowania stanu technicznego budynku
(ekspertyza),
- wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla
inwestycji

Utworzenie Centrum Integracji

- podjęcie uchwały nr LVII/557/2018 z dnia 26.09.2018
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Społecznej w Komornikach

r.-w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej
pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w
Komornikach i nadania mu Statutu,
- udostępnienie pomieszczenia dla CIS i wykonanie w
nim prac adaptacyjnych

Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej
Budowa Centrum Tradycji i Kultury
w Komornikach
Modernizacja wielorodzinnych
budynków mieszkalnych będących w
zasobie Gminy Komorniki

Edukacja środowiskowa i kulturowa
wśród najmłodszych

Budowa dróg gminnych celem poprawy
dostępności obszaru rewitalizacji

Wykonanie generalnego remontu
zabudowań pofolwarcznych Powołanie
Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wirach
Mamy walory przyrodnicze – możemy
aktywnie i zdrowo spędzać czas w
Wirach

- zatrudniono Asystenta Rodziny. Liczba rodzin będących
pod opieką Asystenta Rodziny – 15 rodzin
- trwają prace budowlane
- remont 3 lokali komunalnych w budynku
wielorodzinnym w Komornikach przy u. Pocztowej 30
- remont lokalu socjalnego w Szreniawie przy ul.
Mostowej 4/2
Bezpłatne, rodzinne warsztaty budowy domków - hoteli
dla pszczół murarek. Warsztaty edukacyjne miały na celu
przybliżenie problemu wymierania owadów
zapylających. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach
budżetu obywatelskiego 2019 „Zawsze kwitnące
Plewiska”
1. Budowa ul. Krętej w Plewiskach:
- wykup działek nr 1296/3 i 1295
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ( Uchwała nr
- w trakcie opracowania projekt budowlany budowy
drogi
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
płynności ruchu na skrzyżowaniu ulic Komornickiej,
Łęczyckiej, Zespołowej oraz Podgórnej w Wirach
(przebudowa układu drogowego i budowa sygnalizacji
świetlnej):
- podpisanie porozumienia z Powiatem Poznańskim
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia
zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
drogą powiatową nr 2390P w m. Wiry
- podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej.
- złożenie wniosku o nieodpłatne przekazanie przez
KOWR nieruchomości wraz z istniejącymi budynkami
- projekt wymaga zmiany GPR w przypadku uzyskania
możliwości budowy nowej szkoły podstawowej na
terenie objętym projektem.
- złożenie wniosku o nieodpłatne przekazanie przez
KOWR nieruchomości
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Remont budynku domu parafialnego w
Wirach

Budowa węzła przesiadkowego w
Szreniawie

- projekt wymaga zmiany GPR w przypadku uzyskania
możliwości budowy nowej szkoły podstawowej na
terenie objętym projektem.
- wykonanie remontu dachu i jego konstrukcji,
odnowienie klatki schodowej i konieczne jej naprawy,
odnowienie zewnętrznych schodów kamiennych,
konserwacja drzwi zewnętrznych przy zachowaniu okuć,
wymiana podłóg, wykonanie niezbędnych instalacji
- opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy
- opracowane Studium Wykonalności
- złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze
środków UE; wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów,
mimo to został negatywnie oceniony na etapie oceny
formalnej.

2.2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
W 2018 r. zadania z zakresu gospodarowaniem mieszkaniowym gminy realizowano
w oparciu o Wieloletni program gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy
Komorniki w latach 2015-2019 (Uchwała Nr X/96/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25
czerwca 2015 r. zmieniona uchwałą nr XLIII/424/2017 z 26 października 2017 r.).
W 2018 r. w zasobie gminy znajdowało się 81 lokali, w tym jeden lokal socjalny zlokalizowane
w następujących miejscach:
Plewiska ul. Szkolna 47 – 1 lokal
Plewiska ul. Szkolna 149 – 6 lokali
Plewiska ul. Szkolna 155 – 6 lokali
Plewiska, ul. Szkolna 157 – 8 lokali
Plewiska, ul. Szkolna 151 – 3 lokale
Plewiska, ul. Zielarska 4 – 16 lokali
Plewiska, ul. Zielarska 17 – 8 lokali
Komorniki, ul. Pocztowa 30 – 8 lokali
Komorniki, ul. Ogrodowa 8 – 2 lokale
10. Komorniki, ul. Kościelna 39 – 2 lokale
11. Wiry, ul. Podleśna 1 – 1 lokal
12. Plewiska ul. Miętowa 13/2 – 1 lokal
13. Plewiska, ul. Szkolna 155A - 8 lokali
14. Szreniawa ul. Mostowa 4/2 – 1 lokal
15. Chomęcice ul. Poznańska 112 – 1 lokal
16. Wiry, ul. Szreniawska 6 – 1 lokal
17. Komorniki, ul. Zakładowa 1 – 2 lokale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Z przyczyn złego stanu faktycznego budynków oraz w związku z zamiarem zmiany sposobu
użytkowania lokali, przeniesiono najemców z lokalu mieszkalnego przy Szkole Podstawowej
w Chomęcicach i z dwóch lokali mieszkalnych z budynku w Komornikach przy ul. Kościelnej.
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W każdym przypadku osobom przenoszonym wskazano inny lokal z zasobu mieszkań
komunalnych.
W sierpniu 2018 r. gmina oddała do użytku nowe mieszkania komunalne. Parterowy budynek
komunalny z ośmioma mieszkaniami powstał w Plewiskach przy ul. Szkolnej 155A. Lokale
o pow. 52 m2 i 42,75 m2 wyposażone są w oddzielny licznik wody, prądu i gazu
z indywidulanym gazowym kotłem Co. W ramach inwestycji powstały też dwa budynki
gospodarcze z komórkami lokatorskimi.
Koszt budowy to 1.704.689 zł, pokryty w 29% ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
Realizacja trwała od stycznia do lipca 2018 roku.
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki nr 106/2016 z dnia 18 lutego 2016, stawka
czynszu wynosi 7,20 zł/m².
Czynniki obniżające stawkę czynszu:
1. lokal w budynku przeznaczonym do termomodernizacji – 10%
2. lokal bez centralnego ogrzewania – 5%
3. lokal bez łazienki – 5%
4. mieszkanie na poddaszu – 5%
5. lokal z ciemna kuchnią – 1%
6. lokal ze wspólnym wc – 5%
Czynniki podwyższające stawkę czynszu:
 lokal w budynku po termomodernizacji – 10%
Wskaźniki obniżek czynszu dla najemców o niskich dochodach:


50% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka
gospodarstwa domowego jest niższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się
o obniżkę,
 25% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka
gospodarstwa domowego jest równy lub wyższy niż 50% kwoty uprawniającej do
ubiegania się o obniżkę
W 2018 r. nie zastosowano żadnej obniżki czynszu. Miesięczne wpływy z tytułu czynszu
wyniosły : 28.666,07 zł.
Skierowano do sądu jedną sprawę o eksmisję zadłużonego najemcy.
W 2018 r. Gmina Komorniki nie sprzedała żadnego lokalu.
W 2018 r. przeprowadzono następujące remonty i naprawy w gminnych lokalach
mieszkalnych:
1) naprawy awaryjne instalacji i urządzeń grzewczych i energetycznych;
2) prace remontowe awaryjne dekarskie w budynku mieszkalnym w Plewiskach przy
ul. Zielarskiej 4;

33

3) wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Plewiskach przy
ul. Kolejowej 4;
4) remont siedmiu lokali mieszkalnych lub ich części.
2.3. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
1. Informacja o zasobie nieruchomości (z informacji o stanie mienia)

Opis mienia wg grup
rodzajowych
Grunty rolne
Drogi, ulice,
chodniki
Lasy
Place i tereny
zielone
Ogrody działkowe
Tereny rekreacyjne
Działki budowlane
Działki przem.
handlowe
Cmentarze
Inne
Ogółem

Łączna
ilość
w ha
208.8715

Wartość
szacunkowa
w tys. zł
9.793

Prawa
własności
208.8715

193.1200

80.760

193.1076

0.0124

7.8697

104

7.8697

-

51.5957

6.445

16.6110

34.9847

10.1597
21.1140

3.465
3.925

10.1597
21.1140

-

370.496

2.2520

1.440

2.2520

-

51.642

0.6728
66.5648
562.2202

4
19.818
125.754

0.6728
66.5648
527.2231

34.9971

112.032
993.203

Użytkowanie
wieczyste

Uzyskane dochody
01.01 - 31.12.2018
w pełnych zł.
459.0333

2. Stan ewidencji nieruchomości
Nieruchomości gminne są ewidencjonowane na bieżąco za pomocą programu
komorniki.emienie.pl – informacje są dostępne na stronie internetowej: http://komorniki.emapa.net/
3. Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami (komunalizacja, sprzedaż, zakup,
przekształcenia użytkowania wieczystego, itp.).
Zaplanowano następujące udostępnianie nieruchomości z zasobu:
1) Sprzedaż gruntów
Bez przetargu
a) wniesienie aportem do PUK działki położonej w Szreniawie na cele związane
z ujęciami wody.
b) sprzedaż gruntów gminnych położonych w Rosnówku w drodze zamiany z osobą
fizyczną /konieczność pozyskania gruntu - boisko sportowe/
c) przetarg - sprzedaż gruntów położonych w Plewiskach, (po podziale działki o nr
ewid. 618/96), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
wielorodzinną, usługi.
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Z tego zrealizowano wniesienie aportem do PUK działki położonej w Szreniawie na cele
związane z ujęciami wody i sprzedaż gruntów gminnych położonych w Rosnówku w drodze
zamiany z osobą fizyczną.
2) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Zestawienie nieruchomości
w użytkowanie wieczyste:
L.p.

Miejscowość

1.

Plewiska

2.
3.

stanowiących

własność

Gminy

Powierzchnia (m2)

Nr ewid. dz.

Komorniki

oddanych

Opłata roczna w zł

714/6

12582

46.740,87

Komorniki

969

1100

2.416,81

25/1

1208

4.433,25

4.
5.

Szreniawa
Plewiska
Plewiska

1469/6
1469/5

890
667

2.145,88
1.869,73

6.

Komorniki

1058/4

19488

nieodpłatnie

7.

Komorniki

764/1
765/3
765/4

1080
491
279

1.557,14

8.

Komorniki

169/4

1669

11.959,89

Razem:

39454

71.124,00 brutto

W 2018 r. żaden użytkownik wieczysty nie wystąpił z wnioskiem o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wpływy nie uległy zmianie, ponieważ nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności i nie zaktualizowano wysokości opłat.
3) Dzierżawa i użyczenie
W latach 2018 – 2019 przewidywano oddać w dzierżawę i/lub użyczenie grunty:
na cele nierolnicze
o pow. 29.9138 ha
grunty rolne
o pow. 209.0000 ha
Z tego zrealizowano:
na cele nierolnicze
grunty rolne

-

o pow. 22.3358 ha
o pow. 205.5877 ha

4) Najem
Przewidywano przeznaczyć na najem:
mieszkania
lokale użytkowe
-

o pow. 3455,00 m2.
o pow. 637,55 m2.
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Z tego zrealizowano
mieszkania
lokale użytkowe

-

o pow. 3.981,67 m2.
o pow. 761,00 m2.

W 2018 r. zaplanowano następujące nabywanie nieruchomości do zasobu:
1) Środki zabezpieczone w WPF na 2018r. - 4.100.000,00 zł
Miejscowość / działka
uzgodniona kwota

Lp.

2018r.

1

Głuchowo - Park dworski

700.000 zł - rata

2.

Komorniki dz. 150/1 i 150/2 o pow. 0,8915 ha

300.000 zł - rata

3.

Komorniki wykup dz. 788/6

265.000 zł - rata

Plan zrealizowano.
2) Przejście gruntów na rzecz Gminy (drogi) - art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997r. o gospodarce nieruchomościami – odszkodowania planowane do zrealizowania
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Miejscowość

Przeznaczenie

2010r.
Plewiska
Wiry
Wiry

droga
droga
droga

Plewiska

droga

Chomęcice

droga

Komorniki

droga

2011r.
Plewiska
2012r.
Rosnówko
2013r.
Plewiska

Działka nr

Pow.
(m2)

981/10
6/20
6/15
1125/5
1125/8
98/15
7597/2
7598/1
1061/54

7286
375
249
555
420
791
3846
4114
3914

droga

1043/2

336

droga

418/2

12

droga

661/91
661/92

127
629
162
879
5846
182
50
4241

2014r.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Komorniki

droga

Komorniki
2015r.
Plewiska
Plewiska

droga

1061/103
1061/104
1061/108
711/10

droga
droga

1959/1
1951/12
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Komorniki

droga

Komorniki

droga

Komorniki

droga

Komorniki

droga

Plewiska
2016r.

droga

Komorniki

droga

Łęczyca
Plewiska
Plewiska
Walerianowo
Plewiska
RAZEM

droga
droga
droga
droga
droga

118/29
1057/50
1057/56
1057/58
7635/14
996/23
996/30
1069/20

589
1020
108
496
57
1023
234
605

469/16
468/9
367/4
1066/7
1345/3
15/12
1323/4

488
542
274
707
621
491
290
41559

Zrealizowano wszystkie odszkodowania z wyjątkiem:
L.p. Miejscowość Przeznaczenie
7.
8.
9.

Działka Pow.
nr
(m2)
7597/2 3846
7598/1 4114
1061/54 3914

Komorniki

droga

11. Rosnówko

droga

418/2

12

20. Komorniki

droga

118/29

589

Odszkodowanie
do zapłaty
Odszkodowanie

Uwagi
W trakcie finalizacji

Brak zainteresowania byłego
właściciela
Sprawę prowadzi Starosta
Odszkodowanie
Poznański
Odszkodowanie

3) Przejście gruntów na rzecz Gminy (drogi) - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych - Decyzje Starosty Poznańskiego – odszkodowania planowane do
zrealizowania
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejscowość
2010 r.
Plewiska
2011 r.
Plewiska
2012 r.
Wiry
Wiry
2015 r.
Komorniki
Komorniki
Plewiska
Plewiska

Przeznaczenie

Pow.
(m2)

Działka nr

ul. Czarna Droga

986

3296

droga ul. Północna

944

1700

droga ul. Wybickiego
droga ul. Południowa

88/4
237/1

610
50

droga /ul. Sadowa/
droga /ul. Sadowa/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/

642/178
642/190
931/59
931/51

53
7
78
121
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Chomęcice
Chomęcice
Chomęcice
Chomęcice
Chomęcice
2016 r.
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska
Plewiska

droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Polna/
droga /ul. Polna/
droga /ul. Polna/
droga /ul. Polna/
droga /ul. Polna/

931/53
931/55
931/57
931/61
931/39
931/41
931/43
931/45
931/47
932/23
932/25
931/25
77/38
183/2
184/2
421/2
376/18

122
74
67
89
34
22
22
22
22
34
38
320
13
3
35
21
12

droga /ul. Składowa/
droga /ul. Składowa/
Kolektor - droga /ul. Grunwaldzka/
ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka

Komorniki

droga ul. Kolejowa Fabianowska

Komorniki
Plewiska
Głuchowo

droga ul. Kolejowa-Fabianowska
droga /ul. Podgórna/
droga /ul. Brzoskwiniowa/

Plewiska

droga /ul. Składowa/

Plewiska
Plewiska

droga /ul. Składowa/
droga /ul. Składowa/

Plewiska

droga /ul. Składowa/

Plewiska

droga /ul. Składowa/

Plewiska
Plewiska
Plewiska
RAZEM

droga /ul. Miodowa/
droga /ul. Miodowa/
droga /ul. Miodowa/

1081
1092
1932/1
1336/9
1334/1
1346/1
1332/11
1331/4
116/3
116/5
118/27
931/65
379/1
1078/46
1074/34
1075
1072/1
1073
1076/25
1077
1070
1069/21
1060/1
1067/1
1062/15
1063
1061
1068
949/4
955/1
958/1

100
100
6021
1678
1007
4475
1747
1113
50
1272
12
71
1005
115
252
100
349
100
260
100
100
280
304
280
256
100
100
100
173
288
141
28914
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Zrealizowano wszystkie odszkodowania z wyjątkiem:
L.p.

Miejscowość

Przeznaczenie

39.
40.
41.
42.
Plewiska
43.
44.
45.

droga /ul.
Składowa/

Działka nr

Pow.
(m2)

1078/46
1074/34
1075
1072/1
1073
1076/25
1077

Uwagi
115
252
100
349
100
260
100

Sprawę prowadzi Starosta
Poznański

W 2018 r. zaplanowano następujące wykupy oraz zapłaty odszkodowań z tytułu przejścia
gruntów /drogi/ na rzecz Gminy w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
L.p.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.

Komorniki
Wiry
Plewiska
Plewiska
Komorniki

6.

Komorniki

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Komorniki
Plewiska
Plewiska
Komorniki
Komorniki
Chomęcice
Plewiska

Przeznaczenie
Połączenie ul. Młyńska - Żabikowska
ul. Torowa
dz. 1887/2 i 1887/6 - wykup gruntu pod park
dz. 968/11 - zieleń/ciąg pieszy
dz. 492/3 ul. Otwarta
dz. 649/2, 649/4, 7442/1, 7440/1, 7441/2 – ul.
Stawna
droga dz. 561 –część
dz. nr 1175/8 i 1175/9 – ul. Polna
dz. 967/9 – ul. Wiosenna
dz. nr 176 – studium zieleń
Ciąg pieszy - część dz. 303/34
dz. 104/36 – ul. Podgórna
dz. nr 1045 – ul. Zbożowa wykup udziałów

Pow.
(m2)
ok. 15000
1100
8838
2026
2432
2109
28
150
250
300
ok. 15
109
1847

Z tego zrealizowano:
L.p.

Miejscowość

Przeznaczenie
Połączenie Młyńska – Żabikowska dz.
1022/41022/6
dz. 1887/2 i 1887/6 - wykup gruntu
pod park

Pow.
(m2)

1.

Komorniki

3.

Plewiska

11.

Komorniki

Ciąg pieszy - część dz. 303/34

ok. 15

13.

Plewiska

dz. nr 1045 – ul. Zbożowa wykup
udziałów

1847

Uwagi

20.240

1.778.489,00 zł

8838

1.124.000,00 zł
W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji
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Ponadto zrealizowano wykupy:

L.p.

1.
2.
3.

Miejscowość

Rosnówko

Działka

Pow.
(m2)

Boisko sportowe,
zieleń
Droga
Zieleń

83/5
71/6
142/2

6891
1695
1932

254.200,00 zł
111.700,00 zł
49.700,00 zł

524/4
1295
1296/3
14/251

805
1000
790
20

64.400,00 zł
112.068,00 zł
97.388,00
1980,00

157/2

648

25.920,00

629

12.000

Przeznaczenie

Kwota (zł)

4.
5.
6.
7.

Komorniki

Szreniawa

Droga
Droga
Droga
Zatoka dla autobusów

8.

Rosnówko

Zieleń, przejście piesze

9.

Plewiska

Parking Park&Ride

10.

Komorniki

Droga

1030/3

200

10.000,00

11.

Komorniki

Droga

666/2

30

2.400,00

12.

Walerianowo

Droga

276/1

5888

Plewiska

1.932.000,00

353.280,00

W związku z opracowanym Programem Budowy Dróg Gminnych na lata 2017- 2025
priorytetem w zakresie wykupów nieruchomości były grunty znajdujące się w ciągu
realizowanych dróg, niezależnie od powyższego zestawienia. W następnej kolejności
realizowane były wykupy (lub zapłata odszkodowań) z ww. listy, w miarę posiadanych
środków w budżecie.
W 2018 r. pozyskano grunty Skarbu Państwa w drodze nieodpłatnego pozyskania gruntów
w Chomęcicach o łącznej powierzchni 3,4229 ha pod budowę sali gimnastycznej i obiektów
sportowych na potrzeby szkoły. Wartość pozyskanego gruntu oszacowano na kwotę
1.258.000,00 zł.

3. Program Budowy Dróg
Od 2009 r. Gmina Komorniki realizuje autorski Program Budowy Dróg Gminnych. W 2016 r.
została opracowana i przyjęta do wdrożenia jego aktualizacja na lata 2017-2025. Zadania
inwestycyjne wpisane do obecnego Programu podzielone zostały na trzy etapy. Pierwszy etap
to lata 2017-2019, drugi 2020-2021 i trzeci 2022-2025. Prace nad Programem uwzględniały
konsultacje społeczne, w których wzięli udział m.in. mieszkańcy, radni i rady sołeckie.
Poniżej przedstawiamy zadania, które zostały wykonane w ramach Programu w 2018 roku. Są
to zarówno zadania zaplanowane na rok 2018, ale również te rozpoczęte w 2017 roku,
a zakończone w 2018 roku.
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INWESTYCJE DROGOWE
NA TERENIE GMINY KOMORNIKI
zakończone w roku 2018

L.p.

Zadania 2017/2018

Długość
drogi

Koszt w zł.
(brutto)

1.

Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul.
Żabikowską w Komornikach

1,02 km

5,88 mln

2.

Budowa ul. Brzoskwiniowej i ul. Morelowej
w Głuchowie

0,38 km

1,50 mln

3.

Budowa chodnika przy ul. Bukowej w
Walerianowie

0,45 km

0,25 mln

Razem:

1,85 km

7,63 mln

Długość drogi

Koszt w zł.
(brutto)

Zadania 2018

1.

Budowa ul. Kolejowej Komorniki-Plewiska
z budową ronda i kanalizacji deszcz.

2.

Budowa ul. Stawnego w Rosnówku

3.

Budowa ul. Jabłoniowej w Rosnowie

4.

Budowa ul. Lipowej w Walerianowie

0,38 km

5.

Przebudowa ul. Fabianowskiej w Komornikach
– etap II

0,48 km

1,55 mln

6.

Budowa ulic ks. Gładysza, Sienkiewicza oraz
Kraszewskiego w Komornikach

0,64 km

2,41 mln

1 osiedle

0,49 mln

1,53 km

3,18 mln

7.

8.

Budowa monitoringu wizyjnego CCTV w
miejscowości Komorniki na Osiedlu Parkowym
w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa
systemu monitoringu Gminy Komorniki”
Budowa ul. Szałwiowej, Szafranowej i
Lubczykowej wraz z odwodnieniem w m.
Plewiska

1,20 km (wraz z
dojazdami do ronda)

7,17 mln

0,23 km

0,75 mln

0,48

0,73 mln

0,59 mln
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9.

Przebudowa ul. Szkolnej w Plewiskach, od ul.
Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej

0,32 km

1,84 mln

Razem:

5,26 km

18,71 mln

ZADANIA Z ZAKRESU BUDOWY CHODNIKÓW

L.p.

Zadania 2018

Długość
odcinka

Koszt w zł.
(brutto)

1.

ul. Stawna w Głuchowie

0,27 km

138 tys.

2.

ul. Dworcowa w Rosnówku

0,11 km

62 tys.

3.

ul. Bukowa w Walerianowie

0,40 km

257 tys.

4.

ul. Szkolna w Plewiskach

0,15 km

74 tys.

5.

ul. Jarzębinowa w Rosnowie

0,16 km

44 tys.

6.

Parking w Rosnówku z elementami chodnika

-

248 tys.

4. Program opieki nad zabytkami
Podstawowym celem „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Komorniki” uchwalonego
przez Radę Gminy Komorniki uchwałą nr XLII/408/2014 z dnia 27 marca 2014 r. jest
wypracowanie działań lokalnego samorządu mających na celu poprawę stanu zachowania
i utrzymania środowiska kulturowego. Program zakłada m.in. zahamowanie procesów
degradacji zabytków i doprowadzenie ich do stanu zachowania, podejmowanie działań
zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych
oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych przeznaczonych na
opiekę nad zabytkami.
W ramach realizacji Programu w 2018 r. wykonywano zadania z zakresu bieżącego utrzymania
obiektów gminnych wpisanych do rejestru zabytków w sposób umożliwiający ich użytkowanie.
Wyremontowano 3 lokale przy ul. Pocztowej 30 w Komornikach.

42

5. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Obowiązujący w gminie Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany we współpracy ze
Stowarzyszeniem Metropolia Poznań i przyjęty uchwałą nr XVI/179/2016 Rady Gminy
Komorniki z dnia 4 lutego 2016 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, określającym rozwiązania
przyjęte przez gminę w zakresie działań inwestycyjnych, w obszarach związanych
z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce i gospodarce komunalnej
w latach 2015-2020. Celem strategicznym zapisanym w Planie jest transformacja gminy
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii źródeł odnawialnych
i poprawę jakości powietrza.
W 2018 roku w ramach realizacji Planu podjęto następujące działania:
1. Wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła na inne o jak najniższych wskaźnikach emisji
lub stosowaniem energii elektrycznej w budynkach – w formie dopłat do wymiany
piecy. W 2018 r. z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 112.332,41 zł. Złożono 26
wniosków o dofinansowanie wymiany pieca. Dotację przyznano w sumie 23 osobom.
2. Dokończenie budowy ul. Młyńskiej i Żabikowskiej w Komornikach, Brzoskwiniowej
i Morelowej w Głuchowie – inwestycje pozwoliły na znaczne przeorganizowanie
i zoptymalizowanie codziennego ruchu drogowego mieszkańców i tranzytu.
3. Budowa kolejnych dróg w ramach Programu Budowy Dróg usprawnia i upłynnia
połączenia drogowe ograniczając tym samym emisję spalin do atmosfery.
4. Przygotowanie koncepcji ścieżek rowerowych przy ulicy Tęczowej i ulicy Kolumba
w Komornikach
5. zakładanie i wymiana oświetlenia na energooszczędne w Głuchowie (ul. Spokojna),
Szreniawie (ul. Bursztynowa, ul. Rubinowa, ul. Szmaragdowa), Wirach (ul. Kolejowa, ul.
Graniczna, Zielona, Południowa), Plewiskach (ul. Wiosenna), Rosnowie (ul.
Czereśniowa), Rosnówku (ul. Dworcowa).
6. Uzupełnienie floty autobusowej PUK Komorniki o 3 nowe autobusy niskoemisyjne typu

Euro 6 – autobusy zakupione przez PUK Komorniki w ramach projektu finansowanego
z funduszy europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (WRPO), pn.: Zakup 8 niskoemisyjnych autobusów miejskich wraz
z budową infrastruktury transportu publicznego, zakup systemu zarządzania flotą
i informacji pasażerskiej, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz realizacja
działań promujących transport publiczny.
7. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Łęczycy. Panele

zainstalowano w dwóch ciągach, w łącznej ilości 150 sztuk, a ich całkowita moc wynosi
49,5 kW. Zadaniem paneli jest produkcja prądu na potrzeby oczyszczalni ścieków,
której roczne zużycie energii elektrycznej wynosi ponad 1 600 000 kWh.
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6. Program ochrony środowiska
Program został przyjęty uchwałą nr XLV/439/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia
2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki na lata 20172020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
Celem Programu jest głównie realizacja polityki ochrony środowiska, która jest zbieżna
z założeniami największych dokumentów strategicznych i programowych. Realizacja jego
założeń ma przyczyniać się do: poprawy stanu i jakości środowiska naturalnego; poprawy
i uporządkowania zarządzania środowiskiem; zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości
życia mieszkańców.
Do działań podejmowanych przez gminę w ramach realizacji Programu w 2018 r. wpisują się
działania wskazane powyżej oraz:
1) wprowadzanie do dokumentów planistycznych zapisów dotyczących klasyfikacji

terenów pod względem akustycznym, stosowanie zasad strefowania oraz elementów
uspokojenia ruchu na terenach zabudowy mieszkaniowej;
2) prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków;
3) uzgodnienia w zakresie wydobywania kopalin na terenie gminy;
4) monitoring gleb użytkowych rolniczo – badanie składu chemicznego;
5) organizacja i współorganizacja akcji o charakterze edukacyjnym, np. sprzątanie świata,
sadzenie drzew, konkursy szkolne o tematyce ekologicznej;
6) instalowanie nowych koszy na śmieci w parkach, przy drogach i placach;
7) przeprowadzenie zbiórki przeterminowanych leków i zużytych baterii przez CZO
Selekt;
8) prowadzenie melioracji (utrzymywanie i czyszczenie rowów, stawów, czyszczenie
i wykaszanie)
9) współpraca z CZO Selekt w Czempiniu w zakresie organizacji zbiórek odpadów
wielkogabarytowych, prowadzenia PSZOK, itp.;
10) realizacja, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, Programu likwidacji
wyrobów zawierających azbest [zrealizowano 23 wnioski na łączną kwotę 17.555,20 zł.
w tym wkład gminy wyniósł 8.846,66 zł.
11) utrzymywanie zieleni (cięcia sanitarne drzewostanu, strzyżenie trawników, tworzenie
nowych), prace w parku w Głuchowie. W 2018 r. wykonano nasadzeń 390 drzew i 100
krzewów.

7. Regulamin utrzymania czystości i porządku
Dokument o charakterze strategicznym przyjęty Uchwałą nr XXXI/325/2017 Rady Gminy
Komorniki z dnia 23 lutego 2017 r. Regulamin określa m.in. zasady dotyczące wymagań
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obowiązki osób
utrzymujących zwierzęta domowe, częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości
ciekłych i wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej.
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W ramach realizacji Programu przeprowadzono 28 kontroli posiadania zbiorników
bezodpływowych oraz podpisanych umów z firmami posiadającymi zezwolenie na odbiór
nieczystości ciekłych.
W 2018 r. na terenie gminy zarejestrowano 390 zbiorników bezodpływowych
i 9 przydomowych oczyszczalni ścieków.

8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Komorniki
Roczny Program przyjęty został w drodze uchwały Rady Gminy Komorniki nr XLIX/481/2018
z dnia 26 marca 2108 r.
Program realizowany jest we współpracy z Fundacją „Zwierzęce Marzenia”, Schroniskiem dla
Zwierząt w Kostrzynie (w ramach Związku Międzygminnego), strażą gminną, policją, lecznicą
weterynaryjną i wybranym gospodarstwem rolnym na terenie gminy.
W ramach realizacji Programu w 2018 r. przeprowadzono akcję czipowania psów (142 szt.)
oraz sterylizacji kotów (43 szt.).
Gmina prowadzi, we współpracy z Miastem Puszczykowo Przytulisko dla zwierząt w Łęczycy.
W 2018 r. w Przytulisku zaopiekowano się 39 psami. W klinice pomoc udzielono 9 psom i 9
kotom.
Straż gminna na bieżąco realizuje odławianie wałęsających się zwierząt, przekazuje je do
Przytuliska i pomaga w odnalezieniu właścicieli.

9. Plan zamówień publicznych
W 2018 roku zaplanowano łącznie udzielenie 24 zamówień publicznych, w tym 20 na roboty
budowlane o łącznej wartości szacunkowej 66 769 395,74 złotych netto, 3 usługi o wartości
886 845,53 złotych netto i 1 dostawę o wartości 406 504,07 złotych netto.
Łącznie w zakresie wszystkich trybów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych
zaplanowano zamówienia o wartości 68 062 745,34 złotych netto.
Plan zamówień publicznych został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 17 stycznia
2018 roku i był trzykrotnie aktualizowany: w kwietniu (dodano 2 zamówienia na roboty
budowlane o wartości 5 957 528,46 złotych netto i przeniesiono 1 zamówienie na roboty
budowlane o wartości szacunkowej 13 000 000,00 zł netto na 2019 rok), w lipcu (dodano
jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości 304 347,31 złotych netto),
a także w sierpniu (dodano 2 zamówienia na usługi o łącznej wartości 705 170,72 złotych
netto oraz 1 zamówienie na robotę budowlaną o wartości 243 902,44 złotych netto).
W sumie ogłoszono 35 postępowań, w tym unieważniono 7 postępowań, zawarto 28 umów
na łączną wartość 62 384 018,78 złotych brutto.

10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr XLV/447/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia
18 grudnia 2017r. Celami Programu są m.in.:
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1) kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia;
2) popularyzacja wiedzy w zakresie zachowań ryzykownych, a tym samym zmniejszenie
nasilenia aktualnie istniejących problemów uzależnień na terenie Gminy Komorniki;
3) zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień na terenie Gminy
Komorniki;
4) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.
Realizacja Programu w 2018 roku:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu
 prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i ich rodzin - z pomocy skorzystało 26 osób,
 prowadzenie Punktu dla Ofiar przemocy w rodzinie – z pomocy skorzystały
34 osoby;
2) wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz przemocą
w rodzinie w postaci pomocy prawnej i psychospołecznej:
 rozmowy motywacyjno-interwencyjne – ze wsparcia skorzystały 24 osoby,
 kierowanie na badania mające na celu diagnozę uzależnienia - 10 osób;
 kierowanie wniosków do sądu rejonowego o wydanie postanowienia
zobowiązującego się do poddania się leczeniu odwykowemu, a w razie
potrzeby
o zmianę formy leczenia - 13 postępowań;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności

dla dzieci i młodzieży
 organizowanie i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży w szkołach – zrealizowano 10 programów;
 finansowanie zajęć w świetlicach środowiskowych z elementami
socjoterapii działających na terenie Gminy Komorniki, jako sieci miejsc
alternatywnego spędzania wolnego czasu oraz zakup materiałów do
prowadzenia zajęć – prowadzenie 7 świetlic;
 organizowanie festynu edukacyjno-rekreacyjnego;
 organizowanie wypoczynku letniego, dla dzieci z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym i grup podwyższonego ryzyka - wyjazd wakacyjny
dla 90 dzieci;
 organizowanie szkoleń dla radnych Gminy Komorniki członków Zespołu
Interdyscyplinarnego poszerzających wiedzę z zakresu zachowań
ryzykownych (alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer, hazard),
4) wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu

problemów alkoholowych i uzależnień - wspieranie działań zmierzających do
ograniczenia i zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz patologii
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społecznej - współpraca z policją, przewożenie osób nietrzeźwych do izby
wytrzeźwień - 26 osób;
5) monitoring nasilenia problemów uzależnień na terenie gminy - stałe konsultacje
z Policją oraz Strażą Gminną;
6) wnioskowanie do właściwych organów o cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaży w przypadku naruszenia przepisów prawa – 1 postępowanie
o cofnięcie zezwolenia.

11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
Od 2016 roku w gminie jest realizowany Program 500+, a od 2018 r. także Program 300+
„Dobry Start”.
W 2018r. były realizowane Programy: Przemoc w rodzinie ABC dla pracowników ochrony
zdrowia w Gminie Komorniki; Bezpieczny senior w Gminie Komorniki,- realizowany przez
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Rządowy
Program w zakresie dożywiania osób (w ramach zadań własnych Ośrodka) oraz Program
Stypendium szkolne w ramach zadania zleconego.
Zmalała ilość osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia te są
wypłacane osobom, którym nie płaci alimentów osoba do tego zobowiązana, lecz są one
również wypłacane ze względu na dochód-725,00zł. na członka w rodzinie). Powodem tego
zjawiska jest wzrost najniższej pensji krajowej, a w konsekwencji próg dochodowy nie uległ
zmianie od wielu lat.
Zaobserwowano zmniejszenie liczby osób bezrobotnych (wzrosło zapotrzebowanie na
pracownika na rynku pracy oraz miejsca pracy). Zmalała także ilość osób korzystających
z Pomocy Społecznej, co jest podyktowane tym, iż zwiększyło się kryterium dochodowe
uprawniające osoby do korzystania z pomocy społecznej (w 2018 r. kryterium dla samotnie
gospodarującej osoby wynosiło 701,00zł., dla wspólnie gospodarujących osób – 528,00zł).,
większą dostępnością pracy. Sytuację tych rodzin w znacznej mierze poprawił wprowadzony
Program 500+.
Wzrosła liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych (większa ilość mieszkańców oraz
pozyskiwanie większej części dokumentów spoczywa na organie przyznającym świadczenie,
przedtem dokumenty był zobowiązany dostarczyć świadczeniobiorca) wzrósł próg
dochodowy, uprawniający do przyznania świadczeń rodzinnych (674,00zł. na członka
w rodzinie oraz 764,00zł., gdy w rodzinie jest dziecko ze stopniem niepełnosprawności).
Wzrosła liczba osób bezdomnych, za które ośrodek opłaca koszty pobytu w schroniskach
i noclegowniach.
Wrosła liczba środowisk z przemocą w rodzinie oraz problemem z alkoholem – te przypadki są
częściej zgłaszane, przez rodzinę oraz osoby pokrzywdzone. Dawniej istniały, lecz nie były
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potwierdzone przez osoby pokrzywdzone, co również przyczyniło się do wzrostu zakładanych
,,Niebieskich Kart”.
Wzrosła liczba osób kierowanych do Domu Pomocy Społecznej (społeczeństwo się starzeje,
dzieci osób starszych nie są w stanie zapewnić im opieki, gdyż wykonują pracę zawodową).

12. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Program przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/376/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca
2017 r. Głównym celem Programu jest ograniczenie liczby osób sięgających po narkotyki
i dostępu do środków psychoaktywnych, m.in. poprzez edukowanie młodzieży i dorosłych
w zakresie zagrożeń stwarzanych przez przyjmowanie narkotyków, kształtowanie umiejętności
społecznych radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz promowanie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.
Realizacja Programu w 2018 r.:














realizacja programów profilaktycznych, zajęć edukacyjno – profilaktycznych
w szkołach, świetlicach wg wyborów szkół i propozycji GKRPA;
współpraca z Policją – organizacja spotkań z uczniami – konsekwencje prawne sięgania
po środki psychoaktywne – spotkania organizowane w świetlicach środowiskowych;
realizacja programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt. „Dopalacze niszczą
życie” – odbiorcami programu byli uczniowie szkół;
udział szkół i świetlic w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj trzeźwy umysł - akcja
coroczna, udział w niej wzięło 6 szkół;
organizacja spotkań dla mieszkańców gminy, uświadamiających problem
i doskonalących umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych oraz stosowania
środków psychoaktywnych - akcja „Darmowy Test narkotykowy”- 6 aptek
zaangażowanych w działania;
publikowanie materiałów i treści edukacyjnych w mediach społecznościowychwspółpraca z „Nowinami” oraz ciągłe aktualizacje informacji na stronie internetowej
gminy;
udział członków komisji, osób pracujących w obszarach związanych z uzależnieniami
w szkoleniach, konferencjach, formach doskonalących ich kompetencje w tym
zakresie- 3 konferencje, 4 szkolenia;
warsztaty i szkolenia cykliczne – szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów –
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach cz. 2/;
współpraca ze szkołami – prowadzenie z uczniami zajęć treningu umiejętności
społecznych TZA - 3 warsztaty;
działalność punktu konsultacyjnego – pomoc psychologiczna, konsultacje
indywidualne, kierowanie do pomocy specjalistycznej - 12 osób.

13. Program Rodzina 5+
Gminny Program Rodzina 5+ realizowany od 2014 roku skierowany jest do rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy. Uczestnicy Programu korzystają z ulg
i rabatów oferowanych przez Partnerów. Obecnie w Programie bierze udział jest 49
Partnerów – firm i instytucji usługowych. W 2018 roku do Programu przystąpiło 3 partnerów.
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W 2018 r. pozytywnie rozpatrzono 69 wniosków o wydanie „Kart „Rodzina 5+”. W sumie od 1
stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wydano 338 kart, w tym 206 kart dla dzieci i 132 kart dla
rodziców.

14. Rządowy Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych
W 2018 r. rozpatrzono 76 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny. W sumie wydano 370 kart
tradycyjnych plastikowych (w tym 228 kart dla dzieci i 142 kart dla rodziców) oraz 272 kart
elektronicznych – aplikacja na telefon (w tym 162 kart dla dzieci i 110 karty dla rodziców).

15. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
Program „Posiłek w szkole i domu” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2
pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14
ustawy o pomocy społecznej. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzież z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program
zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak
i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Celem
programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne
szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków.
W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 56 decyzji w sprawie przyznania pomocy 18
rodzinom na ogólną kwotę 35.500 zł. W ramach realizacji Programu w szkołach wydano 52
decyzje w sprawie przyznania pomocy 58 dzieciom na kwotę 61.506 zł.
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Rozdział III
Umowy i porozumienia
W tej części przedstawiamy Informację o zawartych w 2018 r. umowach i porozumieniach z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz o stanie ich realizacji.

1. Ład przestrzenny

Lp.

1.

2.

Nazwa jednostki, z którą
zawarto porozumienie

Przedmiot
porozumienia

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św. Jana XXII

Zasada współpracy
przy realizacji terenu
rekreacyjnosportowego na działce
7718 będącej
własnością Parafii

Miasto Puszczykowo

Zasady współpracy
przy organizacji
kąpieliska nad jez.
Jarosławieckim

Krótka informacja
o stanie wykonania
porozumienia
Parafia wyraziła zgodę
na zaprojektowanie i
wybudowanie boiska.
Gmina zaprojektowała i
wybudowała boisko.
Dokonano podziału
geodezyjnego działki z
przeznaczeniem pod
drogę.
Gmina Komorniki
przygotowuje
kąpielisko, Miasto
Puszczykowo pokryje
50% kosztów
utworzenia kąpieliska.

Koszt
porozumienia/
poniesiony
w 2018 r.

0 zł

0 zł

2. Gospodarka nieruchomościami

Lp.

1.

Nazwa jednostki, z którą
zawarto porozumienie

Przedmiot
porozumienia

Krótka informacja o
stanie wykonania
porozumienia

Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa – Oddział
Terenowy KOWR w
Poznaniu

Nieodpłatne
przekazanie
nieruchomości
położonej w obrębie
Chomęcice stanowiącej
działki nr 374/15,
374/14 i 374/3

Nieruchomość
pozyskano w dniu
12.10.2018 – umowa w
formie aktu
notarialnego

Koszt
poniesiony
w 2018 r.

4.857,74 zł

50

3. Ochrona środowiska, przyrody i gospodarki wodnej

Lp.

Nazwa jednostki, z którą
zawarto porozumienie

1.

Starostwo Powiatowe w
Poznaniu

2.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego

Przedmiot porozumienia

Dofinansowanie
likwidacji wyrobów
zawierających azbest
Dotacja celowa w
kwocie 17 964 zł na
zakup sadzonek drzew
miododajnych

Krótka informacja o stanie
wykonania porozumienia

Zrealizowano 23 wnioski
mieszkańców
Nasadzono 131 drzew
miododajnych

Koszt
poniesiony
w 2018 r.

8.846,66 zł

17.964 zł

4. Gminne drogi, ulice, mosty, organizacja ruchu drogowego

Lp.

1.

2.

3.

Przedmiot
porozumienia

Krótka informacja
o stanie wykonania
porozumienia

Powiat Poznański

Powierzenie Gminie
Komorniki
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną
drogą powiatową nr
2390P w m. Wiry – tj.
przebudowy
skrzyżowania ul.
Komornickiej,
Łęczyckiej, Podgórnej i
Zespołowej w Wirach.

W 2018 roku
prowadzono
uzgodnienia z Zarządem
Dróg Powiatowych.
Obecnie trwają prace
projektowe.

Powiat Poznański

Powierzenie Gminie
Komorniki
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną
drogą powiatową nr
2387P tj. przebudowy
ul. Szkolnej w
Plewiskach.

Powiat Poznański

Udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi
Poznańskiemu na
realizację w ramach
„Programu rozwoju

Nazwa jednostki, z którą
zawarto porozumienie

Koszt
poniesiony
w 2018 r.

Koszt zleconej
dokumentacji
projektowej –
96.801,00 zł

W 2019 trwały
uzgodnienia z Zarządem
Dróg Powiatowych
dotyczące połączenia
ul. Krętej i ul. Szkolnej.
Obecnie trwa
Bez kosztów.
procedura związana z
wyłonieniem
Wykonawcy
dokumentacji
projektowej.
Zaplanowano:
W kwietniu 2019
2.215.000,00
rozpoczęto roboty
do 31.08.2019
budowlane.
oraz
2.215.000.,00
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gminnej i powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019” w roku
2019 zadania na
drodze powiatowej nr
2389P tj. Budowy I
etapu obwodnicy
Chomęcic i Głuchowa.

do
30.09.2019r.

5. Wodociągi, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, oczyszczanie ścieków komunalnych,
utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz.

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa jednostki, z którą
zawarto porozumienie

Przedmiot
porozumienia

Stowarzyszenie Metropolia
Poznań

Zasady współpracy
przy postępowaniu o
udzielenie zamówienia
publicznego na zakup i
dostawę gazu
ziemnego:
- z dnia 20.11.2017 na
dostawę gazu na 2018
r.
- z dnia 26.06.2018 na
dostawę gazu na
2019r.

Miasto Poznań

Zasady współpracy
przy postępowaniu o
udzielenie zamówienia
publicznego na zakup
energii elektrycznej i
obsługa grupy
zakupowej.

Miasto Puszczykowo

Zapewnienie opieki
bezdomnym
zwierzętom na terenie

Krótka informacja
o stanie wykonania
porozumienia
Przeprowadzone
postępowanie
zakończone zostało
zawarciem umowy:
- na 2018 r. z PGNiG
Obrót Detaliczny sp. z
o.o. umowa nr
010/2017/1503/UP z
20.11.2017
- na 2019r. z PGNiG
Obrót Detaliczny sp. z
o.o. umowa nr
010/2018/3801/UP
Przeprowadzone
postępowanie
zakończone zostało
zawarciem umów:
- na 2018 r. z ENEA S.A.
nr POZ/TK/32/2017 z
15.11.2017
- na 2019 r. z ENEA S.A.
nr TK/POZ/2018/34 z
16.10.2018

Koszt
poniesiony
w 2018 r.

2.273,04 zł za
2018r. 2.462,46
zł za 2019r.

za 2018r.
2.091,00 zł

Zapewnienie opieki
realizowane jest przez
Fundację Zwierzęce
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Gminy oraz Miasta
poprzez urządzenie
i prowadzenie
tymczasowego
przytuliska dla
bezdomnych psów

4.

Celem porozumienia
jest ustalenie zasad
współpracy między
stronami w zakresie
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi z terenu
Gminy i Miasta
Puszczykowo, w tym
przebywającymi w
przytulisku dla zwierząt
w miejscowości
Łęczyca ul. Poznańska
6

Fundacja Zwierzęce
Marzenia

Marzenia

W ramach
porozumienia fundacja
podejmuje się działań
prowadzących do
wspierania ustawowych
obowiązków Gminy i
Miasta w zakresie opieki
zwierzętom
bezdomnym .
Zobowiązuje się przede
wszystkim do działań na
rzecz zmniejszenia
populacji tych zwierząt
poprzez prowadzenie
czynnej adopcji
bezdomnych psów i
kotów

Zadanie
powierzone
w ramach
pożytku
publicznego –
30.000 zł
rocznie.

6. Lokalny transport zbiorowy

Lp.

1.

2.

Nazwa jednostki, z którą
zawarto porozumienie

Miasto Poznań, Miasto
Luboń

Miasto Poznań, Miasto
Luboń

Przedmiot porozumienia

Świadczenie usług w
zakresie lokalnego
transportu zbiorowego,
polegające na
planowaniu,
organizowaniu i
zarządzaniu publicznym
transportem zbiorowym
na liniach
komunikacyjnych, z
których korzystają
mieszkańcy Gminy
Komorniki
Świadczenie usług w
zakresie lokalnego
transportu zbiorowego
– linia komunikacyjna
250.

Krótka informacja
o stanie wykonania
porozumienia

Zadanie wykonuje PUK
Komorniki w
porozumieniu z
Zarządem Transportu
Miejskiego.

Uruchomiono nocną
linię autobusową 250,
która kursuje w
weekendy na trasie
Poznań Górczyn –

Koszt poniesiony
w 2018 r.

4.746.789,41 zł
w tym :

11.330,00 zł
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Luboń-KomornikiSzreniawa-RosnówkoRosnowo-ChomęciceKonarzewo-Głuchowo.

7. Edukacja publiczna

Lp.

1.

2.

Nazwa jednostki, z którą
zawarto porozumienie

Miasto Poznań

Tarnowo Podgórne

3.

Miasto Poznań

4.

Miasto Poznań

Przedmiot porozumienia

Udzielenie pomocy
finansowej w formie
dotacji celowej dla Miasta
Poznania na
dofinansowanie oferty
edukacyjnej w obszarze
samorządowego
szkolnictwa
podstawowego, z której
korzystają mieszkańcy
Gminy Komorniki w roku
2018
Partycypacja w kosztach
zatrudnienia nauczyciela
katechety w pozaszkolnym
punkcie katechetycznym,
zlokalizowanym w
Baranowie dla uczniów
szkół prowadzonych przez
Gminę Komorniki będących
członkami Kościoła
Chrześcijańskiego „Arka” w
Poznaniu
Partycypacja w kosztach
zatrudnienia nauczyciela
katechety w pozaszkolnym
punkcie katechetycznym,
zlokalizowanym w
Poznaniu przy ul.
Grunwaldzkiej 55, dla
uczniów szkół
prowadzonych przez
Gminę Komorniki będących
członkami Kościoła
Zielonoświątkowego
Refundowanie przez

Krótka informacja o stanie
wykonania porozumienia

Koszt
poniesiony
w 2018 r.

Dofinansowano koszty
pobytu 76 uczniów
będących mieszkańcami
gminy Komorniki
uczęszczających do w
oddziałów sportowych,
integracyjnych w
szkołach podstawowych
oraz 18 uczniów
uczęszczających do szkół
artystycznych
Mieszczących się na
terenie m. Poznań

99083,00 zł

Dwoje uczniów z gminy
Komorniki uczestniczyło
w zajęciach z religii w
punkcie katechetycznym

1542,75 zł
144.455,04

Dwoje uczniów z gminy
Komorniki uczestniczyło
w 2018 r. w zajęciach z
religii w punkcie
katechetycznym

Łącznie przekazano

649,42
(pół roku)

144.455,04
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Gminę Komorniki
wysokości dotacji
ponoszonej z budżetu
Miasta Poznania z tytułu
korzystania przez dzieci z
terenu Gminy Komorniki ze
żłobków prowadzonych
przez Miasto Poznań

5.

Powiat Poznański

dotację na 148 dzieci

Na podstawie
porozumienia
sfinansowano 1 etat
pracownika
pedagogicznego Poradni
PsychologicznoPedagogicznej oraz
ryczałt na dojazd do
placówek.

13.000 zł

Przedmiot
porozumienia

Krótka informacja o
stanie wykonania
porozumienia

Koszt
poniesiony
w 2018 r.

Udzielenie przez
Gminę dotacji celowej
na pokrycie części
kosztów tzw.
„gotowości izby
wytrzeźwień”

Dotacja przeznaczona
na realizację zadań izby
wytrzeźwień dla osób
doprowadzonych z
terenu gminy.

Udzielenie dotacji na
dofinansowanie w zakresie
udzielania pomocy
psychologicznopedagogicznej uczniom z
terenu gminy

Inne
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa jednostki, z którą
zawarto porozumienie

Powiat Poznański

Komenda Wojewódzka
Policji w Poznaniu

Dodatkowe służby na
terenie gminy.

Komenda Wojewódzka
Policji w Poznaniu

Udział w kosztach
utrzymania
Komisariatu Policji w
Komornikach

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu

Udział w kosztach
funkcjonowania
Komendy Miejskiej
Straży Pożarnej w
Poznaniu

W ramach
porozumienia
zrealizowano 130
patroli prewencyjnych z
wykorzystaniem 260
policjantów. Łącznie
zrealizowano 2080
godzin płatnych patroli.
W ramach
porozumienia
sfinansowano meble do
Komisariatu Policji w
Komornikach.
W ramach
porozumienia
dofinansowano
rozbudowę systemu
dyspozytorskiego
łączności radiowej.

32.331,97 zł

65.000 zł

7.000 zł

20.000 zł
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Rozdział IV Budżet Obywatelski
W 2018 r. powstały pierwsze inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Gminy Komorniki. Mieszkańcy w drodze głosowania wybrali najciekawsze inicjatywy, wśród
których znalazły się zarówno inwestycje rekreacyjne, jak i projekty miękkie.

1. Podstawy prawne organizacji budżetu obywatelskiego
Konsultacje dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 r.
prowadzone były w roku 2017 w oparciu o:
 art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałę Nr
VI/67/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komorniki (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. poz. 3008);
 Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki nr 208/2017 z 8 maja 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia na terenie gminy Komorniki konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki na rok 2018.

2. Rodzaje zadań i środki na ich realizację przeznaczone w uchwale budżetowej
W uchwale budżetowej gminy Komorniki w na 2018 rok na realizację zadań w ramach
budżetu obywatelskiego przeznaczono 600.000 zł. Z tego 500.000 zł zostało zaplanowane na
zadania
o charakterze inwestycyjnym, a 100.000 zł na zadania o charakterze nie inwestycyjnym.

3. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego
W 2018 r. decyzją mieszkańców zrealizowano następujące zadania:
1) Zadania nieinwestycyjne:


wakacyjne spływy kajakowe,



Szreniawskie młodzieżowe igrzyska sportowe.

2) Zadania inwestycyjne:
 plaża w Chomęcicach ul. Nad Jeziorem,
 tor dla rolkarzy i rowerzystów w Wirach,
 droga do szkoły - aktywne przejścia dla pieszych w Komornikach,
 modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
Janusza Korczaka w Komornikach,
 przestrzeń dla młodzieży, pumptrack w Plewiskach.
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4. Kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego:


wakacyjne spływy kajakowe - 9984,00 zł,



szreniawskie młodzieżowe igrzyska sportowe - 0 zł,



plaża w Chomęcicach ul. Nad Jeziorem - 97.912,27 zł,



tor dla rolkarzy i rowerzystów w Wirach - 146.714,98 zł,



droga do szkoły - aktywne przejścia dla pieszych w Komornikach – 66.131,91 zł,



modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka w Komornikach - 57.201,15 zł,



przestrzeń dla młodzieży, pumptrack w Plewiskach - 120.798,30 zł.

W sumie, na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki w 2018 r.
przeznaczono 498.742,61 zł.

5. Działania podjęte w procesie realizacji zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego i ich efekty.
1) Wakacyjne spływy kajakowe - wprowadzenie spływów kajakowych stanowi

uzupełnienie oferty rekreacyjnej Gminy Komorniki. Zadanie obejmowało 6 eventów
organizowanych w lipcu i sierpniu 2018 r. Spływy odbywały się z przystani
wędkarskiej przy Jeziorze Rosnowskim do plaży przy jeziorze Chomęcikim i z
powrotem. Jednorazowo udział w spływie brało 30 osób. Obsługę organizacyjną
zadania zapewnia Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach.
2) Szreniawskie młodzieżowe igrzyska sportowe - zadanie nie zostało zrealizowane,

pomysłodawca wycofał się.
3) Plaża

w Chomęcicach, ul. Nad Jeziorem – opracowany został projekt
zagospodarowania terenu, który uzyskał zaświadczenie Starosty Poznańskiego
o braku sprzeciwu na realizację. Zorganizowanie plaży polegało na utworzeniu
boiska do piłki plażowej, placu zabaw i przebieralni, a także nasadzeniu drzew
i roślin.

4) Tor dla rolkarzy i rowerzystów w Wirach – opracowany został projekt

zagospodarowania terenu, który uzyskał zaświadczenie Starosty Poznańskiego
o braku sprzeciwu na realizację. Tor dla rolkarzy i rowerzystów wykonany został
z betonu asfaltowego. Wymiary toru to 22 x 29 m, szerokość 200 – 250 cm. Wzdłuż
pasów jezdnych usytuowano 4 ławki i kosze na śmieci. Obiekt powstał przy ul.
Dworcowej, w sąsiedztwie boiska Orlik.
5) Droga do szkoły – aktywne przejścia dla pieszych w Komornikach – ustawiono nowe

oznakowanie pionowe przejścia (tablice D6 z pomarańczowym tłem, panel LED
z zasilaniem solarnym i detektorem ruchu) i poziome (nawierzchnia antypoślizgowa,
oznakowanie grubowarstwowe).
6) Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza

Korczaka w Komornikach – opracowano projekt zagospodarowania terenu, który
uzyskał zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu na realizację.
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Zamontowane zostały dwa zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią i drabinką, huśtawka
wahadłowa podwójna, huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”,
cztery huśtawki równoważne oraz pięć ławek z oparciem, regulamin oraz kosze na
śmieci. Na terenie placu zastosowano nawierzchnię bezpieczną - piasek.
7) Przestrzeń dla młodzieży pumptrack w Plewiskach – opracowany został projekt

lokalizacji toru rowerowego, który uzyskał zaświadczenie Starosty Poznańskiego
o braku sprzeciwu na realizację. Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem
w całości wykonanym z modułowych elementów. Pumptrack składa się z muld,
zakrętów profilowanych oraz małych „hopek”. Obiekt składa się z dwóch band 180
stopni oraz 6 hopek rozpędowych. Całość toru ma wymiary 16.3 x 6 m,
a wyznaczona strefa bezpieczeństwa 20.3 x 10 m. W sąsiedztwie obiektu znajduje
się tablica z regulaminem użytkowania. Obok toru zamontowano ławki, kosze na
śmieci oraz stojak na rowery. Inwestycja została zlokalizowana na działce nr 618/29
w Plewiskach przy ul. Zielarskiej.
Konsultacje w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki zostały przeprowadzone
także w 2019 r.
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Rozdział V Uchwały Rady Gminy Komorniki
W tej części przedstawiamy informacje o przyjętych i zrealizowanych uchwałach Rady Gminy
Komorniki w 2018 r.
Od stycznia do października 2018 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy Komorniki
w tym:
 1 sesja uroczysta (26.05.2018r.),
 1 sesja absolutoryjna (7 czerwca 2018r.),
 1 sesja nadzwyczajna (26.07.2018r.).
Rada Gminy Komorniki podjęła w 2018 r. 129 uchwał.
W listopadzie 2018 r. rozpoczęła się VIII kadencja samorządu. Do 31 grudnia 2018 r. odbyły się
3 sesje robocze.
Przewodniczącym Rady Gminy Komorniki jest Marian Adamski. Jego zastępcami są: Urszula
Kolińska i Piotr Wiśniewski.
W Radzie Gminy Komorniki działają dwa kluby: Nasza Gmina Komorniki (11 radnych) oraz Głos
Mieszkańców (7 radnych).
Uchwały Rady Gminy Komorniki podjęte w 2018 r. przedstawiamy skatalogowane
w poniższych kategoriach:
1) ład przestrzenny – uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) gospodarka nieruchomościami – to m.in. uchwały w sprawie dzierżawy lub wynajmu
gminnych nieruchomości;
3) ochrona środowiska i przyrody i gospodarka wodna;
4) gminne drogi, ulice, mosty, organizacja ruchu drogowego – to m.in. uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom oraz budowy i remontów dróg powiatowych ze
środków gminy Komorniki;
5) wodociągi, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, oczyszczanie ścieków komunalnych,
utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz;
6) lokalny transport drogowy;
7) uchwały budżetowe – to uchwały zmieniające gminny budżet;
8) gminne budownictwo mieszkaniowe;
9) edukacja;
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10) wspieranie rodziny i pieczy zastępczej;
11) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych, wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej;
12) uchwały pozostałe.
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Ład przestrzenny

Lp.

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania

Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela
(Uchwała Nr LI/501/2018 z dnia 17 maja 2018r.)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Pasieki i
Kwiatowej (Uchwała Nr LI/500/2018 z dnia 17 maja 2018 r)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej
(Uchwała Nr XLIX/478/2018 z dnia 26 marca 2018 r.)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Podgórnej i
Granicznej (Uchwała Nr XLVIII/471/2018 z dnia 1 marca 2018 r)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Zespołowej i
Sportowej (Uchwała Nr XLVII/465/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Nowej, Zielonej i
Grabowej (Uchwała Nr XLVII/460/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Głuchowo
wzdłuż drogi ekspresowej S5 (Uchwała Nr XLVII/459/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

Plan uchwalony
(Uchwała Nr IX/75/2019 z dnia 14 maja 2019 r.)
Projekt planu w opracowaniu
Plan uchwalony
(Uchwała Nr VII/60/2019 z dnia 28 marca 2019 r.)
Projekt planu uchwalony,
(Uchwała Nr VIII/72/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.)
Plan uchwalony
(Uchwała Nr LVIII/573/2018 z dnia 11 października 2018 r.)
Plan uchwalony
(Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.)
Projekt planu w opracowaniu.
Projekt planu w opracowaniu.

9.

10.

zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulic: 1 Maja i S.
Stawnego (Uchwała Nr XLVII/458/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczyckiej
(Uchwała Nr XLVII/457/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie ulic:
Jarzębinowej i Rosnowskiej (Uchwała Nr XLVI/453/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.)

Projekt planu opracowany.

Projekt planu w opracowaniu.

Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej.
(Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.)

12.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Nowej, Zielonej i Grabowej
(Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.)

13.

14.

15.

16.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej (Uchwała Nr
LVIII/574/2018 z dnia 11 października 2018 r.)
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi części wsi Wiry w rejonie ulic: Zespołowej i Sportowej
(Uchwała Nr LVIII/573/2018 z dnia 11 października 2018 r.)
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Zespołowej
(Uchwała Nr LVIII/572/2018 z dnia 11 października 2018 r.)
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej (Uchwała Nr
LVII/571/2018 z dnia 11 października 2018 r.)

Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14 stycznia
2019 r., poz. 658
Plan nr 170
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 grudnia
2018 r., poz. 10236
Plan nr 169
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 października 2018 r., poz. 8098
Plan nr 167
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 października 2018 r., poz. . 8097
Plan nr 166
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 października 2018 r., poz. 8108
Plan nr 165
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 29 października 2018 r., poz. 8372
Plan nr 168
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17.

18.

19.

20.

21.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej i Nizinnej
(Uchwała Nr LVI/541/2018 z dnia 5 września 2018 r.)
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Spokojnej (Uchwała
Nr LVI/540/2018 z dnia 5 września 2018 r.)
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejonie ulicy
Poznańskiej (Uchwała Nr LIV/524/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.)
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i
Wschodniej (Uchwała Nr LIV/523/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.)
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Zimowej
(Uchwała Nr LIII/513/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.).

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
22.

23.

przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Stawnej i Żwirowej
(Uchwała Nr XLVII/456/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.)
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Nadrzecznej
(Uchwała Nr XLVII/455/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.)

Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 17 września 2018 r., poz. 6975
Plan nr 164
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 17 września 2018 r., poz. 6974
Plan nr 163
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10 lipca 2018 r., poz. 5815
Plan nr 161
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10 lipca 2018 r., poz. 5814
Plan nr 162
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 czerwca
2018 r., poz. 4833
Plan nr 160
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 1473 Plan nr 159
Plan opublikowany
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 1472 Plan nr 158

Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
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W trakcie opracowania/przystąpiono do opracowania miejscowych
planów zagospodarowania (mpzp) na tereny objęte mpzp uznanymi
jako częściowo nieaktualne, tj. na tereny objęte:
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska
w obszarze terenów zainwestowanych – Uchwała nr XXXVI/250/98 z
dnia 27.04.1998 (D.Urz. 98. 10. 95). Plan nr 3
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wsi
Łęczycy i części wsi Wiry - Uchwała nr XXXVI/249/98 z dnia 27.04.1998
(D.Urz. 98. 13. 133). Plan nr 6

24.

Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Komorniki
(Uchwała Nr LVIII/575/2018 z dnia 11 października 2018 r.)

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław, Szreniawa – Rosnówko
– Uchwała nr XXXVI/251/98 z dnia 27.04.1998 (D.Urz. 98. 19. 250).
Plan nr 7
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi
Chomęcice w obszarze terenów zainwestowanych (I etap) – Uchwała
nr XXXV/231/2001 z dnia: 28.09.01 (D.Urz. 01. 132. 2587). Plan nr 19
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi
Wiry w obszarze terenów zainwestowanych – Uchwała nr
XIX/126/2004 z dnia: 29.03.2004r.(D.Urz. 04. 103. 2070). Plan nr 52
- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych – Uchwała nr
XLIX/294/2006 z dnia:22.05.2006 (Dz. Urz. 06.147.3550). Plan nr 61
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego środkowowschodniej części wsi Komorniki – Uchwała nr XXV/222/2012 z dnia:
28.06.2012 r. (Dz.Urz.2012r,poz.3744). Plan nr 99

64

Gospodarka nieruchomościami

Lp.

1.

2.

3

4

5

6

7

8

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości – działki nr ewid. 864/7, obręb Komorniki, na
okres jednego roku – nr XLIX/482/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości – działki nr ewid. 262/7, obręb Chomęcice, na
okres trzech lat – nr XLIX/483/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości – działki nr ewid. 274, obręb RosnówkoWalerianowo, na okres trzech lat – nr XLIX/484/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat, położonych w Rosnówku –
nr XLIX/485/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta gminy Komorniki do nabycia w trybie
art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa , nieruchomości położonej w miejscowości Chomęcice, obręb
Chomęcice, stanowiącej działki o nr ewid.: 374/15, 374/14, 374/3 - nr
XLIX/486/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości – działki nr ewid. 319/17, obręb Chomęcice,
na okres jednego roku – nr L/490/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości – działek o nr ewid. 1220/1 i 1220/3, obręb
Plewiska, na okres dwudziestu pięciu lat na cel nierolniczy – elektrownię
fotowoltaiczną – nr LI/497/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 123/2, obręb Rosnówko-

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania
Podpisano umowę dzierżawy.

Podpisano umowę dzierżawy.

Podpisano umowę dzierżawy.

Podpisano umowę dzierżawy.

Nabyto nieodpłatnie działki nr 374/15, 374/14, 374/3 pod budowę
obiektów sportowych przy szkole w Chomęcicach.

Podpisano umowę dzierżawy.

Podpisano umowę dzierżawy.

Podpisano umowę dzierżawy.
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Walerianowo, na okres trzech lat – nr LIV/527/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
9
bezprzetargowej części nieruchomości na okres pięciu lat, położonej w
Chomęcicach – nr LVII/563/2018 z dnia 26 września 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
10 bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat, położonych w Rosnówku –
nr LVII/564/2018 z dnia 26 września 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
11 bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat, położonych w Wirach – nr
LVII/565/2018 z dnia 26 września 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej
12 lokali usługowych na okres pięciu lat, położonych w w Ośrodku Zdrowia w
Komornikach – nr LVII/566/2018 z dnia 26 września 2018 r.
Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta gminy Komorniki do nabycia w trybie
art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. a i c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
13 rolnymi Skarbu Państwa , nieruchomości położonej w miejscowości Wiry,
obręb Wiry, stanowiącej działki o nr ewid.: 730/10, 730/11 i 730/12 - nr
II/13/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Komornikach przy ul.
Stawnej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Komorniki, arkusz mapy 3,
14
działka nr 7459/1, Księga Wieczysta nr PO2P/00249731/1, o powierzchni
320,48 m², która stanowi część budynku Urzędu Gminy Komorniki, na okres
pięciu lat – nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pięciu lat w
15 drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Plewiskach– nr
II/15/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej
16. pomieszczeń gospodarczych, zlokalizowanych na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Komorniki, działka nr 1313/35, księga wieczysta nr

Podpisano umowę dzierżawy.

Podpisano umowę dzierżawy.

Podpisano umowę dzierżawy.

Podpisano umowy najmu.

Złożono wniosek do KOWR o nieodpłatne przekazanie działek nr
730/10, 730/11 i 730/12 pod budowę nowej szkoły w Wirach.

Podpisano umowę dzierżawy.

Podpisano umowę dzierżawy.

Podpisano umowy najmu.
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PO2P/00250991/1, położonej w Plewiskach przy ul. Szkolnej – nr II/16/2018 z
dnia 5 grudnia 2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej
17.
nieruchomości w Komornikach – nr II/17/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Podpisano umowę najmu.

Ochrona środowiska, przyrody i gospodarki wodnej

Lp.

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania
Po prawidłowym i terminowym wykonaniu zadań dofinansowanych
w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW:

1.

Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczek zaciągniętych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

1. ”Budowa kanalizacji deszczowej w Komornikach w ul. Sadowej”
umowa nr 141/U/400/336/2015 z dnia 20.08.2015r. z umorzeniem
10% w kwocie 31.500,00 zł;,
2. ”Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I
w Komornikach” umowa nr 139/U/400/351/2015 z dnia 20.08.2015r.
z umorzeniem 10% w kwocie 14.300,00zł.
Umorzoną łączną kwotę 45.800,00 zł przeznaczono na przedsięwzięcie
proekologiczne pn.:„ Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kolejowej
w Plewiskach”.

2.

Uchwała Nr L/491/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki.

Organizator kąpieliska zlokalizowanego nad jeziorem Chomęcickim
w Chomęcicach (Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach) do
dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym
kąpielisko ma być otwarte, przekazał wójtowi, wniosek o umieszczenie
w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na
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3.

Uchwała Nr LVI/547/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r.w
sprawie: współdziałania z Miastem Puszczykowo w realizacji zadania
własnego w zakresie prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim.

4.

Uchwała Nr LVII/549/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach.

5.

Uchwała nr XLIX/481/18 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki.

którym planuje utworzyć kąpielisko (ust. 3 ustawy -Prawo wodne).
Wniosek jego spełnił wszelkie przewidziane ustawą wymagania. Wójt
Gminy Komorniki przygotował projekt stosownej uchwały obejmującej
wykaz planowanych kąpielisk. W sposób prawidłowy określono także
formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do
rzeczonego projektu, a projekt został podany do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Komorniki, czym
wypełniony został wymóg określony w art. 37 ust. 10 ustawy Prawo
wodne. Następnie w ustawowym terminie projekt uchwały wraz z
wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk i innymi wymaganymi
dokumentami przekazany został do zaopiniowania przez Wody Polskie,
właściciela wód, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska oraz
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób kąpiących się w wodach jez.
Jarosławieckiego, Gmina za konieczne uznała stworzenie kąpieliska od
sezonu kąpielowego w 2019 r. W związku z faktem korzystania z
kąpieliska również mieszkańców Puszczykowa, Miasto będzie
partycypowało w kosztach zorganizowania i prowadzenia przez Gminę
kąpieliska.
Przyjęcie uchwały miało na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń
pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych na terenie gminy.
Z dotacji skorzystały 23 osoby (łączna suma wykorzystanych środków
112 332,41 zł).
Program realizowany we współpracy z Fundacją Zwierzęce Marzenia,
Schroniskiem dla zwierząt w Kostrzynie, Lecznicą dla zwierząt i strażą
gminną.
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Gminne drogi, ulice, mosty, organizacja ruchu drogowego

Lp.

1.

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]
Uchwała Nr XLVII/463/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2019 r. w
sprawie nadania nazwy „ul. Sadowa” kolejnemu odcinkowi drogi
położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania

Naniesienie na mapę i oznakowanie tabliczką.

2.

Uchwała Nr L/ 494 /2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w
sprawie: nadania nazwy „ul. Malwowa” kolejnemu odcinkowi drogi
położonemu na terenie miejscowości Komorniki i przedłużenie ul. Malwowej
w Wirach o kolejny odcinek.

Naniesienie na mapę i oznakowanie tabliczką.

3.

Uchwała Nr LII/ 507/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2018r. w
sprawie: nadania nazwy ulicy „ul. Mieszka I i Dobrawy” oraz nazwy „Rondo
Biskupa Jordana” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Komornickiej i
Żabikowskiej na terenie miejscowości Komorniki.

Naniesienie na mapę i oznakowanie tabliczką.

4.

Uchwała Nr LIV/ 529 /2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r.
w sprawie: nadania nazwy „ul. Krokusowa ” i „ ul. Sasankowa” drogom
położonym na terenie miejscowości Plewiska.

Naniesienie na mapę i oznakowanie tabliczką.

5.

Uchwała Nr LIV/530/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w
sprawie: nadania nazwy „ul. Sosnowa” drodze położonej na terenie
miejscowości Komorniki.

Naniesienie na mapę i oznakowanie tabliczką.

6.

7.

Uchwała Nr LVI/542/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w
sprawie: nadania nazwy „Rondo Niepodległości” rondu zlokalizowanemu u
zbiegu ulic Poznańskiej i Leśnej na terenie miejscowości Łęczyca.
Uchwała Nr LVI/543/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w
sprawie: nadania nazwy „ul. Malinowa” drodze położonej na terenie
miejscowości Chomęcice.

Naniesienie na mapę i oznakowanie tabliczką.

Naniesienie na mapę i oznakowanie tabliczką.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Uchwała Nr LVI/544/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r.
w sprawie: nadania nazwy „ul. Wschodnia” drodze położonej na terenie
miejscowości Chomęcice.
Uchwała Nr LVII/567/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września
2018r. w sprawie: nadania nazwy „ul. Warsztatowa” kolejnemu odcinkowi
drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki .
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/315/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia
19 stycznia 2017r. w sprawie zobowiązania o udzieleniu pomocy finansowej
dla Miasta Poznania dla zadania: „Budowa zintegrowanego węzła
transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową
E20”.

Uchwała Nr LI/506/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/415/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia
28 września 2017r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu
właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2387P – ul. Szkolna w m.
Plewiska.

Uchwała Nr LIV/531/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca
2018r.w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości
Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2387P – ul. Szkolna w
miejscowości Plewiska.
Uchwała Nr LIV/532/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca
2018r.w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości
Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2390P w miejscowości Wiry.

Naniesienie na mapę i oznakowanie tabliczką.

Naniesienie na mapę i oznakowanie tabliczką.
Zmiana kwoty pomocy finansowej spowodowana korektą budżetu
zadania przez Miasto Poznań. Pomoc finansowa udzielona przez Gminę
w 2018 r. na prace projektowe dla zadania „Budowa zintegrowanego
węzła transportowego Grunwaldzka…” została urealniona do kwoty
262.425,52 zł.
Powiat Poznański i Gmina Komorniki zwarły w 2017r. porozumienie
dotyczące powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2387P
w m. Plewiska. W oparciu o porozumienie, gmina podjęła się wykonania
do dnia 30.06.2018r. zadania Powiatu Poznańskiego polegającego
na przebudowie ul. Szkolnej na odcinku od ul. Fabianowskiej do ul.
Grunwaldzkiej w m. Plewiska. Powiat Poznański przychylił się do wniosku
Gminy Komorniki dot. rozszerzenia zakresu powierzonego zadania, tj.
przełożenia istniejącego chodnika pomiędzy ul. Grunwaldzką a Szkołą
Podstawową nr 1 po stronie lewej, a także przeznaczył na ten cel kwotę
49.300,00 zł.
Gmina przejęła do prowadzenia zadanie polegające na przebudowie
skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Krętą, będące zadaniem Powiatu
Poznańskiemu.
Gmina przejęła do prowadzenia zadanie polegające na budowie
sygnalizacji świetlnej i przebudowie skrzyżowania ul. Komornickiej i ul.
Łęczyckiej z ul. Zespołową i Podgórną w Wirach.
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Wodociągi, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz

Lp.

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]

1.

Uchwała Nr XXXI/325/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r.
w sprawie uchwalenia regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na
terenie Gminy Komorniki.

2.

Uchwała Nr LVIII/576/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 10 października
2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Komorniki i Gminą Dopiewo powierzającego Gminie Komorniki częściową
realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

2.

Uchwała Nr LVIII/579/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października
2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Komorniki

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania
Regulamin określa zasady dot. wymagań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości:
- częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwości dla ludzi oraz
zanieczyszczeń terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
- wymagania odnoście utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej.
Na podstawie porozumienia Gmina Komorniki wykonuje zadanie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na wydzielonym obszarze Gminy
Dopiewo obejmującym - działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 579/2
położoną w Konarzewie.
Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygniecie nadzorcze z dnia 16
listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały ze
względu na istotne naruszenie prawa. W odpowiedzi Rada Gminy
podjęła uchwałę Nr II/24/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie
zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego
dotyczącego. Gmina złożyła skargę do Sądu Administracyjnego na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Sąd uwzględnił
skargę w części, tj. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp.
W zakresie stwierdzającym nieważność par. 17 regulaminu, natomiast
oddalił skargę odnośnie par. 26 regulaminu.
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3.

Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo
powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Uchwała Nr XLIX/481/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki .

Zmiana dotyczyła trybu wejścia uchwały w życie.

Program był realizowany we współpracy z Fundacją Zwierzęce Marzenia,
Związkiem Międzygminnym Schronisko w Kostrzynie oraz Strażą Gminną.

Lokalny transport zbiorowy

Lp.

1.

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]
Uchwała Nr LIII/512/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uchwała nr LVI/548/2018 rady Gminy Komorniki z dnia 6 września
2018 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych
2.

3.

4.

przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół
podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy
Komorniki.
Uchwała Nr LVI/551/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań
a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.
Uchwała Nr LVI/552/2018 Rady Gminy Komorniki w sprawie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą
Komorniki i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania

Pomoc finansowa w wysokości 81.642 zł jako dofinansowane
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania
Aglomeracji Poznańskiej – zwiększenie ilości połączeń kolejowych.
Uczniom do lat 15 z terenu gminy Komorniki przyznano prawo do
bezpłatnych biletów okresowych uprawniających do poruszania się
w strefie lub strefach, w których znajdują się miejsce zamieszkania
ucznia i szkoła do której uczęszcza, w ramach aglomeracyjnego systemu
transportu publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu
Miejskiego w Poznaniu.
W porozumieniu z Miastem Luboń linia autobusowa nr 243 wydłużona
została do miejscowości Wiry. Tym samym zapewniono dojazd lokalnym
transportem zbiorowym w godzinach nocnych z węzła przesiadkowego
Rondo Kaponiera dla mieszkańców Gminy Komorniki.
Na mocy porozumienia uruchomiono nową nocną linię komunikacyjną
250, która zapewnia mieszkańcom gmin sygnatariuszy dojazd lokalnym
transportem zbiorowym w godzinach nocnych z węzła przesiadkowego
Górczyn. Linia nocna kursuje w nocy z piątku na sobotę i z soboty na
niedzielę.
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Uchwały budżetowe

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]
Uchwała nr XLVIII/466/2018 Rady gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki
Uchwała Nr XLIX/467/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki
Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany
budżetu Gminy Komorniki
Uchwała Nr XLIX/474/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki
Uchwała nr L/488/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki
Uchwała nr L/489/2018 rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki
Uchwała nr LI/495/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Komorniki.
Uchwała nr LI/496/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.
Uchwała nr LIII/510/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki.
Uchwała nr LIII/511/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.
Uchwała nr LIV/517/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki.
Uchwała nr LIV/518/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.
Uchwała Nr LV/534/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Komorniki.
Uchwała Nr LV/535/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 148.051.360,91 zł
 wydatki 156.861.854,91 zł
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 678.714,00 zł
 wydatki 678.714,00 zł
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 261.059,00 zł
 wydatki 261.059,00 zł
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 6.602,00 zł
 wydatki 6.602,00 zł
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 194.301,27 zł
 wydatki 194.301,27 zł
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 2.609.087,90 zł
 wydatki 2.609.087,90 zł
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 783.590,00 zł
 wydatki 783.590.00 zł
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.
Uchwała Nr LVI/537/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki.
Uchwala Nr LVI/538/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.
Uchwała Nr LVII/554/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki.
Uchwała Nr LVII/555/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.
Uchwała Nr LVIII/568/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki.
Uchwała Nr VLIII/569/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Komorniki.
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki.
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2019 r.

Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 463.596.34 zł
 dochody 463.596.34 zł
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 51.160.95 zł
 wydatki 881.160.95 zł
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 3.033.918,00 zł
 dochody 2.682.974,00 zł
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 1.423.255,00 zł
 wydatki 1.597.455,00 zł
Budżet gminy zwiększono o kwoty:
 dochody 10.557,21 zł
 wydatki 10.557,21 zł
Ustalono łączną kwotę dochodów w 2019 r. w wysokości
169.350.343 zł, z tego:
 dochody bieżące: 167.347.343,00 zł
 dochody majątkowe: 2.003.000,00 zł
Ustalono łączną kwotę wydatków w 2019 r w wysokości
167.529.943,00 zł, z tego:
 wydatki bieżące: 6.119.556,811 zł
 wydatki majątkowe: 47.973.132 zł.
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Gminne budownictwo mieszkaniowe

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]

Lp.

1.

Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/154/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Komorniki .

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania
Niniejszą uchwałą wprowadzono zapis: „Wolne lokale o powierzchni
użytkowej przekraczającej 80 m² mogą być oddawane w najem bez
uprzednio przeprowadzonego postępowania przetargowego
wnioskodawcom spełniającym kryteria określone w §7 ust. 1 i 3
niniejszej uchwały, których stały dochód gwarantuje pokrycie kosztów
wynajmu lokalu i którzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe
składające się z co najmniej 6 osób.” Wynajęto, bez przeprowadzania
postępowania przetargowego, lokal mieszkalny o pow. 82,50 m² dużej
rodzinie długo oczekującej na przydział lokalu.

Edukacja publiczna

Lp.

1.

2.
3.

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]
Uchwała Nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia
2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Komorniki przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania udzielonej dotacji.
Uchwała Nr XLVII/461/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach
publicznych na terenie Gminy Komorniki.
Uchwała Nr XLVIII/468/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r.
w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania
dostosowano obowiązujące przepisy do wymagań ustawy o finansowaniu
zadań oświaty. Na podstawie uchwały przeprowadzono w roku 2018
aktualizacje kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół i innych form wychowania przedszkolnego. Zmieniono druki
wniosków o przyznanie dotacji, informacji niezbędnych do ubiegania się
o dotację oraz druki rozliczenia dotacji.
Aktualizacja podstawy prawnej podjętej wcześniej uchwały w sprawie
ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych
na terenie Gminy Komorniki.
Przyjęto projekt zmiany granic obwodu szkoły Podstawowej nr 1 im. J.
Korczaka w Komornikach. Miejscowości Głuchowo, Szreniawa, Rosnówko
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4.

5.

6.

7.

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XLIX/479/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę
Komorniki do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr L/487/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom
niektórych oddziałów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka w Komornikach.
Uchwała Nr LI/503/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze
samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają
mieszkańcy Gminy Komorniki w roku 2018.
Uchwała Nr LI/504/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr XLIX/479/2018 Rady Gminy Komorniki
z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego.

8.

Uchwała Nr LI/505/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę
Komorniki do nowego ustroju szkolnego.

9.

Uchwała Nr LIV/520/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, nie wymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; zasad
udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta
Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
o których mowa w art. 42, ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela, a także zasad

i Jarosławiec dołączono do obwodu Szkoły Podstawowej w Chomęcicach.
Zmieniono granice obwodu szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka
w Komornikach. Miejscowości Głuchowo, Szreniawa, Rosnówko i
Jarosławiec dołączono do obwodu Szkoły Podstawowej w Chomęcicach.
Pięć klas III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach rozpoczęło
realizację obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole
Podstawowej nr 2 im. E.hr. Raczyńskiego w Komornikach.
Dofinansowano koszty pobytu 76 uczniów będących mieszkańcami gminy
Komorniki uczęszczających do w oddziałów sportowych, integracyjnych
w szkołach podstawowych oraz 18 uczniów uczęszczających do szkół
artystycznych w mieście Poznań.
Uchylono uchwałę z uwagi na to, że nie zawierała zapisu dotyczącego
konieczności publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Zmieniono granice obwodu szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka
w Komornikach. Miejscowości Głuchowo, Szreniawa, Rosnówko i
Jarosławiec dołączono do obwodu Szkoły Podstawowej w Chomęcicach.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Obniżono pensum nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, surdopedagogów,
tyflopedagogów uczących w przedszkolach do 22 godzin zgodnie z
zapisami ustawy Karta Nauczyciela.
Dokonano zróżnicowania wysokości zniżki godzin dla nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze według liczby oddziałów w szkołach i
przedszkolach, w których uczą.
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10.

11.

12.

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych
okresach roku szkolnego.
Uchwała Nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września
2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.

Zmiany w regulaminie wynagrodzeń zgodnie z uchwałą zostały
wprowadzone 1 stycznia 2019 r.

W 2018 roku na trenie Gminy Komorniki wpisanych do rejestru było 13
żłobków i 1 klub dziecięcy. Dotację otrzymywało 11 żłobków i 1 klub
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 r. w
dziecięcy. Placówki dysponowały 272 miejscami dla dzieci. Dotacja na
sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27
żłobki w 2018 r. wynosiła 250 zł na jedno dziecko, a w klubie dziecięcym
października 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji
150 zł na jedno dziecko, po podjęciu uchwały Nr II/9/2018 dotacja ta
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
zwiększyła się o 50 zł na każde dziecko , czyli w żłobku na jedno dziecko
obszarze Gminy Komorniki.
przypada obecnie 300 zł, a w klubie dziecięcym 200 zł. W sumie w 2018
roku wydano 714 750,000 zł na dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018 r.
Gmina Komorniki przekazała ze swego budżetu kwotę 323.532,00 zł na
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
zadanie: „Dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze
Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze
kształcenia w samorządowych szkołach z oddziałami sportowymi,
samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają
artystycznymi i integracyjnymi, z której korzystają mieszkańcy Gminy
mieszkańcy Gminy Komorniki na 2019 rok.
Komorniki na 2019 rok.”
Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej

Lp.

1.

2.

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]
Uchwała nr II/11/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. Rady Gminy Komorniki w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20192021.
Uchwała nr LIV/528/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania
Program przeznaczony do realizacji w latach 2019-2021 przez Ośrodek
Pomocy Społecznej.
W 2018 r. finansowano w całości lub dofinansowano pobyt w placówkach
wsparcia 10 osobom bezdomnym. Koszt pomocy wyniósł 36.656,85 zł.
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schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
z terenu Gminy Komorniki.

3.

Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W 2018 r. na realizację Programu wydatkowano 97.006 zł, z tego 53.700 zł
ze środków własnych gminy (reszta sfinansowana z dotacji przekazanej od
Wojewody Wlkp.). Z posiłków skorzystało 58 dzieci, 30 rodzin i 128 osób
w rodzinach. Z pomocy w postaci zasiłków zleconych skorzystało 18 rodzin
i 68 osób w rodzinach.

4.

Uchwała nr II/23/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. Rady Gminy Komorniki w
sprawie określenia zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
rządowym "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

jw.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, wdrażania
programów pobudzania aktywności obywatelskiej

Lp.

1.

2.

3.

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]
Uchwała Nr LVII/557/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018
r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum
Integracji Społecznej w Komornikach i nadania mu statutu.
Uchwała Nr XLIX/476/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach
zgłoszonych na ławników w wyborach uzupełniających na lata 2018-2019
w kadencji trwającej od 2016 do 2019 r.
Uchwała Nr LIV/522/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r
w sprawie zmiany uchwały nr 176/XIX/2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania
Do końca roku trwały prace organizacyjne i przygotowawcze.
W skład zespołu weszli przedstawiciele Rady Gminy Komorniki oraz
urzędu gminy. Zespół nie podjął prac ze względu na brak zgłoszonych
kandydatur.
Dodano kąpielisko w Chomęcicach do obiektów zarządzanych przez
GOSiR Komorniki.
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w Komornikach
4.

5.

Uchwała Nr LVII/562/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 176/XIX/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania
statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach
Uchwała Nr L/493/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/406/2017 z dnia 28 września 2017 r. w
sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz określenia zasad
sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń.
celu

6.

Uchwała nr LI/502/ Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja r. w sprawie
wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

7.

Uchwała Nr LIV/519/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i
budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą
w formie żłobka lub klubu dziecięcego.

Dodano nowe obiekty pod zarząd GOSiR Komorniki: tor do jazdy na
rowerze w Plewiskach, ściankę do gry w tenisa w Plewiskach oraz tor
dla rolkarzy i rowerzystów w Wirach.

W opłatach pobieranych za wynajem boisk sportowych uwzględniono
opłatę za zużytą energię elektryczną.

W związku z wyczerpaniem się formuły współpracy w ramach
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu przeprowadzono procedurę jego
likwidacji. Stowarzyszenie tworzyły gminy: Brodnica, Dopiewo,
Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo i Stęszew.
Ze zwolnienia skorzystało 6 podmiotów.
Skutek udzielonego zwolnienia na 31.12.2018 r. wyniósł 6.176,00zł

Inne

Lp.
1.

2.

Uchwała w sprawie
[numer, data uchwały]
Uchwała Nr XLVI/450/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2019r.
w sprawie przyjęcie planu pracy Rady Gminy Komorniki na 2018 rok.
Uchwała Nr L/492/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2019r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 marca 2018r. dotyczącej nadania
nowo zbudowanemu rondu w Komornikach nazwy Rondo im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego.

Podjęte czynności/
zrealizowane zadania
Plan pracy w 2018 roku został zrealizowany.
Nie uwzględniono petycji z dnia 23 marca 2018r. dotyczącej nadania
nowo zbudowanemu rondu w Komornikach nazwę Rondo im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Uchwała Nr LVIII/578/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października
2018r. w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki.
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki.
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 listopada 2018r.
w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Komorniki.
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków poszczególnych komisji
Rady Gminy Komorniki
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 listopada 2018r.
w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Komorniki.
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 listopada 2018r. w
sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Komorniki.
Uchwała nr LIII/514/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 roku
z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy
Komorniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała nr LIII/515/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie: ustalenia maksymalnej liczny zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Komorniki.

Z uwagi na zmianę ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z
dnia 11 stycznia 2018 roku zachodzi potrzeba dostosowania regulacji
zawartych w Statucie Gminy.
Na Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki został wybrany Pan
Marian Adamski.
Wiceprzewodniczącymi zostali: Pani Urszula Kolińska i Pan Piotr
Wiśniewski.
Radni Gminy Komorniki uchwalili, że w stałych Komisjach Rady Gminy
Komorniki oprócz Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji liczba członków wynosi maksymalnie 7 radnych.
Powołano członków Komisji Rady Gminy Komorniki
Radni Gminy Komorniki wybrali ze swojego grona przewodniczących
stałych komisji Rady Gminy Komorniki.
Ustalono usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych w odległości większej niż 100 metrów od obiektów
chronionych.
Na podstawie uchwały podjęto limit170 zezwoleń z czego:
1) na do spożycia na miejscu:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – do 15
zezwoleń;
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa) - na terenie gminy wydanych, łącznie
z pozostającymi w obrocie, może zostać nie więcej, niż 10
zezwoleń;
c) powyżej 18% zawartości alkoholu - na terenie gminy
wydanych, łącznie z pozostającymi w obrocie, może
zostać nie więcej, niż 10
zezwoleń.
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2) do spożycia poza miejscem:
b) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – do 45
zezwoleń;
c) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa) – do 45 zezwoleń;
d) powyżej 18% zawartości alkoholu – do 45 zezwoleń.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Uchwała nr LIII/516/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie: ustalenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na
terenie Gminy Komorniki.
Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Komorniki na rok 2019.
Uchwała Nr LVIII/577/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października
2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok.
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Komorniki .`
Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady gminy Komorniki z dnia 11
października 2018 r. Nr LVII/579/2018 w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Komorniki.
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019r. dla Powiatu
Poznańskiego.

Ustalono zakaz sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem
sprzedaży w godzinach od 23:00-5:00.
Przyjęto Program na rok 2019, zadania są w trakcje realizacji.
Rada Gminy Komorniki przyjęła uchwałę i program współpracy z
organizacjami pozarządowymi na rok 2019. W 2018 r. działało 8
organizacji pożytku publicznego w tym: 4 stowarzyszenia, 4 fundacje,
8 kół gospodyń wiejskich, 3 kluby seniora i 8 klubów sportowych.
Łącznie zł na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego w
2018 r. wydano 414 000,000.
Wynagrodzenie wójta obniżone zostało zgodnie z zapisem art. 37 ust
3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U z 2018 r. poz. 1260 tj.).

Złożona została skarga do Sądu Administracyjnego.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gmina Komorniki a
Powiatem Poznański, gmina przekazuje pomoc w wysokości:
 13.000 zł na utrzymanie Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Puszczykowie
 45.480 zł na pokrycie kosztów osób z Gminy Komorniki w Izbie
Wytrzeźwień
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17.

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 r.
Urzędu Statystycznego będącej podstawą do ustalenia podatku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
rolnego na rok podatkowy 2019, obniżono z kwoty 54,36 zł za 1 dt do
terenie Gminy Komorniki.
kwoty 35,00 zł za 1 dt.
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