
Raport o stanie Gminy Koźmin Wielkopolski 

w 2019 roku 

 
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713)  Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przedstawia niniejszy Raport 

o stanie Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 roku.  

 

Informacje ogólne 
 

Powierzchnia Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wynosi 15.242,00 ha, w tym miasta 589,00 ha. 
 

Lasy, tereny zielone i rekreacyjno-wypoczynkowe  zajmują 1.027,00 ha, z czego 17 ha znajduje się 

w mieście. 
 

Na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2019 r. było 1328 rodzinnych gospodarstw 

rolnych o łącznej powierzchni 11.394,00 ha oraz  grunty rolne o powierzchni 1.703,00 ha pozostające 

w posiadaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 
 

Do pozarolniczej działalności gospodarczej wykorzystywane jest 853.782,00 m2 powierzchni 

gruntów, w tym: - przez osoby fizyczne    315.634,00 m2  (236 podmiotów) 

                           - przez osoby prawne      538.148,00 m2  (45 podmiotów).  
 

Gmina Koźmin Wielkopolski posiada 428 ha gruntów, w tym:  

             - 283 ha pod drogami gminnymi i lokalnymi, pod nieczynnym torem kolejowym   

                         Koźmin – Piaski, 

 -  67 ha gruntów rolnych (m.in. wiejskie i szkolne), z których część przeznaczona jest  

       pod zabudowę, 

     -  24 ha gruntów zabudowanych, 

 -  32 ha terenów zielonych i zadrzewionych, w tym: boiska, place zabaw, tereny 

                         rekreacyjne 

 -  12 ha nieużytków, rowów i wód, 

 -  3,2 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. 

 

Mieszkańcy gminy  

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się  

o 105 osób i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 13.217 osób, w tym mieszkańców miasta 6.427 

i gminy 6.790.  

W 2019 r. urodziło się w gminie 121 dzieci, w tym 59 dziewczynek i 62 chłopców, a zmarły 144 

osoby,  w tym 70 kobiet i 74 mężczyzn.  

 

Planowanie przestrzenne  

Gmina Koźmin Wielkopolski posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

Na początku 2019 r. obowiązywało 27 planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące  

82 ha, z których zabudowa mieszkaniowa stanowi 6,2%, zabudowa usługowa 1%, użytki rolnicze 

39,8%, zabudowa techniczno-produkcyjna 10%, zieleń i wody 5% i infrastruktura techniczna 38%. 

W  2019 r. uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przystąpiono  

do sporządzenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 



gminy Koźmin Wielkopolski dla działek nr 472/8, 472/9 i 472/10  położonych  w obrębie 

geodezyjnym Nowa Obra oraz opracowania dla tych działek m.p.z.p. 
 

W 2019 r.  wydano 135 decyzji o warunkach zabudowy, 17 decyzji o ustaleniu inwestycji celu 

publicznego oraz 144  zaświadczenia o położeniu gruntów. 

 

Ochrona zabytków  

W 2019 r. kontynuowano realizację zadań wynikających z „Gminnego programu opieki nad 

zabytkami dla miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016 - 2019” przyjętego uchwałą Rady 

Miejskiej nr XXVII/182/2016  z dnia 29 grudnia 2016 r.  Na początku 2019 r. w gminnej ewidencji 

zabytków nieruchomych było wpisanych 789 zabytków.  W 2019 r. za zgodą Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków wykreślono 6 zabytków (budynek gospodarczy w Nowej Obrze, budynki 

mieszkalne w: Skałowie, Koźminie Wielkopolskim, Borzęciczkach, w Gościejewie – 2). 

 

Infrastruktura komunalna  
 

I. Drogi 

Miasto i Gmina zarządza drogami gminnymi i ulicami lokalnymi miejskimi o długości  

123,9 km, w tym: 

     - na terenie miasta –19,10 km,  

    - na terenie wsi – 104,8 km. 

Długość dróg asfaltowych wynosiła 77 km, dróg utwardzonych 21,4 km, dróg gruntowych 

25,5 km.  

W Gminie w 2019 r.  zrealizowano inwestycje polegające na przebudowie odcinków dróg o łącznej 

długości 3,2 km, w tym na długości 1,73 km wykonano nawierzchnię asfaltową a 0,47 km 

wykonano w kostce brukowej. Zmodernizowano 260 m2 chodników. Łączny koszt 

przeprowadzonych inwestycji na drogach gminnych wyniósł 2 mln zł., z czego 0,4 mln zł.  środków 

pozyskano z funduszy zewnętrznych. 

Gmina Koźmin Wielkopolski wspólnie z Powiatem Krotoszyńskim realizowała przebudowę 

ul. Floriańskiej. Koszt zadania wyniósł 1.294.062,42 zł. Gmina Koźmin Wielkopolski przekazała  na 

to zadanie 640 tys. zł. a pozostałą kwotę sfinansował Powiat.  

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wykonano remont przejazdu 

kolejowego na ul. Boreckiej. Udział Gminy w kosztach wyniósł 270 tys. zł. 

Wymieniono 4 wiaty autobusowe w ciągu ul. Boreckiej i drogi krajowej nr 15. 

Ponadto wycięto około 6000 m2 krzewów przydrożnych oraz ścięto 16,8 tys. m2 profilu pobocza. 

 

Ponadto przez teren miasta i gminy przebiegają drogi: 

- powiatowe o długości 86,2 km  

- wojewódzka nr 438 Koźmin Wielkopolski - Borek o długości 9,75 km, 

- krajowa nr 15 Krotoszyn-Jarocin o długości 13,15 km. 
 

Gmina posiada przy skrzyżowaniu ul. Krotoszyńskiej i Stawowej parking buforowy z 204 miejscami. 
 

Od 2009 r. przy ul. Stary Rynek funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania poszerzona w 2015 r.  

o ulice: Kościelną, Pomnikową, Przyjemskich, Murną, Wałową i Kilińskiego. W 2019 r. z opłaty 

zebrano 184.736,29 zł a koszty funkcjonowania SPP wyniosły 67.061,93 zł. 
 

Od 2009 r. funkcjonuje w mieście wizyjny system monitoringu. 



II. Gospodarka wodno-ściekowa  

Usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej świadczone są przez Koźmińskie Usługi Komunalne 

Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością (100% udziałów Gminy).  

 
 

      1.WODA 

        Sieć wodociągowa rozdzielcza o długości 186,6 km, 2869 przyłączy. 

        Z publicznej sieci zaopatruje się 99% mieszkańców miasta i gminy. 

        Sprzedaż wody  2019 r. -  826 tys.m3, w tym:  

                   - gospodarstwa domowe -   522  tys.m3  (63%) 

                                                   - pozostali odbiorcy -          304  tys.m3   (37%) 

        W 2019 r. pobudowano sieci wodociągowe na nowych osiedlach mieszkaniowych 

        w rejonie  ul. Cieszyńskiego i ul. Klasztornej. 
      

         Liczba hydrantów przeciwpożarowych - 475 szt. 

                        

        Ujęcia wody: 

        Koźmin Wielkopolski ul. Wierzbowa 

        Wodę czerpie się z 3 studni głębinowych. Średnia głębokość studni wynosi 288 m.  

        Łączna max. wydajność 110 m3/h. 

        

        Wałków 

         Są tu 3 studnie głębinowe, których średnia głębokość wynosi 14 m.  

         Łączna max. wydajność 27 m3/h. 

        Przepompownie 

        Na terenie Gminy są dwie przepompownie w Starej Obrze i w Borzęciczkach, ta ostatnia  

        z możliwością produkcji wody ze studni o głębokości 80 m, wydajności max. 10 m3/h. 
 

        Ponadto sieć wodociągowa na terenie gminy, w miarę potrzeb, dodatkowo zaopatrywana 

        jest w wodę (ok. 5%) z innych ujęć, tj. Raciborowa (gm. Krotoszyn), Siedmiorogowa (gm.  

        Borek Wielkopolski). 

 
2. ŚCIEKI 

 

        Sieć kanalizacyjna ogólnospławna, grawitacyjna, tylko na terenie miasta, o dł. 30,2 km,    

        890 przyłączy.   

 

         W 2019 r. przebudowano sieć kanalizacyjną w ul. Kościelnej i w części ul. Floriańskiej.  
  

         Oczyszczalnia ścieków 

   Mechaniczno – biologiczno – chemiczna oczyszczalnia ścieków została zbudowana                   

   w latach 2001 – 2002.  

   Przepustowość oczyszczalni wynosi 2070 m3/dobę. 

        Średniorocznie oczyszczalnia oczyszcza ok. 470 000, średnio 1290 m3/dobę. 

 
 

III. Gospodarka odpadami -  realizowane w 2019 r. projekty: 
 

1. Składowisko odpadów stałych w Orli. 

Składowisko funkcjonowało w latach 1994 – 2010. Powierzchnia składowiska wynosi 2,07 ha,  

w tym powierzchnia kwatery 0,94 ha.  Całkowita pojemność kwatery  110.700 m3.  Wykorzystana 

pojemność kwatery to 107.948 m3 (97,5%).  Rekultywacja składowiska została zakończona z dniem 

19.12.2019 r.  Projekt realizowany był wspólnie ze Spółką ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie z siedzibą 



Witaszyczki 1A oraz gminą Czermin i Gizałki. Strony wspólnie pozyskały zewnętrzne środki 

finansowe z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 2.2. „Ochrona powierzchni ziemi” 

Część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów. 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Drugim realizowanym projektem była budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przy ul. Prostej w Koźminie Wielkopolskim, do którego mieszkańcy będą mogli 

oddawać wyznaczone frakcje odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na realizację projektu Gmina pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Firmą, która 

budowała PSZOK było Brukarstwo i Handel  Włodzimierz Kasprzak, ul. Klasztorna 21. Budowa 

obiektu została zakończona z dniem 30.08.2019 r.   Obecnie Koźmińskie Usługi Komunalne  

Sp. z o. o. – zarządzający PSZOK jest na etapie uzyskania pozwolenia na zbieranie odpadów. 

Planowany termin otwarcia PSZOK II kwartał 2020 r. 

 

3.  System gospodarki odpadami. 

W 2019 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy  zajmowała się wybrana w drodze 

przetargu firma Usługowa Eko – Kar Sp. z o.o. Sp.k. z Raszkowa. Wszystkie zmieszane odpady 

komunalne przekazywane były do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie 

Wielkopolskim, odpady zielone do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów  

w Ostrowie Wielkopolskim i ZGO Sp. z o. o. WCR, Witaszyczki 1A, pozostałe odpady przekazywane 

były do instalacji odzysku i unieszkodliwiana  zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z 

odpadami. Systemem gospodarki odpadami objętych było 3.634 gospodarstw domowych, w tym 

3.558 gospodarstw domowych zbierało odpady w sposób selektywny, natomiast zbiórkę bez 

segregacji prowadziło 76 gospodarstw. Na dzień 31 grudnia 2019 r. złożono 2.825 (bez zerowych) 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Od 2019 r. wprowadzono zbiórkę nowej frakcji odpadów tj. popiół i żużel z palenisk domowych, 

natomiast odpady ulegające biodegradacji są zbierane przez cały rok.   

Z gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, odebrano łącznie 5.174,446 

Mg odpadów komunalnych, w tym: zmieszanych odpadów 2.548,150 Mg, opakowań ze szkła 

226,880 Mg, opakowań z tworzyw sztucznych 232,050 Mg, opakowań z papieru i tektury 5,901 Mg, 

odpadów ulegających biodegradacji 539,830 Mg, odpadów wielkogabarytowych 180,670 Mg, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 24,070 Mg, zużytych opon 9,740 Mg, 

przeterminowanych leków 0,075 Mg, gruzu ceglanego 567,350 Mg, popiołu i żużlu z palenisk 

domowych 839,730 Mg. 

 

IV. Oświetlenie uliczne 

Na terenie miasta i gminy zamontowanych jest 1.569 lamp, w tym przy drogach: 

 gminnych 870,  

 powiatowych 460, 

 wojewódzkich 108, 

 krajowych 131.  

W 2019 r. kontynuowano realizację projektu kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego, 

zgodnie z którym w porozumieniu ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w ramach 

środków finansowych Spółki i Gminy wymieniane były lamy oświetleniowe: 

- na terenach wiejskich wymieniono lampy rtęciowe na sodowe – ok. 200 szt., 

 

 



- w mieście: 

    - wymieniono niskie słupy na 8-metrowe z oprawami na ul.: Pleszewska, Stary Rynek, 

       Klasztorna, Jana Pawła II, Tysiąclecia, Wawrzyńczaka, Krotoszyńska, Strzelecka, 

       Stęszewskiego, Poprzeczna, Przyjemskich, Szkolna, Wałowa, Wiatrolika, Stary Rynek, 

       Kościuszki, Staszica - razem 167 szt.  

     - w parku im. Powstańców Wlkp. wymieniono niskie słupy na 6-metrowe z oprawami  - 35 szt. 

    Ponadto we współpracy ze Spółką Oświetleniową w ramach programu WFOŚiGW wymieniono 

    268 szt. starych oprawy na oprawy LED. 

  

Ochrona środowiska 

1. Program usuwania azbestu 

W  roku 2019 od mieszkańców gminy odebrano i przekazano do utylizacji 141,291 Mg wyrobów 

zawierających azbest. Przedsięwzięcie realizowane było ze środków  własnych gminy oraz powiatu. 

Całkowity koszt zrealizowanego przedsięwzięcia opiewał na kwotę 45 213,12 zł. Szacuje się ze na 

terenie Gminy Koźmin Wielkopolski pozostało do utylizacji ok. 6 033 Mg wyrobów zawierających 

azbest (dane pochodzące z Bazy Azbestowej sporządzonej na podstawie przeprowadzonej                         

w 2015 r. inwentaryzacji oraz aktualizacji w roku 2019). 

2. Program gospodarki niskoemisyjnej 

W roku 2019 zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne  

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski  udzielono 18 dotacji na łączną 

kwotę  54.000 zł. 

W roku 2019 na terenie miasta zostały uruchomione kolejne 3 czujniki antysmogowe (obecnie na 

terenie miasta znajdują się 4 czujniki). Czujniki mierzą stężenie pyłów zawieszonych PM10 oraz 

PM2.5 w powietrzu. Ponadto dzięki czujnikom można odczytać aktualną temperaturę, ciśnienie oraz 

wilgotność powietrza. Aby sprawdzić aktualny stan powietrza w Koźminie Wielkopolskim należy 

wejść na stronę internetową https://panel.syngeos.pl/  lub https://airly.eu/map/pl/  
 

3. Program ochrony środowiska 

W roku 2019 zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe 

oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski udzielono 3 dotacji  

na łączną kwotę 8.767,00 zł . 

 

Ochrona przyrody 

Na terenie gminy Koźmin znajduje się 5 pomników przyrody (6 drzew) i 1 głaz narzutowy położony  

na terenie Nadleśnictwa Jarocin w miejscowości Góreczki i park w Dębiogórze. Obiekt jest uznany 

za pomnik przyrody – jako grupa drzew.   

Istniejące pomniki przyrody - drzewa to : 

- jesion wyniosły w parku zamkowym, 

- klon srebrzysty w parku zamkowym, 

- 2 lipy drobnolistne przy kościele p.w. św. Wawrzyńca,  

- dąb szypułkowy w Góreczkach, 

- platan klonolistny w parku w miejscowości Mokronos. 
 

https://panel.syngeos.pl/
https://airly.eu/map/pl/


Od 2008 r. na terenie Koźmina Wielkopolskiego znajduje się użytek ekologiczny o nazwie  

Łąka w dolinie rzeki Orli. Powierzchnia całkowita użytku wynosi 3,5891 ha.  

 

Ochrona przeciwpowodziowa 

W magazynie przeciwpowodziowym zabezpieczone jest: 800 worków, 1 łódka, 80 ton piasku  

i 14 plandek. 
 

Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz 

W 2019 r. Burmistrz wydał 4decyzje o  ustaleniu celu publicznego na budowę linii kablowej 

niskiego napięcia w: Borzęcicach, Borzęciczkach, Starej Obrze i Koźminie Wielkopolskim  

oraz 1 decyzję na budowę oświetlenia w Borzęcicach. 

Sport i rekreacja  

 

Na terenie miasta i gminy znajduje się : 

- 15 boisk sportowych o nawierzchni trawiastej, 

- kompleks sportowy „ORLIK”, w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej o nawierzchni  

  z trawy syntetycznej, boisko do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecze 

  socjalne, 

- skatepark, 

- otwarty basen kąpielowy przy ul. Pleszewskiej,  

- 4 place zabaw (ul. Jana Pawła II, ul. Wiatraczna, ul. Okrężna i Park im. Powstańców 

  Wielkopolskich), 

- korty tenisowe w parku im. Powstańców Wielkopolskich, przy ul. Floriańskiej, w Starej Obrze  

   i w Borzęcicach. 

- siłownia zewnętrzna przy ul. Floriańskiej, 
 

Gminny Ośrodek Sportu  

Funkcjonuje od 1 stycznia 2010 r. jako gminna jednostka organizacyjna.  

Do zadań GOS należy między innymi: utrzymanie basenu, boisk sportowych, kompleksu    

sportowego „ORLIK”, skateparku, placów zabaw, organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych,  

oraz turystycznych, prowadzenie działalności w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej. 

GOS użytkuje obiekty przy ul. Floriańskiej, w których znajduje się zaplecze socjalno-sanitarne oraz 

administracyjne. 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim prowadził Szkółkę Sportową  

w sekcjach: piłka nożna i sekcja lekkoatletyczna, w których regularnie trenowało ponad 250 

zawodniczek i zawodników. Młodzi sportowcy reprezentowali Gminę Koźmin Wielkopolskim  

w różnego rodzaju zawodach sportowych m.in.  w:  rozgrywkach WZPN i OZPN w piłce nożnej,  

we wpółzawodnictwie sportowym  o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Piłkarska 

Kadra Czeka, Czwartki Lekkoatletyczne. Największym sukcesem Szkółki było uzyskanie Złotej 

Gwiazdki w certyfikacji Szkółek Piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

Po raz w historii nasza drużyna - juniorzy, awansowali do ligi wielkopolskiej. 
 

Gminny Ośrodek Sportu prowadził współzawodnictwa sportowe: 

- Koźmińskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - kilkanaście imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 

  szkolnej; 

- Mocniej, szybciej, celniej - siedem imprez sportowych dla sołectw i rad osiedlowych. 



GOS był organizatorem kilkudziesięciu imprez sportowo – rekreacyjnych, m.in.: X  Koźmińskich  Dni 

Sportu, w których uczestniczyło ponad 2.500 osób,  Dnia Dziecka, Olimpiady Przedszkolaka,  Biegu 

Maćka (około 1.000 uczestników), Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci z udziałem ok. 500 

osób. W ubiegłym roku w Koźminie Wielkopolskim odbył się finał okręgu kaliskiego żaków w piłce 

nożnej, Mistrzostwa Wielkopolski Powiatów w tenisie stołowym, czy finał wielkopolski dziewcząt 

Piłkarska Kadra Czeka. 
 

W 2019 r. GOS pozyskał dotację z Ministerstwa Sportu w ramach programu OSA na budowę placu 

zabaw i siłowni zewnętrznej w Starej Obrze.  

Został zmodernizowany parking oraz ogrodzenie przy basenie kąpielowym. 

 

Tereny zielone 

Samorząd zajmuje się utrzymaniem 13,74 ha terenów zielonych w mieście, są to: 

- parki  - 6,89 ha, 

- tereny zielone przy ul. Stęszewskiego (klub Seniora i Szpital Powiatowy) - 1,50 ha, 

- teren zielony wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Stanisława Goja - 0,68 ha, 

- skwery, klomby, place i inne tereny zielone - 4,67 ha. 

 

Oświata 
 

Zadania oświatowe Gmina Koźmin Wielkopolski realizowała w następujących placówkach:  

1 przedszkole, 5 szkół podstawowych oraz 1 zespół szkolno-przedszkolny. Zgodnie z wprowadzoną 

reformą oświaty z końcem sierpnia wygaszono gimnazjum, a od 1 września 2019 roku Szkoła 

Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim przeniosła oddziały I-III na ulicę Kopernika. Budynek 

przy ulicy Klasztornej czekał na przystosowanie do nowych funkcji.  

Według stanu  na dzień 30 września 2019 r. do szkół podstawowych na terenie miasta i gminy 

uczęszczało 1145 uczniów, do zerówek 152 i 360 do oddziałów dzieci młodszych.  

 

Do prowadzonych przez siebie szkół gmina dowoziła 475 uczniów.  

Stan zatrudnienia nauczycieli szkół i oddziałów zerowych wzrósł w stosunku do roku 2018 

(stan na 30 września) z 142,1 etatu do 143,43 etatu.  

W szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski 

kształci się 35 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (SP Nr 1 - 11; SP Nr 3 - 17; SP 

Borzęcice - 1; ZSP Borzeciczki - 2; SP Mokronos - 4), jedno z orzeczeniem o kształceniu 

indywidualnym (SP Mokronos), a także 12 przedszkolaków (SP Borzęcice - 1; ZSP Borzęciczki - 1; 

SP Mokronos - 1; Przedszkole - 9). W ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej  organizowane 

są godziny rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, nauczania 

indywidualnego oraz nauczyciela współorganizującego. Łącznie w roku szkolnym 2018/2019 to – 

214 godzin, a w roku szkolnym 2019/2020 - 611 godzin. Do szkół prowadzonych przez Gminę 

uczęszcza  czwórka obcokrajowców. 
 

W 2019 r. na podstawie uchwały  Nr VIII.47.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim  

z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rocznych dla  

 

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach 

Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Koźmin 

Wielkopolski przyznano 55 stypendiów (SP Nr 3 - 26; SP Nr 1 - 28; SP Borzęcice - 1).  

Natomiast w ramach świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano 101 

stypendiów i 8 zasiłków losowych.  



Kultura 
 

W 2019 r. funkcjonował Gminny Zespół Instytucji Kultury ( GZIK),  w skład którego wchodzi                       

Ośrodek Kultury przy ul. Floriańskiej 18 A (503 m2),  sala widowisko-kinowa MIESZKO przy ul. 

Boreckiej 18 (524 m²; 158 miejsc),w którym  zatrudnionych było 9 osób (7,5 etatu) oraz Biblioteka 

Publiczna, w której zatrudnionych było 9 osób (6,5 etatu)  przy ul. Zamkowej 2A (707 m²). Budynki 

dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto GZIK administruje świetlice 

wiejskie: Lipowiec, Mokronos, Serafinów, Szymanów, Wrotków i budynek rekreacyjny w Orli. 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  funkcjonowała w budynku przy ulicy Zamkowej 2a 

i w 3 filiach: w Borzęcicach, Mokronosie i Starej Obrze. 

W 2019 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 401.000,00 zł, z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 10.333,00 zł oraz otrzymała z innych źródeł 7.999,00 zł. Wypracowała 

1.300,00 zł. 
 

Na koniec 2019 roku księgozbiór biblioteki liczył 48.073 książek, w tym 29.111 woluminów  

w bibliotece głównej a 18.962 w filiach. 26.581 książek opracowanych komputerowo widnieje  

w katalogu on-line. W porównaniu do 2018 roku księgozbiór biblioteki zwiększył się o 2.218 książek, 

z tego 1.633 zakupiono za kwotę 30.329,00 zł a 585 to dary czytelników.                       
 

Biblioteka posiada 41 tytułów oprawionych czasopism i 20 tytułów prasy bieżącej,  

w tym 5 czasopism lokalnych. 

Zbiory specjalne liczyły 2.277 jednostek inwentarzowych, z tego 316 to adiobooki (58 zakupiono  

w roku 2019). 

Na wyposażeniu biblioteki jest 13 komputerów podłączonych do internetu, z tego 7 dostępnych  

dla czytelników. 

Z biblioteki w 2019 roku korzystało 2.218 czytelników (o 172 więcej w stosunku do poprzedniego 

roku), którzy wypożyczyli 51.365 książek i 481 audiobooków. W siedzibie Biblioteki udostępniono 

472 książki.  

W 2019 r. Bibliotekę odwiedziło 25.047 osób. 

Biblioteka zorganizowała 101 imprez i różnego rodzaju zajęć, w których uczestniczyło 2.235 osób,  

w tym.in. zjazd bibliotekarzy z Wielkopolski „Biblioteka bez granic” i imprezę plenerową „Majowy 

Piknik z Biblioteką”. 

Biblioteka pracuje w programie SOWA 2, każdy czytelnik posiada kartę elektroniczną, która 

umożliwia zdalne rezerwowanie i zamawianie książek, powiadamianie o terminie zwrotu 

wypożyczonych książek. 

Biblioteka posiada swoją stronę internetową www.biblioteka.kozmin@o2.pl, którą odwiedziły  

w 2019 roku 11.494 osoby oraz aktywne konto na fecebooku. 

 

Ośrodek Kultury zorganizował w 2019 r. ogółem 148 imprez, w tym: 51 plenerowych,   

94  zorganizowanych samodzielnie, 67 z płatnym wstępem. We wszystkich imprezach uczestniczyło 

ogółem 25.080 osób. Z ogółu imprez zorganizowano : 

 45 seansów filmowych, w tym 2 plenerowe, 

 5 wystaw, w tym 2 plenerowe, 

 7 festiwali i przeglądów artystycznych, w tym 2 plenerowe, 

 39 koncertów, w tym 25 plenerowych, 

 3 spotkania autorskie i inne, 

 8 imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym 8 plenerowych, 
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 9 konkursów, w tym 2 plenerowe, 

 14 pokazów teatralnych, w tym 5 plenerowych, 

 16 warsztatów, w tym 5 plenerowych, 

 2 biesiady - bale seniorów. 
 

 

W ramach Ośrodka Kultury działały następujące zespoły i sekcje: 

- muzyczne i instrumentalne: 

   - „DoReMi” oraz „Seven” – 20 osób, 

   - orkiestra dęta – 30 osób, 

   - młodzieżowe zespoły muzyczne – 10 osób, 

   - „Kapela znad Orli” – 8 osób, 

   - Chór im. Cz. Czypickiego - 20 osób, 

   - sekcja nauki gry na pianinie - 25 osób, 

   - sekcja nauki gry na gitarze - 10 osób 

   - sekcja nauki gry na instrumentach  (bezpłatna) - 7 osób 

   - sekcja kółka plastycznego - 16 osób, 

   - sekcja kółka modelarskiego - 10 osób, 

   - sekcje taneczne - formacje: baletowa, tańca nowoczesnego, breakdance - 94 osoby, 

   - sekcja teatralna - Teatr Seniora - 18 osób, 

   - zajęcia ruchowe dla dorosłych: stretching, aerobik, joga - 45 osób, 

   - zajęcia dla dorosłych - nauka języka angielskiego - 6 osób. 
 

W Koźmińskim Zamku, siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, mieści się Muzeum Ziemi 

Koźmińskiej, w którym gromadzone są eksponaty dotyczące: historii miasta i gminy, historii szkół  

na zamku, współpracy z gminami partnerskimi, organizacji i stowarzyszeń działających  

w Koźminie, zbiory etniczne. W baszcie zamku znajduje się zabytkowa reprezentacyjna sala 

renesansowa. W 2019 r. zakupiono dla Muzeum 9 nowych podświetlanych gablot.  

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Na terenie miasta i gminy działa 26 organizacji pozarządowych, w tym 6 zajmujących się sportem. 
 

W Rocznym  Programie Współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2019 określono wysokość środków finansowych na realizację programu w kwocie 311 000,00 zł. 
 

Kwota przekazanej dotacji w trybie konkursowym (zgodnie z umowami): 269 500,00 zł. 

 

W roku 2019 ogłoszono następujące konkursy ofert obejmujące wsparcie realizacji następujących 

zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski:  
 

 

Priorytet 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
 

Nazwa organizacji  Tytuł zadania  Przyznana kwota 

dofinansowania 

Koźmiński Klub Karate Do Shotokan Propagowanie karate wśród mieszkańców 

miasta i gminy Koźmin Wielkopolski 
8  000,00 zł 

Koźmiński Klub Sportowy „Biały Orzeł” Propagowanie piłki nożnej wśród 

mieszkańców miasta i gminy Koźmin 

Wielkopolski 

75 000,00 zł 



Klub Sportowy Pretorian Perfect Harmony Koźmin 

Wielkopolski 
Zajęcia sportowe w zakresie sztuk, 

sportów walki i samoobrony 
3  000,00 zł 

Integracyjny Klub Sportowy „Spartakus” Koźmin 

Wielkopolski 
Propagowanie tenisa ziemnego       

 i kolarstwa amatorskiego 
11  000,00 zł 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Koźmin 

Wielkopolski” 
Rozwój sportu prowadzonego przez kluby 

sportowe 
5  000,00 zł 

 

Priorytet 3. Turystyka i krajoznawstwo 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 

Oddział Koźmin Wielkopolski  
Moja Mała Ojczyzna – Koźmin 

Wielkopolski 
1 500,00 zł 

 

Priorytet 4. Ochrona i promocja zdrowia 
 

Polski Czerwony Krzyż  
Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu 

Propagowanie honorowego krwiodawstwa                                     

i krwiolecznictwa w Gminie Koźmin 

Wielkopolski 

5  000,00 zł 

 

Priorytet 6. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób 
 

Spółdzielnia Socjalna „Vivo” Usługi opiekuńcze 150 000,00 zł 

 

Priorytet 7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

Stowarzyszenie Razem w Przyszłość – Wspólnie dla 

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy                                     

w Koźminie Wielkopolskim 

Organizacja zajęć teatralnych dla dzieci                                            

i młodzieży z terenu miasta i gminy 

Koźmin Wielkopolski 

3 000,00 zł 

 

Priorytet 8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 

Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski „Chce się żyć! – aktywni i kreatywni 

seniorzy z Gminy Koźmin Wielkopolski 
8 000,00 zł 

 

Zwrot dotacji dokonany przez organizacje:  
 

 Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski, ul. Stęszewskiego 2, 63-720 Koźmin 

Wielkopolski  -  85,77 zł. 

 Stowarzyszenie Razem w Przyszłość – Wspólnie dla Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 

w Koźminie Wielkopolskim ul. M. Kopernika 1 -  1 500 zł.  

 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Koźmin Wielkopolski” - 1 200 zł .  

 

W trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego                            

i o wolontariacie dofinansowanie otrzymały następujące projekty: 

1.  IX Zlot Fiata 126p w Koźminie Wielkopolskim - Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim;  

2.  Turniej Piłki Nożnej „Koźmin Cup 2019” - Szkółka Piłkarska GOS Koźmin Wielkopolski; 

3. Ostatnia majówka - Stowarzyszenie RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ – Wspólnie dla Gimnazjum 

im. Zjednoczonej Europy  w Koźminie Wielkopolskim. 

Kwota przekazanych dotacji w trybie art. 19 a  (zgodnie z umowami) – 26 900,00 zł 

Stowarzyszenie Razem w Przyszłość – Wspólnie dla Gimnazjum zwróciło środki w wysokości 

367,40 zł. 



Dokumenty strategiczne 
Kluczowymi instrumentami w zarządzaniu Gminą Koźmin Wielkopolski wyznaczającymi kierunki 

planowania i rozwoju, są między innymi następujące dokumenty: 

1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008 – 2020, 

2. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2019, 

3. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2031 (informacja w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu), 

4. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźmin Wielkopolski  

na lata 2014 – 2020 (omówiona w części Pomoc Społeczna). 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008 – 2020 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008 – 2020 jest dokumentem 

uchwalanym przez Radę Miejską w celu określenia najważniejszych zamierzeń, osiąganych 

wspólnym wysiłkiem władz samorządowych, mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Stała się 

narzędziem realizacji większości zamierzeń gminy. Stworzyła długofalową wizję rozwoju gminy 

oraz koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten pozwolił też we właściwy sposób  

i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się 

pojawią. Strategia dała szansę na zwiększenie wiarygodności gminy wobec partnerów zewnętrznych 

oraz ogromne możliwości promocji gminy. 

W roku 2019, podobnie jak w latach wcześniejszych, dążono do osiągnięcia głównych celów 

strategicznych. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny 

Na rok 2019  w WPI przewidziano do realizacji następujące zadania: 

1. Budowa drogi Gałązki – Wrotków. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak ogłoszenia 

    o naborze wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach WRPO 2014+. 

2. Przebudowa kanalizacji w ul. Kościelnej. Zadanie zostało zrealizowane przez gminną spółkę 

    - Koźmińskie Usługi Komunalne. Umożliwi to realizację zadania Przebudowa ul. Kościelnej   

    w 2020 r. 

3. Rekultywacja składowiska odpadów w Orli. Zadanie zakończono w roku 2019. 

4. Rewitalizacja terenu Starego Rynku. W grudniu 2019 r. przedstawiono wizualizację nowych 

    rozwiązań przestrzennych na Starym Rynku. W trakcie przygotowywania jest projekt.  

5. Przebudowa drogi gminnej w Mokronosie. Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak  

    dofinansowania z zewnątrz. 

6. Przebudowa drogi gminnej w Sapieżynie. Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak  

    dofinansowania z zewnątrz. 

7. Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych. Złożono wniosek o dofinansowanie na budowę 

    mieszkań chronionych.  

8. Budowa hali tenisowej. Zadanie planowano do realizacji w ramach partnerstwa prywatno-publicz- 

    nego. Nie znaleziono partnera zainteresowanego realizacją projektu. 



9. Budowa części kulturalnej przy kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie 

    Wielkopolskim. Realizacja zadania została odłożona ze względu na brak zewnętrznego 

    dofinansowania. 

 

Ochrona zdrowia  
Uchwała numer XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 maja 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

miasta i gminy Koźmin Wielkopolski określa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 70 zezwoleń – wydanych 33; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 40 zezwoleń – wydanych 25; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 40 zezwoleń – wydanych 25. 
 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta  

i gminy Koźmin Wielkopolski przeznaczonych do spożycia: 

• w miejscu sprzedaży - 30 zezwoleń - wydane 22 zezwolenia;  

• poza miejscem sprzedaży - 120 zezwoleń - wydane 82 zezwolenia. 

W 2019 roku wydano 3 nowe zezwolenia: 

 Dino Polska S.A. - sklep Borzęciczki, typ A, B, C; 

 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - sklep Gościejew, typ B; 

 Bar u Żaby Koźmin Wielkopolski ul. Czypickiego , typ A, B, C. 

Lokalizacja miejsc spełnia wymogi uchwały numer XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Koźminie 

Wielkopolskim z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta  

i gminy Koźmin Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

   
Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw- 

działania Narkomanii na rok 2019: 

- pokryto koszty wykonania własnych zadań bieżących Gminy realizowanych przez Ośrodek  

  Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, 

- sfinansowano koszty prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla rodzin z problemem alkoholowym  

  w Koźminie Wielkopolskim, 

- sfinansowano kosztów leczenia i dojazdów osób uzależnionych, 

- udzielono pomocy rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień (letni wypoczynek) 

- zakupiono ulotki profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

- pokryto koszty szkolenia i funkcjonowania działalności komisji ds. rozwiązywania problemów 

   alkoholowych 

- dofinansowano działalność promującą zdrowy styl życia.  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

Mieszkaniowy zasób miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, obejmował 32 budynki, w których 

znajdowało się 120 mieszkań. W sześciu budynkach mieściło się 15 lokali socjalnych o powierzchni 

459,82 m2. Poza tym wynajmowaliśmy dwa lokale o powierzchni 89,80 m2 od PKP w budynku 

Dworca oraz jeden lokal od ZSP  o powierzchni 45,00 m2.  

Na koniec roku w zasobie gminy mieszkało 327 osób. Na jednego mieszkańca przypadała 

powierzchnia 16,88 m2, a średnia powierzchnia mieszkań wynosiła 44,87 m2 przy ogólnej 

powierzchni mieszkań 5.518,41 m2. 



 

W roku 2019 w trzech przypadkach nastąpiła zmiana lokatora. Dotyczyło to lokali   

przy Pleszewskiej 12 (1 lokal), Wiatrolika 5 (1 lokal), Zielony Rynek 15  (1 lokal). Decyzje w sprawie 

przydziału mieszkań podejmowane były przez Komisję mieszkaniową w skład której wchodzili: 

przedstawiciel Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodniczący Komisji 

Społecznej Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Osiedla oraz przedstawiciel Burmistrza. 
 

Na koniec 2019 r. nie zamieszkałe były dwa lokale. Aby przeznaczyć je do ponownego przydziału 

niezbędne jest przeprowadzenie kapitalnych remontów (ul. Stęszewskiego 1 i Stara Obra ul. 1-go 

Maja 1). 
 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości z opłacie czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynosiły 

łącznie: 33.772,62,00 zł, a za media 33.332,68 zł. 

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w opłacie czynszu wynosiły: 33.995,62 zł przy uzyskanych 

dochodach w wysokości: 398.330,98 zł (plan 410.000,00 zł netto), a za media 29.444,61 zł przy 

dochodach 163.127,82 zł. Zaległości dotyczą 29 lokali mieszkalnych. Do osób zalegających                       

z opłatami zostały wysłane upomnienia z oznaczeniem o wpisaniu dłużnika do Krajowego Rejestru 

Długów. Wobec dziesięciu najemców uzyskano sądowy nakaz zapłaty. Wobec jednego dłużnika 

wszczęto postępowanie komornicze,  a wobec trzech toczą się postępowania komornicze wszczęte w 

poprzednich latach, dwóch otrzymało zgodę na spłatę zadłużenia w ratach. 

Gmina Koźmin Wielkopolski nie wszczyna postępowań eksmisyjnych, gdyż w konsekwencji całego 

postępowania, za które trzeba ponieść koszty, to i tak na Gminę spada obowiązek dostarczenia 

eksmitowanym osobom innego lokalu mieszkalnego. 
 

W 2019 roku zrealizowano następujące roboty remontowe w budynkach komunalnych:  

- przeprowadzono renowację elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 22 z dociepleniem ścian 

  szczytowych (koszt 126.699,39 zł), wykonano remont łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 

  (koszt 23.217,00 zł), wyremontowano dyżurkę lekarską (6.500,00 zł), wykonano wodociąg  

  do budynku pogotowia ratunkowego (9.225,00 zł) i wykonano II etap ogrodzenia działek 1522  

  i 1523 przy ul. Krotoszyńskiej (7.358,00 zł),                                                                                                                                                                                                                                                                  

- wykonano remont klatki schodowej w budynku przy ul. Wiatrolika 5 (22.000,00 zł)  i pomalowano  

  korytarz główny w budynku przy ul. Stary Rynek 22 (1.409,06 zł - materiały), 

- wyremontowano trzy kominy na budynku przy ul. Podmiejskiej 1 (10.260,00 zł)  i  zamontowano  

  wkład kominowy w lokalu nr 1 w Sapieżynie 23 (3.075,00 zł), 

- wymieniono drzwi: wejściowe do budynku przy ul. Murnej 24 (1.300,00 zł), do dwóch lokali  

   mieszkalnych przy ul. Klasztornej 14 (6.356,00 zł), jednego lokalu przy ul. Krotoszyńskiej 5 

   (4.200,00 zł) i jednego lokalu przy ul. Zielony Rynek 15 z wymianą dwóch parapetów  

   (3.769,00  zł), 

- wymieniono jedno okno w lokalu przy ul. Krotoszyńskiej 5 (1.340,00 zł) i  jedno w lokalu  

    przy ul. Klasztornej 37 (1.894,00 zł), 

- wykonano remont lokalu nr 7 przy ul. Zielony Rynek 15 (15.966,00 zł), wydzielono pomieszczenie 

  WC w lokalu nr 1 przy ul. Zielony Rynek 15 (3.642,00 zł), przeprowadzono remont pomieszczenia  

   użytkowego przy ul. Stęszewskiego 1 (4.700,00 zł) oraz wymieniono dwie bramy garażowe  

   na nieruchomości przy ul. Stęszewskiego 1 (8.000,00 zł),    

- opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji gazowej w lokalu  nr 2 

   przy ul. Murnej 24 (1.107,00 zł), wykonano nową instalację gazową do lokalu nr 2  

   przy ul. Murnej 24  (5.660,00 zł), w lokalu nr 3 przy ul. Podmiejskiej 1 wymieniono kocioł gazowy 

  (5.199,99 zł) i przebudowano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul.  Klasztornej 45 



  (7.800,00 zł), 

- przestawiono piece kaflowe w lokalach przy ul. Klasztornej 14/7 (2.527,21zł),  

   przy ul. Podmiejskiej 1/1 (2.888,74 zł), przy ul. Targowej 12/3 (2.551,94 zł), wymieniono piec 

   kuchenny węglowy przy ul. Zielony Rynek 15/6 (1.423,00 zł), 

- wymieniono instalację elektryczną w pokoju lokalu nr 5 przy ul. Klasztornej 37A (950,00 zł),  

  w lokalu nr 4 przy ul. Pleszewskiej 12 (1.155,00 zł), na korytarzu i w piwnicy budynku  

  przy ul. Wiatrolika 5 (2.200,00 zł) i w lokalu nr 3 (1.050,00 zł), w lokalu nr 1 przy ul. Zielony  

  Rynek 15 (500,00 zł) i lokalu nr 7 z założeniem bojlera ciepłej wody i wentylatora (1.670,00 zł) 

  oraz zainstalowano główny wyłącznik przeciwpożarowy prądu do lokalu użytkowego przy ul. Stary 

   Rynek 22 (970,00 zł), 

- wykonano termomodernizację zachodniej ściany szczytowej budynku przy ul. Boreckiej 34 

  w Koźminie Wielkopolskim z konserwacją dachu i założeniem dwóch kominków wentylacyjnych  

  (26.068,84 zł), 

- naprawiono dach budynku gospodarczego w Staniewie 67 (1.599,00 zł) i naprawiono rynny 

   na budynkach gospodarczych przy ul. Dworcowej 5 i 8 (3.690,00zł). 

Na remonty i inwestycje wydano 332.495,47 zł przy ogólnych wydatkach na utrzymanie zasobu 

mieszkaniowego w wysokości: 609.162,95 zł. 
 

W 2019 roku na rzecz najemców lokali komunalnych wypłacono 486 dodatków mieszkaniowych  

na kwotę 110.986,00 zł. Ogólnie w 2019 roku wypłacono 1745 dodatków (o 80 mniej  w porównaniu 

z rokiem 2018) na kwotę 406.642,00 zł, tj. o 5.307,00 zł więcej niż w 2018 roku. Podstawą ich 

przyznania było wydanie 299 decyzji.  Wysokość najniższego dodatku wynosiła 27,22 zł, zaś  

najwyższego 582,77 zł. 
 

W zasobie Gminy w 2019 r. znajdował się budynek niemieszkalny przy ul. Boreckiej 23   w Koźminie 

Wielkopolskim (siedziba: Stowarzyszenia Wielkopolska z Wyobraźnią, Związku Kombatantów  

i Byłych Więźniów Politycznych oraz PSL) – pomieszczenia w użyczeniu, na którego utrzymanie 

wydano: 15.226,07 zł (gaz, energia elektryczna, woda, montaż lampy). 
 

Pomieszczenia na parterze (po bibliotece) w budynku przy ul. Stary Rynek 22 oddano w użyczenie 

Spółdzielni  Socjalnej ,,VIVO”. 
 

Na początku 2019 roku na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 37 osób, zaś na koniec 2019 roku  

36 osób. 

 

Działalność gospodarcza  
Na koniec 2019 r. na terenie Gminy działalność gospodarczą prowadziło 685 podmiotów,  

w tym 8 w formie spółek cywilnych. W ciągu roku rozpoczęło działalność 70 podmiotów,  

33 wznowiły działalność, 58 podmiotów zawiesiło działalność, 59 podmiotów zaprzestało 

działalności a 234 podmioty wprowadziły zmiany do wpisów dotyczące działalności gospodarczej.  
 

W 2019 r. obowiązywało 8 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym oraz 1 licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 

 
 

Targowisko  
Przy ul. Krotoszyńskiej od stycznia 2012 r. funkcjonuje targowisko z 40 stanowiskami  

o powierzchni 30 m2 i 18 stanowiskami o powierzchni 15 m2  każde.  



Targowisko zwyczajowo czynne jest 2 razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki.  

W 2019 r. Gmina miała zawarte 34 umowy na rezerwację miejsca pod stoisko, wszystkie z 2018 r. 

Ogółem z opłaty targowej zebrano 45.083,00 zł a koszty związane z funkcjonowaniem targowiska 

wyniosły 13.419,89 zł. 

Po zakończeniu handlu w dni targowe oraz w pozostałe dni tygodnia teren targowiska udostępniony 

jest Ośrodkowi Szkolenia Kierowców LIDER.  
 

 

Pomoc społeczna  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim realizuje m.in. zadania 

wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźmin 

Wielkopolski na lata 2014-2020 ustanowiona uchwałą XLVI/285/2014 Rady Miejskiej w Koźminie 

Wielkopolskim z dnia 29 października 2014 r. 

Ośrodek zatrudnia 19 osób, w tym: kierownik, 7 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny,  

5 pracowników świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego,  

1 inspektor ds. płacowo-kadrowych, 2 pracowników Klubu Seniora oraz sprzątaczka.  
 

W roku 2019 pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych przyznanych w ramach zadań 

zleconych i zadań własnych ogółem było 476 osób, pracy socjalnej objęto łącznie 203 rodzin. Liczba 

osób w rodzinach świadczeniobiorców wynosiła 698 osób.  Zrealizowano 34 736 świadczeń. 

Świadczenia przyznawane są w formie pieniężnej lub niepieniężnej.  

  

Świadczenia pieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnym do pracy , spełniającym kryteria dochodowe.  

Forma 

pomocy  

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota  

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Zasiłki stałe– 

ogółem 

41 383 205 012 41 52 

Dla osoby 

samotnie 

gospodarującej 

35 344 193 073 35 35 

Dla osoby 

pozostającej  

w rodzinie 

6 39 11 939 6 17 

Zasiłek okresowy to świadczenie przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznawane jest osobom i rodzinom, których dochód jest 

niższy od kryterium dochodowego. Świadczona pomoc ma na celu ochronę poziomu życia osób i 

rodzin będących w trudnych warunkach materialnych. Kwota zasiłku okresowego stanowi 50%  

różnicy między kryterium dochodowy a dochodem faktycznym dla osób samotnie gospodarujących 

i 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku 

okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

Forma 

pomocy  

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczeni

e 

Liczba 

świadcze

ń 

Kwota  

świadcze

ń 

Liczba 

rodzi

n 

Liczba osób 

w 

rodzinac

h 

Zasiłki okresowe 

– ogółem 

107 437 139 475 107 276 

W tym: 



Środki własne   0   

Dotacja   139 475   

W tym przyznane z powodu : 

Bezrobocia 28 142 54 814  28 63 

Długotrwałej 

choroby 

17 39 10 647 17 39 

Niepełnosprawności 19 86 19 673 19 38 

Inne  43 170 54 341 43 136 

 

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w 

szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. 

Forma pomocy  Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota  

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Zasiłki celowe 

 i w naturze  

209 x 148 230 209 468 

W tym specjalne 

zasiłki celowe  

140 232 97 188 140 208 

Zasiłki celowe na 

pokrycie wydatków 

powstałych  

w wyniku zdarzenia 

losowego  

4 7 13 194 4 10 

 

Świadczenia niepieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

Forma 

pomocy  

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota  

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w 

rodzinach 

 Schronienie  3 453 14 566 3 3 

Posiłek      196 19 382 148 450 102 426 

Usługi opiekuńcze  52 14 074 129 000 51 61 

Praca socjalna 

ogółem  

w tym wyłącznie  

w postaci pracy 

socjalnej  

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

x 

X 

 

 

 

x 

203 

 

 

 

102 

302 

 

 

 

102 

 

Praca socjalna prowadzona w oparciu o: 

 

Liczba kontraktów Liczba osób  objęta 

kontraktami  

Kontrakt socjalny 4 4 

 

Posiłek 

W roku 2019 Gmina Koźmin Wielkopolski przystąpiła do realizacji programu „Posiłek w szkole 

i w domu”, w ramach którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym,  

o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej 

sytuacji.  

Koszt programu w roku 2019 wyniósł ogółem 184.285,00 zł. Pomoc była przyznana dla dzieci  

i młodzieży z rodzin, których dochód nie przekracza 150% sumy kwot kryterium dochodowego  

na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Pomocą w formie posiłku objęte są także osoby, które są go pozbawione tj.  wymagają takiej pomocy 

ze względu na wiek a także sytuację osobistą. Osoby te korzystają z obiadów wydawanych w Klubie 

Seniora.  



 

Dożywianie w ramach Programu prowadziło 14 placówek w tym: 12 szkół (z terenu miasta i gminy 

Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski, Jarocin i Krotoszyn), 1 przedszkole i Klub Seniora. 

 

Usługi opiekuńcze 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 

osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą 

być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej 

pomocy zapewnić. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości 

również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczyła  spółdzielnia socjalna 

VIVO. Z usług korzystało 50 podopiecznych a świadczeń udzielono 14 074. 

 

Kierowanie do DPS 

W domach pomocy społecznej przebywało 35 podopiecznych z terenu miasta i gminy Koźmin 

Wielkopolski, w tym DPS: Skęczniew - 3 osoby, Raszewy - 1 osoba, Marszałki - 3 osoby, Baszków 

- 21 osób, Psary 1 osoba, Zimnowoda - 1 osoba, Milicz - 1 osoba, Kobyla Góra -2 osoby, Pleszew  

- 2 osoby.  

 

Realizacja projektów  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim przystąpił do realizacji 

projektu „Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin 

Wielkopolski”, w ramach którego wsparciem objęto 65 osób  zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym - osób starszych/niesamodzielnych z terenu Gminy Koźmin 

Wielkopolski. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie Gminy 

poprzez zwiększenie o 20 liczby miejsc świadczenia usług społecznych, zwiększenie kompetencji 

życiowych i społecznych, zwiększenie motywacji do podejmowania aktywności i poprawa 

funkcjonowania. W ramach projektu zakupiono schodołaz gąsienicowy, 40 krzeseł, stoły, laptop, 

sprzęt do rehabilitacji, kijki nordic walking. Prowadzone były zajęcia edukacyjne m.in.  

z kosmetyczką, podologiem, rzecznikiem praw konsumenta, ubezpieczycielem, księdzem. 

Realizowane jest wsparcie psychologa, prowadzona diagnoza problemowa, a także rehabilitacja,  

kurs ceramiki wyjazdy na basen, ćwiczenia ruchowe a także udział w wydarzeniach kulturalnych np. 

do teatru.  

 

Klub Seniora 

MGOPS prowadzi Klub Seniora, którego głównym celem jest przeciwdziałanie osamotnieniu, 

izolacji społecznej i zagrożeniu marginalizacją społeczną. Podejmowane działania służą realizacji 

takich celów jak: zmniejszenie poczucia samotności, alienacji, aktywizacji społecznej. Klub Seniora 

integruje, rozbudza zainteresowania i potrzeby kulturalne, edukuje, upowszechnienia zdrowy styl 

życia, zmienia wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie.  

W roku 2019 do koźmińskiego Klubu Seniora uczęszczało ok 60 osób. 

 
Świadczenia rodzinne 

Rodzaj świadczenia  Liczba świadczeń  Kwota w zł .  

Zasiłki rodzinne: 10 867 1 221 113 

Dodatki do zasiłków rodzinnych  5 264 556 372 



Urodzenie dziecka 65 43 044 

Opieka nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
258 92 039 

Samotnego wychowywania dziecka 418 78 499 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
676 70 825 

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania 

900 58 222 

Wychowywanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

1688 155 489 

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  1 259 58 255 

Zasiłki rodzinne z dodatkami                     16 131 1 777 485 

Zasiłki pielęgnacyjne 3 891 737 467 

Świadczenia pielęgnacyjne 764 1 204 425 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 166 101 779 

Świadczenia opiekuńcze 4 821 2 043 671 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

110 110 000 

Świadczenia rodzinne razem 21 062 3 931 156 

Za życiem  5 20 000 

 

Świadczenie 500+ 

W 2019 roku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 1.769 wniosków,   

w tym 171 wniosków w wersji elektronicznej. Łącznie wypłacono 24.513  świadczeń 

wychowawczych, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  261 

świadczeń, na łączną kwotę 12.220.566,90 zł, w tym 129.978,00 zł w ramach koordynacji.  

W 2019 r. wydano łącznie 1728 decyzji. 

 

Dobry start 300+ 

To 300 zł  jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochody.  

W 2019 roku na 1217 złożonych wniosków (w tym 463 za pomocą systemów teleinformatycznych). 

wypłacono 1783 świadczenia na łączna kwotę 534 900 zł.  
 

Fundusz alimentacyjny 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba świadczeń 

 

 

Kwota w zł 

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 676 278 150 

Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego  

- 8 353  

 

Liczba wydanych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 r. 

Liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w 

tym: 

57 



- stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia 2  

- odmowne 6 

- przyznające  49 

W 2019 r. wystosowano 40 zawiadomienia do Komisariatu Policji w Koźminie Wielkopolskim,  

o uchylaniu się dłużników od wykonywania obowiązku alimentacyjnego.  

Karta Dużej Rodziny 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje 

niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. W Gminie Koźmin Wielkopolski 

wydano w 2019 roku 678 kart. 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

Obecnie Zespół składa się z 18 osób. W roku 2019 założono  41 Niebieskich  Kart   (Policja - 34, 

MGOPS - 3, OIK - 3) oraz 1  została przesłana z Zespołu Interdyscyplinarnego w Kobylinie.  

Procedurą  Niebieskiej Karty  objęte były 32 rodziny. 

 

Ubezpieczenie na 90 dni 

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą 

starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 

dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. W roku 2019 wydano 31 decyzji dla 25 osób. 

 

Piecza zastępcza 

Asystenci rodziny obejmowali wsparciem i pomocą 27 rodzin, 55 dzieci z terenu miasta i gminy 

Koźmin Wielkopolski, w tym pięcioro dzieci przebywało w pieczy zastępczej, w tym jedno dziecko 

w rodzinie spokrewnionej, jedno w rodzinie niespokrewnionej, troje w domu dziecka, z czego dwoje 

wróciło do domu rodzinnego, jedno dziecko przebywa, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. 

Ponadto, dwoje dzieci przebywa w rodzinie spokrewnionej, dwoje dzieci w rodzinie 

niespokrewnionej,  

 

Miejsko-Gminna Komisja Ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W roku 2019 zostało zaproszonych na rozmowę 50 osób, z czego skorzystało 32 osoby.  

Rozmowy motywowały do podjęcia leczenia odwykowego, wskazały na szkodliwość nadużywania 

alkoholu. Informowano także o ośrodkach leczenia uzależnień.  

 

 

Ochrona przeciwpożarowa 
 

Na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski istnieje 14 ochotniczych straży pożarnych, które 

prowadzą bieżącą działalność: OSP Borzęcice, OSP Borzęciczki, OSP Czarny Sad, OSP Gałązki, 

OSP Gościejew, OSP Kaniew, OSP Koźmin Wielkopolski, OSP Lipowiec, OSP Mokronos, OSP 

Orla, OSP Staniew, OSP Stara Obra (w ciągu roku odbyło się nadzwyczajne zebranie 

sprawozdawczo- wyborcze, które wybrało nowy zarząd), OSP Wałków, OSP Wrotków.  

OSP Czarny Sad i OSP Koźmin Wielkopolski są członkami Krajowego Systemu Ratowniczo- 

Gaśniczego. 
 

Upoważnionych do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest 128 strażaków i 

strażaczek. Ogólna ilość członków OSP wynosi 710. 
 

Pojazdy OSP 

Ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze – 1 

Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze – 4 + 1 (OSP Koźmin Wlkp. pozyskało KAMAZ) 



Lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze – 7 

Lekki samochód kwatermistrzowski   – 1 (OSP Wrotków pozyskało LUBLINA)  

Podnośnik hydrauliczny   – 1 

Karetka     – 1 

Kuchnia polowa    – 1 
 

W budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na 2019 r. przeznaczono na ochronę 

przeciwpożarową kwotę 576.200,00 zł., z czego wykorzystano kwotę 514.671,40 zł. 
 

Ważniejsze zrealizowane w 2019 r. wydatki: 

 dotacja do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu 

ratowniczego, 

 dotacje do OSP na sprzęt i umundurowanie: OSP Borzęcice, OSP Borzęciczki, OSP Czarny 

Sad, OSP Gościejew, OSP Gałązki, OSP Kaniew, OSP Koźmin Wlkp., OSP Mokronos, OSP 

Orla, OSP Staniew, OSP Wałków, OSP Wrotków, 

 dotacja do OSP Koźmin Wlkp. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 

 ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i wynagrodzenia konserwatorów sprzętu  

i komendanta Miejsko-Gminnego OSP, 

 zakup materiałów, mediów, usług remontowych, 

 remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp. 

 

Dodatkowo dla OSP pozyskano dodatkowe środki w wysokości 604.020,00 zł, w tym: 

 z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu (środki 

z firm ubezpieczeniowych) – 11.400,00 zł.,  

 z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (w tym 180.000 zł. dotacja na zakup auta OSP 

Koźmin Wlkp.) – 187.170,00 zł.,  

 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 25.450,00 zł.  

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja do zakupu 

auta OSP Koźmin Wlkp.) – 380.000,00 zł. 

 

Do użytku został oddany garaż OSP Orla, który znajduje się w sąsiedztwie grzybka. 
 

W roku 2019 został zrealizowany przez MSWiA program dla OSP pod nazwą „5000+”. 

Z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, wnioski złożyło 14 OSP (OSP Borzęcice, OSP 

Borzęciczki, OSP Czarny Sad, OSP Gościejew, OSP Gałązki, OSP Kaniew, OSP Koźmin Wlkp., 

OSP Lipowiec, OSP Mokronos, OSP Orla, OSP Staniew, OSP Stara Obra, OSP Wałków, OSP 

Wrotków), wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. Większość środków przeznacono na zakup 

umundurowania wyjściowego oraz koszarowego. 

 

Zwierzęta / zwalczanie bezdomności 
Gmina Koźmin Wielkopolski miała zawarte porozumienie z gminą Jarocin w zakresie zapewnienia 

opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Ponadto 

obowiązywały jeszcze dwie umowy w zakresie: 

 zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt, przeprowadzania zabiegów usypiania ślepych miotów i opieki 

weterynaryjnej nad wolnożyjącymi kotami, 

 zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym do czasowego przejęcia zwierzęcia 

gospodarskiego odebranego właścicielowi. 

Schronisko gminne w Radlinie w roku 2019 przyjęło 3 psy z terenu miasta i gminy Koźmin 

Wielkopolski. 

Wydatki ogólne w dziale wyniosły 45.131,03 zł., z czego 35.035,00 zł wynosiła dotacja przekazana 

Gminie Jarocin. Pozostałe wydatki to m.in. usługi weterynaryjne, zakup karmy itp.  



 

Świetlice wiejskie 
Na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski znajdują się: 

 22 świetlice wiejskie (Biały Dwór, Borzęcice, Cegielnia, Czarny Sad, Gałązki, Gościejew, 

Józefów, Kaniew, Lipowiec, Mokronos, Nowa Obra, Orla, Sapieżyn, Serafinów, Staniew, 

Stara Obra, Suśnia, Szymanów, Walerianów, Wałków, Wrotków, Wyrębin). 

 2 salki OSP (Borzęciczki – własność RSP Borzęciczki, umowa użyczenia 2016 – 2030, 

Koźmin Wielkopolski) 

 4 inne obiekty (Pogorzałki Wielkie – Wiejskie Centrum Sportowe (boisko sportowe z wiatą, 

Skałów – Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny, Stara Obra – Ośrodek Kulturalno- Rekreacyjny, 

Orla – grzybek) 
 

W bieżącym administrowaniu Gminnego Zespołu Instytucji Kultury znajdują się następujące obiekty: 

 świetlice wiejskie (Lipowiec, Mokronos, Serafinów, Szymanów, Wrotków),  

 inne obiekty (Orla – grzybek) 

Pozostałe obiekty utrzymywane są bezpośrednio z budżetu gminy, w ramach funkcjonowania Urzędu 

Miasta i Gminy.  
 

Fundusz Sołecki 
Fundusz Sołecki został wyodrębniony na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/245/2014 z 

dnia 28 marca 2014 r. Na fundusz sołecki w 2019 r. przeznaczono 497.024,00 zł., z czego 

wykorzystano 494.191,27 zł.  
 

W ramach funduszu sołeckiego wykonano m.in. drobne remonty świetlic wiejskich oraz ich 

otoczenia, zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich, zakupiono tłuczeń na drogi gminne, 

doposażono OSP, zorganizowano imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectw, zmodernizowano 

chodniki przy drogach gminnych, wybudowano lub zmodernizowano siłownie zewnętrzne, place 

zabaw i boiska sportowe, zmodernizowano oświetlenie uliczne, oczyszczono rowy przy drogach 

gminnych. 

 

Zakład Aktywności Zawodowej  

Działalność Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzona jest  w oparciu o przepisy szczególne 

zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) oraz  Rozporządzeniu Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. 

U. z 2012r. poz. 850).  

Samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej utworzono na mocy uchwały  

nr XLIII/295/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 listopada 2010 r. Zakład 

prowadzi działalność usługowo-wytwórczą i obsługowo-rehabilitacyjną.  

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim koncentrowała się na 

zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  

W roku 2019 Zakład  zatrudniał 48 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Nad prawidłową realizacją zadań Zakładu czuwało w okresie od stycznia do 

listopada 16, a w grudniu 15 pracowników zaliczanych do personelu zakładu.  

W roku 2019 Zakład realizował również zadania związane z przystąpieniem do projektu „Krok 

naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na 

lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Działania nr RPWP.07.01.00 Aktywna integracja   

/ Poddziałania nr RP.07.01.02 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Projektem objęto 77 osób 

z niepełnosprawnościami z powiatu krotoszyńskiego, w tym 35 mężczyzn i 42 kobiety. 

 



 

 

Funkcjonowanie Zakładu w roku 2019 było związane z wydatkami w wysokości  4.009.982,20 zł. 

Realizacja tych wydatków była możliwa dzięki uzyskaniu środków z następujących źródeł 

finansowania: 

- dofinansowanie ze środków PFRON zgodnie z umową w kwocie 1.229.960,00zł; 

- dofinansowanie ze środków PFRON w ramach SODIR w kwocie 492.820,28zł; 

- środki uzyskane z działalności usługowo-wytwórczej Zakładu w kwocie 1.299.014,85zł; 

- dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego  zgodnie z umową 

              w  kwocie 117.312,00zł  

- środki z budżetu Gminy na zakup samochodu w kwocie 120.000,00zł; 

- środki na realizację projektu „Krok naprzód…”  

 dofinansowanie ze środków EU w kwocie – 646.324,20 zł 

 środki z budżetu Gminy w ramach wkładu własnego w kwocie – 104.550,87 zł. 
 

W 2019 r. 32% środków na funkcjonowanie Zakładu pochodziło z działalności usługowo-

wytwórczej. Udział środków PFRON w kosztach funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Koźminie Wielkopolskim wyniósł niespełna 43%. 
 

Pracownicy niepełnosprawni Zakładu objęci są wsparciem w ramach zakładowego funduszu 

aktywności.  
 

Działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w roku 2019 przyczyniła się do: 

- stworzenia warunków do uczestniczenia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zarówno 

   na terenie Zakładu jak i poza nim, udział w spotkaniach, imprezach okolicznościowych,  

   wycieczkach itp. 

- osiągania nawyków i postaw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób 

   niepełnosprawnych, 

- systematycznego prowadzenia rehabilitacji leczniczej poprzez zajęcia rehabilitacyjne      

  z wykorzystaniem zaplecza sprzętowego Zakładu, odbywającej się w oparciu o indywidualne 

  programy rehabilitacji leczniczej i społecznej uwzględniające rodzaje schorzeń poszczególnych 

  osób, 

- podniesienia  indywidualnej wartości osób niepełnosprawnych poprzez poprawę warunków 

   materialnych i poczucia przydatności dla społeczeństwa, 

- uczestnictwa w spotkaniach w ramach współpracy z zaprzyjaźnionym zakładem z Niemiec. 

 

W 2013 r.  Gmina  Koźmin Wielkopolski wspólnie z Powiatem Krotoszyńskim założyła Spółdzielnię 

Socjalną „VIVO”, w której ma 50% udziałów. 

W 2019 r. Spółdzielnia Socjalna „VIVO” zatrudniała 40 osób, w tym 10 osób z orzeczeniem   

o stopniu niepełnosprawności. Na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej mogą liczyć osoby bezrobotne 

oraz wykluczone społecznie, starające się uporać z przeciwnościami losu.  

Głównym przedmiotem działalności spółdzielni „VIVO” są: 

 usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców  miasta i gminy (opieką objętych jest  

42 podopiecznych), 

 usługi sprzątające, 

 konserwacja terenów, 

 opieka nad grobami. 

 



Relacje Gminy z innymi publicznymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi  
Gmina Koźmin Wielkopolski jest członkiem: 

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 

- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, 

- Związku Miast Polskich.  
 

Gmina Koźmin Wielkopolski posiada udziały: 

- w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. o wartości 5.486.000,00 zł,  

- w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. o wartości 1.196.000,00,-zł,  

- w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 340.000,-zł, 

- w Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim o wartości 40.000,- zł, 

- w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie  Wielkopolskim  

   o wartości 1.000,- zł. 
 

Burmistrz w 2019 r. zorganizował  we wszystkich sołectwach i osiedlach zebrania wyborcze 

odpowiednio sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli. Odbył 2 spotkania z sołtysami. Brał  udział  

w zebraniach wiejskich oraz uroczystościach i imprezach organizowanych w sołectwach. Ponadto 

Burmistrz brał udział w zebraniach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz  uczestniczył w spotkaniach z szefami przedsiębiorstw z terenu miasta i gminy. 
 
 

Promocją książki dra Michała Pietrowskiego pt. ”Koźmińskie drogi ku niepodległości” poświęconej 

Powstaniu Wielkopolskiemu na ziemi koźmińskiej zakończono gminne obchody setnej rocznicy 

odzyskania niepodległości i setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Koncertem 

pianistki Miyako Arishima z Japonii Burmistrz podziękował członkom Honorowego Komitetu 

Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Setnej 

Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Koźminie Wielkopolskim i wszystkim, którzy 

włączyli się w organizację licznych imprez związanych z obchodami setnych rocznic.   

Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski ma podpisane umowy o współpracy partnerskiej  

z holenderską Gminą Drimmelen (1991 r.) oraz niemieckimi gminami Bad Tennstedt (1998 r.), 

Bellheim (2001 r.) i węgierską Gminą Balatonmariafűrdo (2007 r.). 

Holenderska orkiestra dęta uświetniła swoim występem Dni Koźmina 2019.  

W lipcu Koźmińska Orkiestra Dęta koncertowała na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych 

a młodzież z miasta i gminy Koźmin Wielkopolski przebywała na wypoczynku w Balatonmaraifűrdo.  

 

Promocja 
W 2019 roku w ramach działań promocyjnych Gmina zrealizowała m.in. następujące zadania: 

- opracowanie wspólnie z kołami gospodyń wiejskich materiału do książki kucharskiej „Kulinarne 

  podróże po Wielkopolsce. Wielkanoc” i filmu promującego wielkopolską gzikę,  

- współorganizacja z Towarzystwem Miłośników Koźmina Wielkopolskiego spotkania z okazji 

  100. Rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego,  

- modernizacja i opracowanie nowej szaty graficznej strony internetowej www.kozminwlkp.pl,  

- współorganizacja Simchat Chaim Festival w Koźminie Wielkopolskim,  

- organizacja pikniku „Pokochaj środowisko i chroń je” dla dzieci i młodzieży – pozyskane 

  dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 8.526,13 zł,  

http://www.kozminwlkp.pl/


- organizacja wyjazdu uczniów koźmińskich szkół do partnerskiej gminy węgierskiej  

  Balatonariafürdö,  

- konkursy: „Koźmiński park oczami mojej wyobraźni”, „Makieta Parku im. Powstańców  

  Wielkopolskich”,  

- organizacja obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,  

- II edycja akcji „Tabliczki na grobach Powstańców Wielkopolskich” – ufundowano i przekazano  

   tabliczki 29 rodzinom Powstańców Wielkopolskich,  

- organizacja II edycji imprezy „Rozświetlamy choinkę na Starym Rynku” i konkursu literackiego 

   „Gwiazdka dla Koźmina Wielkopolskiego”,  

- organizacja debaty „Wizje rozwoju zagospodarowania przestrzennego Koźmina Wielkopolskiego”  

- konkurs plastyczny  dla przedszkolaków “Zrób krok w stronę PSZOK” i spotkanie burmistrza  

   z dziećmi na temat segregacji odpadów komunalnych,  

-  konkurs internetowy dla mieszkańców pt. “Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy  

   Koźmin Wielkopolski z uwzględnieniem PSZOK”,  

- realizacja rocznej umowy promocyjnej z zawodniczką kitesurfingu, medalistką Igrzysk Sportów  

  Plażowych.  

Urząd Miasta i Gminy 

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, w którym 31 grudnia 2019 r. 

zatrudnionych było 47 pracowników, w tym: kierowca OSP, 2 sprzątaczki i pracownik obsługi Strefy 

Płatnego Parkowania oraz 43 osoby na stanowiskach urzędniczych (1 na zastępstwo).  
 

Struktura Urzędu składa się z: 

 Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, kierowanego przez Zastępcę Burmistrza, 

 Referatu Podatków i Księgowości, kierowanego przez Skarbnika Gminy, 

 Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, kierowanego przez Sekretarza Gminy, 

 Referatu Oświaty, 

 Urzędu Stanu Cywilnego 

 samodzielnych stanowisk: radcy prawnego, 

        ds.  audytu wewnętrznego, 

                                            pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, 

                                            ds. archiwum zakładowego, 

                                            inspektora ochrony danych. 
 

 

Koźmin Wielkopolski, dnia 18 maja 2020 r.           

 

                                                                                                            BURMISTRZ 
 

                     /-/ mgr inż. Maciej Bratborski   

 

                     


