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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy 

 

Kiedy przedstawiałem Państwu ubiegłoroczny Raport o stanie Gminy, nadal zmagaliśmy się  

z pandemią koronawirusa, który krzyżował nasze plany od 2019 roku, i którego konsekwencje 

odczuwamy do dziś. Wydawało nam się wówczas, że nic gorszego, niż wirus paraliżujący cały 

świat, nie może nam się przydarzyć. Dziś, kiedy oddaję do Państwa wglądu Raport za 2021 rok, 

znamy już smak kolejnej niszczycielskiej siły – ataku putinowskiej Rosji na  niepodległą Ukrainę. 

Tym konfliktem żyje cała Europa, wojna przemodelowuje ustalony i respektowany porządek  

w tej części świata, a jej negatywny wpływ odczuwają gospodarki światowe. Wydawałoby się 

nie do pomyślenia, by w czasach poszanowania wolności i nienaruszalności granic, robić zamach 

na niepodległe państwo, niepodległy naród. A jednak jesteśmy świadkami okrutnej historii.  

Zbliżająca się data 4 czerwca  - rocznica wielkiego zwycięstwa „Solidarności” nasuwa refleksję 

o wolności właśnie – wolności naszej i naszej ojczyzny – także w mniejszej skali – samorządowej. 

Sytuacja w Ukrainie uświadamia nam, jaką wartością jest samostanowienie o sobie. Przez 32 

lata odrodzonego samorządu polskie gminy i miasta zdały egzamin z samorządności. Komorniki 

należą do czołówki najszybciej rozwijających się i najlepiej zarządzanych gmin w Polsce. 

Atrakcyjność położenia, dobre warunki życia przyciągają nowych, młodych mieszkańców. 

Jesteśmy liderem demograficznym kraju, zapewniając komfort do życia, pracy i wypoczynku. 

Ale czy możemy być pewni, że dobre czasy będą trwały i że nie jesteśmy zagrożeni kryzysem? 

Rok 2021, mimo kolejnych fal koronawirusa zakończył się dobrymi wynikami finansowymi dla 

gminy. Bez większych zakłóceń kontynuowane były trwające inwestycje. Zakończono 

największą inwestycję oświatową – z dumą otwieraliśmy we wrześniu nową szkołę w Wirach.  

Z uwagi na rekordowy wzrost demograficzny wyzwaniem dla gminy jest zapewnienie 

komfortowych warunków do nauki. Dlatego w Plewiskach rozpoczęto rozbudowę szkoły nr 2. 

Realizowany był Program Budowy Dróg Gminnych, choć głównie w zakresie prac projektowych 

nowych odcinków. Infrastruktura drogowa rozwijała się o energooszczędne oświetlenie  

i kolejne etapy monitoringu ulicznego.  

Cieszy fakt, że mimo niestabilnej sytuacji na rynku inwestycji zgodnie z planem postępują prace 

przy najbardziej strategicznych inwestycjach drogowych w Plewiskach. Przez cały ubiegły rok 

trwały prace projektowe wiaduktu drogowego na ul. Kolejowej, na granicy ze Skórzewem. Dziś 

możemy już obserwować prace budowlane w tym miejscu. W 2021 roku wyłoniono też 

wykonawcę „Węzła Grunwaldzka” – bezkolizyjnego przejazdu na granicy z Poznaniem. Oba 

projekty są kluczowe dla mieszkańców nie tylko Plewisk, ale, z uwagi na ich przygraniczny 

charakter, dla mieszkańców sąsiedniego Poznania i Dopiewa. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak 

blisko ich realizacji, choć pierwsze starania podejmowałem wiele lat temu.   

W styczniu 2021 r. w życie wszedł tzw. „Polski Ład”, czyli rządowy program odbudowy polskiej 

gospodarki. Decyzje o obniżeniu stawek podatkowych osłabiają finanse samorządów. Główne 

źródło dochodów gmin zostało poważnie okrojone, przerzucono też na gminy część kosztów 

wynagradzania nauczycieli. W środowisku samorządowców wrze od krytycznych głosów  
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o trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się za sprawą nowych regulacji. Rolą samorządu jest 

bieżące gospodarowanie budżetem, by zaspokajać racjonalne potrzeby mieszkańców. Myślenie 

„tu i teraz” powinno iść w parze z myśleniem strategicznym – przewidywaniem potrzeb  

i sposobów ich zaspokajania w kolejnych latach. Konieczne są zatem racjonalne podstawy do 

planowania wydatków w perspektywie kilku lat. By planować wydatki, trzeba przewidywać 

dochody, a to w obecnej rzeczywistości, gdy rząd ustawami pozbawia gminy ich własnych 

dochodów, jest niepewne.  

Rada Gminy Komorniki przyjęła w 2021 r. Strategię Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-

2030. Po długim procesie konsultacji sformułowane zostały cele strategiczne, do nich 

przypisano cele operacyjne. Każdy projekt wpisany w Strategię został oszacowany finansowo. 

Biorąc pod uwagę dzisiejsze realia – obniżenie stawek podatku i szalejącą inflację, nikt nie może 

przewidzieć możliwości osiągnięcia założonych celów i priorytetów. Rząd uruchomił Polski 

Fundusz Inwestycji Strategicznych, który w swoim założeniu ma zrekompensować samorządom  

utratę dochodów. W ubiegłym roku gmina Komorniki uzyskała dofinansowanie na budowę sali 

sportowej przy szkole w Chomęcicach (7,85 mln zł). Bez środków zostały budowa domu kultury 

w Szreniawie i budowa ul. G. Daimlera z przebudową ul. Fabianowskiej w Komornikach. W tym 

roku złożyliśmy kolejne pięć wniosków do Programu, czekamy na ich rozstrzygnięcie. Trudno 

oprzeć się wrażeniu, że kończy się era, gdy samorządy mogły samodzielnie, w porozumieniu  

z mieszkańcami, decydować o własnym rozwoju i finansować go z własnych dochodów.  

Rok 2021 zaliczam do dobrych lat, w których zdołaliśmy, wspólnie z Radą Gminy Komorniki  

i mieszkańcami, zrobić wiele dobrego dla mieszkańców i gminy. Jesteśmy gotowi do dalszego 

działania, do podejmowania kolejnych wyzwań. Mamy plany, by Komorniki się rozwijały, by w 

gminie żyło się jeszcze przyjemniej.  Wierzę, że jest to możliwe, wierzę, że samorządność się 

obroni.   

Dziękuję za ubiegły rok radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i wszystkim, których praca  

i zaangażowanie przyczyniły się do dobrego wyniku Gminy Komorniki w 2021 roku.  

Zapraszam do lektury Raportu i debaty.  

Z poważaniem 

Jan Broda 

Wójt Gminy Komorniki 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania: maj 2022  
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Rozdział I 
Gmina, organy władzy publicznej, urząd gminy i samorządowe jednostki 

organizacyjne 
 

1. Gmina Komorniki 
Gmina Komorniki jest jedną z 17 gmin Powiatu Poznańskiego tworzących aglomerację 
poznańską. Na obszarze 66,55 km2 zamieszkuje tu ponad 30 tys. ludzi. To punkt przecięcia 
najważniejszych krajowych i europejskich szlaków komunikacyjnych. Bogata infrastruktura  
i korzystne usytuowanie stanowią o jej atrakcyjności dla lokalizacji biznesu. Jednocześnie gmina 
Komorniki jest jedną z najchętniej zamieszkiwanych gmin w regionie, 1/3 jej powierzchni 
stanowią tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, który jest niewątpliwą atrakcją zarówno 
dla odwiedzających go turystów jak i miejscem codziennego wypoczynku dla mieszkańców.  
 

2. Organy władzy publicznej 
 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Wójt i Rada Gminy. Wójtem VII 
kadencji samorządu 2018 – 2023 jest Jan Broda.  
 

Rada Gminy Komorniki VII kadencji liczy 21 radnych. Przewodniczącym Rady jest Marian 
Adamski. Wiceprzewodniczącymi Rady są Urszula Kolińska i Piotr Wiśniewski. W Radzie Gminy 
zasiada 21 radnych, pracujących w 8 Komisjach: 
 

1. Marian Adamski – Przewodniczący  

2. Urszula Kolińska – Wiceprzewodnicząca  

3. Piotr Wiśniewski – Wiceprzewodniczący  

4. Edyta Błaszczak – Przewodnicząca Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów 

5. Małgorzata Degórska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Promocji i Współpracy 
Samorządowej 

6. Krystyna Kroll-Chilomer 

7. Piotr Napierała – Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych  

8. Julia Pankiewicz-Sobisiak – Przewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej.  

9. Wojciech Pietrzak – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

10. Krzysztof Ratajczak – Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej 

11. Krzysztof Sznajder – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
publicznego 
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12. Dorota Trocha – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

13. Zenon Guzek 

14. Marek Kubiak 

15. Klaudiusz Lipiński 

16. Zofia Liwerska 

17. Magdalena Mroskowiak 

18. Damian Nowak 

19. Robert Schmidt 

20. Katarzyna Trzeciak 

21. Mateusz Werbliński 

 

3. Jednostki organizacyjne gminy 
1) Urząd Gminy Komorniki 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej 

3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

4) Centrum Integracji Społecznej 

5) Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Komornikach 

6) Szkoła Podstawowa nr 2 im. E. hr. Raczyńskiego w Komornikach 

7) Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. i T. Działyńskich w Plewiskach  

8) Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach 

9) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach 

10) Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Chomęcicach 

11) Przedszkole im. Króla Maciusia I w Komornikach 

12) Przedszkole „Zielony Zakątek” w Plewiskach 

13) Przedszkole „Wesoła Kraina” w Wirach 

14) Przedszkole „Słoneczko” w Rosnówku 

4. Instytucje kultury 
1) Gminny Ośrodek Kultury 

2) Gminna Biblioteka Publiczna. 

5. Spółki prawa handlowego 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Komorniki. 
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6. Urząd Gminy Komorniki  
W roku 2021 w skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Komorniki wchodziło: 

− 11 wydziałów 

− 7 stanowisk samodzielnych 

− 2 radców prawnych. 
 

Ich pracami kierowali: 

− Wójt – Jan Broda 

− Zastępca Wójta – Tomasz Stellmaszyk 

− Skarbnik – Małgorzata Pinczak 

− Sekretarz – Olga Karłowska. 
 

 

Wójt Gminy Komorniki 

Jan Broda

Zastępca Wójta Tomasz 
Stellmaszyk

Wydział Infrastruktury 
Komunalnej, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska

Wydział Inwestycji i 
Remontów

Stanowisko ds. 
zamówień publicznych

Stanowisko ds. 

środkow zew.

Skarbnik Małgorzata 
Pinczak

Wydział Finansowo-
Księgowy

Wydział Obsługi 
Finansowej Jednostek

Wydział Podatkowy

Sekretarz

Olga Karłowska

Wydział Administracyjny

Wydział Oświaty i Spraw 
Społecznych

Stanowisko ds. promocji

Stanowisko ds. kadr

Wydziały zarządzane 
przez Wójta

Wydział Spraw 
Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Planowania 
Przestrzennego

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Straż Gminna

Stanowiska samodzielne

Radca prawny 
koordynator

Radca prawny

Audytor wewnętrzny

Asystent Wójta

Pełnomocnik ds. 
informacji niejawnej

Stanowisko ds. 
informacji i archiwum

Obrona cywilna
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Liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komorniki wynosiła 98: 72 kobiety i 26 

mężczyzn, w tym: 

− 77 pracowników na stanowiska urzędniczych,  

− 10 pracowników Straży Gminnej, 

− 11 pracowników obsługi. 

W 2021 r. zostało ogłoszonych 7 naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w wyniku których 

zatrudniono 6 pracowników.  

Ponadto: 

− 2 pracowników przeszło na emeryturę, 

− 1 pracownik rozwiązał umowę o pracę z Urzędem.  

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w 2021 roku wynosiły   

8.646.795,20 zł.  

 

7. Informacje finansowe 
Budżet Gminy Komorniki na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Komorniki 17 grudnia 

2020r. (uchwała nr XXXI/277/2020) i wynosił po stronie dochodów 221.497.766,57 zł, a po 

stronie wydatków 224.774.166,57 zł. Po wprowadzonych w ciągu roku 12 zmianach do 

budżetu, na koniec 2021 r. dochody kształtowały się na poziomie 238.556.48,56 zł, a wydatki 

243.487.931,56 zł.  

Suma dochodów do budżetu gminy Komorniki wyniosła w 2021 roku 261.825.799,35 zł, 

(109,75% planu), co daje 8.700 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost 

dochodów o 16% w porównaniu do roku 2020. Największą część dochodów wygenerował Dział 

756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (54.1%). Duża część 

wpływów pochodzi z Działu 758 - Różne rozliczenia (16.5%) oraz z Działu 801 - Oświata  

i wychowanie (2.3%). W budżecie gminy Komorniki wpływy z tytułu podatku dochodowego od 

osób fizycznych wynosiły 2,3 tys złotych na mieszkańca, natomiast dochód z tytułu podatków 

dochodowych od osób prawnych wynosił 353 zł na mieszkańca.   

Największą część dochodów stanowiły wpływy z podatku PIT (68.607.747,00 – o 9,5 mln zł 

więcej niż w 2020r.) i z podatku CIT (16.967.141,32 zł –  o 5,8 mln zł więcej niż w 2020 r.). 

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 r. wyniosły: 

− od osób fizycznych: 7.964.153,74 zł ( 1,12%) 

− od osób prawnych: 33.521.031,12 zł ( 1,15%). 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły: 
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− od osób fizycznych: 4.675.883,07 zł (1,3%) 

− od osób prawnych: 1.648.093 zł ( 0,85%). 

Wydatki z budżetu gminy zrealizowano na poziomie 224.390.104,34 zł, co daje 7.461 zł na 

jednego mieszkańca (92,16% planu). Największa część budżetu gminy Komorniki - 41.8% została 

przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Duża część wydatków z budżetu 

przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (9.5%) oraz na Dział 750 - Administracja 

publiczna (4.8%).  

 

 

 

 

 

W 2021 r. spłacono raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.126.580,00 zł oraz wykupiono obligacje 

komunalne w kwocie 5.472.000,00 zł. Spłaty rat i wykup obligacji realizowano w terminie,  

podobnie jak spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji 

komunalnych.  

Umorzona została ostania rata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia 

na energooszczędne w technologii LED w ciągu ul. Poznańskiej (droga krajowa DK5) na odcinku 

przebiegającym po terenie gminy Komorniki” w kwocie 125.020,00 zł. 

Zadłużenie Gminy Komorniki na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 29.150.400,00 zł., tj. 11,13% 

dochodów wykonanych w 2021 roku. Na zadłużenie składają się pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 

2.600.400,00 zł i obligacje komunalne w kwocie 26.550.000,00 zł.  

W 2021 r. Gmina Komorniki zaciągnęła pożyczki w WFOŚiGW: 

− 100.000,00 zł na zadanie „Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku 

komunalnym przy ul. Zakładowej w Komornikach; 

− 165.000,00 zł na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy 

w Komornikach”. 

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 5.660.078,45 zł, w tym:  
 

− dzierżawa składników majątkowych j.s.t. – 2.394.670,09 zł, 

− podatek od nieruchomości osób prawnych – 563.600,06 zł, 

− podatek od środków transportu osób prawnych – 8.350,60 zł, 

− podatek od nieruchomości osób fizycznych – 821.255.58 zł, 

− podatek rolny osób fizycznych – 10.878,96 zł, 

Na wydatki majątkowe w 2021 r. gmina przeznaczyła 39.164.158,07, tj. 17,45% 

wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 83,32% planu rocznego. 
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− podatek od środków transportu osób fizycznych – 234.128,66 zł, 

− wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i wzrost wartości gruntu – 452.040,87 zł, 

− zasiłki alimentacyjne – 278.079,21 zł. 
 
 
 
 
 
 

 
Na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych wysłano w 2021 r. 6.101 

upomnień na kwotę 1.359.679,29 zł. Wystawiono 751 tytułów egzekucyjnych na kwotę 

290.793,17 zł. 

Na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób prawnych wystawiono w 2021 r. 117 

upomnień na kwotę 558.194,77 zł. Wystawiono 25 tytułów egzekucyjnych na kwotę 160.578,74 

zł. Na zaległości w podatku od środków transportu wystawiono 80 upomnień na kwotę 335.727,80 

zł i 22 tytuły wykonawcze na kwotę 85.086,23 zł. 

8. Mieszkańcy Gminy Komorniki 

8.1. Ludność 
W 2021 roku liczba mieszkańców Gminy Komorniki przekroczyła 30.000. Na dzień 31 grudnia 

gminę zamieszkiwało 30.124 osób, w tym 15.559 kobiet i 14.565 mężczyzn. Oznacza to, że  

w 2021 roku liczba mieszkanek i mieszkańców gminy zwiększyła się o 478 osób. Jest to 

najmniejszy przyrost od dekady (przyrost mniejszy o 273 osoby niż w 2020 r.).  

 

LUDNOŚĆ I DYNAMIKA ZMIAN 

STAN NA DZIEŃ LICZBA LUDNOŚCI 

2017-12-31 26.728 

2018-12-31 27.811 

2019-12-31 28.895 

2020-12-31 29.646 

2021-12-31 30.124 

 

W porównaniu ze stawkami ustalonymi przez Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek 
podatków za 2021 r. w Gminie Komorniki wynosiły 4.115.658,66 zł (to prawie o 50% więcej niż  
w 2020 r.). 
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Dynamika zmian liczby mieszkańców Gminy Komorniki w latach 2017-2021 

 

Struktura wieku mieszkańców. 
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

− liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 8.495 (↑136) 

−  liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-59 lat i 18-64 lata) wynosiła 18.740 (↑ 900) 

−  liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2889 (↓ 558). 

 

 

Struktura wieku mieszkańców Gminy Komorniki, stan na dzień 31.12.2021 r. 

Liczba ludności w gminie stale rośnie, obserwuje się jednak spowolnienie napływu nowych 
mieszkańców. W 2021 roku liczba ta zwiększyła się o 478 osób, podczas gdy w latach 2014 -
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2018 rocznie przybywało ponad 1000 mieszkańców, a w szczytowym roku 2016 aż 1204.  
Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Plewiska 
z liczbą 11.420 mieszkańców zajmują 2. miejsce w rankingu największych wsi w Polsce,  
a Komorniki, w których mieszka 9.365 osób plasują się na 5. pozycji .  

 

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości Gminy Komorniki, stan na 31.12.2021 r.  

 

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Komorniki w 2021r.  

MIEJSCOWOŚĆ LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Chomęcice 1265 (↑38) 

Głuchowo 712 (↑5) 

Jarosławiec 21  

Komorniki 9365 (↑208) 

Łęczyca 874 (↓4) 

Plewiska 11420 (↑14) 

Rosnowo 291 (↑29) 

LICZBA MIESZKAŃCÓW

Chomęcice Głuchowo Jarosławiec Komorniki
Łęczyca Plewiska Rosnowo Rosnówko
Szreniawa Walerianowo Wiry Ogółem
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Rosnówko 973 (↑32) 

Szreniawa 757 (↑17) 

Walerianowo 477 (↑13) 

Wiry 3969 (↑126) 

 

 

 

 

 

W 2021 roku na pobyt stały w Gminie Komorniki zameldowało się 1.102 osób, a na pobyt 
czasowy 1819. Z miejsca pobytu stałego wymeldowało się 466 osób.  

W 2021 r. urodziło się w Gminie Komorniki 405 dzieci, w tym 193 dziewczynek i 212 chłopców. 
Liczba urodzeń jest o 16 niższa niż w 2021 roku i najniższa od 2014 roku. Przyrost naturalny  
w 2021 r. wyniósł 219 (7,2‰). W poprzednim roku zmarło 186 mieszkańców gminy. 
Porównanie urodzeń i zgonów z latami poprzednimi wygląda następująco: 

 

Dynamika urodzeń i zgonów w Gminie Komorniki w latach 2017-2021. 
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DYNAMIKA URODZEŃ I ZGONÓW 

URODZENIA ZGONY

W 2021 r. odnotowano najniższy od lat wzrost liczby ludności gminy – 478 osób. Duży 

wzrost mieszkańców obserwuje się nadal w Komornikach, ale i w Wirach oraz mniejszych 

miejscowościach, położonych dalej od granicy z Poznaniem. Liczba mieszkańców 

największych Plewisk wrosła nieznacznie.  
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URODZENIA W GMINIE KOMORNIKI 

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 

2017 302 277 579 

2018 226 200 426 

2019 273 227 500 

2020 198 223 421 

2021 212 193 405 

Ogółem 1211 1120 2331 

Struktura urodzeń w Gminie Komorniki wg płci w latach 2017-2021.  

 

ZGONY W GMINIE KOMORNIKI 

Rok Mężczyźni Kobiety Razem 

2017 73 65 138 

2018 60 62 122 

2019 84 68 152 

2020 80 93 173 

2021 92 94 186 

Ogółem 389 382 771 

Struktura zgonów w Gminie Komorniki wg płci w latach 2017-2021. 

Gminę Komorniki zamieszkują najczęściej rodziny z jednym dzieckiem. Wielkość rodzin 
przedstawiała się w 2021r. następująco*:  

− rodziny z 1 dzieckiem – 6.081 

− rodziny z 2 dzieci – 3.027 

− rodziny z 3 dzieci – 501 

− rodziny z 4 dzieci – 51 

− rodziny z 5 dzieci – 7 

− rodziny z 6 i więcej dzieci – 1. 

(*dane pochodzą z Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach) 
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 W 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Komornikach zawarto 172 małżeństw (o 29 mniej niż 
w 2020 r.), w tym: 

− 40 konkordatowych 

− 113 cywilnych 

− 19 zagranicznych. 

Liczba wyroków rozwodowych wpisanych w 2021 r. do ksiąg małżeństw wyniosła 48 (o 24 
więcej niż w 2020).  

8.2. Bezrobocie i Opieka Społeczna 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w styczniu 2021 r. 
wynosiła 293, a w grudniu 2021 r. 213, w tym: 

− kobiety: styczeń 2021 - 159, grudzień 2021 – 136,  

− osoby w wieku do 30 roku życia: styczeń 2021 – 62, grudzień 2021 – 41. 

Na początku 2021 r. zasiłki dla bezrobotnych pobierały 83 osoby, a w grudniu 2021 r. 49 osób. 
Według rozpoznania Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie żyje ok. 80 osób bezrobotnych, 
niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.  

Odsetek mieszkańców gminy korzystających z opieki społecznej w 2021 r. – 1,54%.  

Średnia kwota przypadająca na jednego świadczeniobiorcę w 2021 r.: 4.269,78 zł. 

W 2021 roku objętych pomocą finansową (bez względu na rodzaj i formę świadczeń), zostało 
480 osób. Najczęściej występującym powodem trudnej sytuacji życiowej wśród klientów 
Ośrodka były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba.   

W 2021 r. zasiłki rodzinne otrzymało 312 rodzin. Udzielono 8.742 świadczeń na 650 dzieci. 
Kwota świadczeń rodzinnych wynosiła 1.108.342,74 zł. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystały 
367 osób na ogólną kwotę 841.991,84 zł. Świadczenia pielęgnacyjne zostały udzielone 107 
osobom za ogólną kwotę 2.077.108,80 zł.  

  

 

 

 

8.3. Bezpieczeństwo w gminie 

Policja 
W ramach przeznaczonej przez Gminę Komorniki dotacji w wysokości 59.500 zł Policja  
w Komornikach zorganizowała 85 patroli dwuosobowych o charakterze prewencyjnym. 
Przeprowadzono 255 interwencji, zatrzymano 9 osób poszukiwanych. Według danych 

W 2021r. świadczeniem wychowawczym z rządowego programu Rodzina 500 plus zostało objętych 

10.654 dzieci w 6.770 rodzinach, a na jego wypłatę przeznaczono 56.763.988,25 zł  

z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. 
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przedstawionych przez Komisariat Policji w Komornikach, w 2021 r.  wszczęto 709 dochodzeń  
i śledztw, w tym 443 o charakterze kryminalnym. Najwięcej odnotowano przypadków kradzieży 
cudzej rzeczy (122), w tym 18 kradzieży samochodów i 29 kradzieży z włamaniem. Razem  
w 2021 r. policjanci zatrzymali 179 osób, w tym 88 sprawców na „gorącym uczynku popełnienia 
przestępstwa. W sumie w 2021 r. policjanci z KP w komornikach wykonali 2.124 służb (to o 130 
więcej niż w 2020 r.). 

 

Straż Gminna 

Straż Gminna w Komornikach przeprowadziła w 2021 r. 1495 działań o charakterze interwencji 
bieżących. Odnotowano 25 zdarzeń o charakterze kolizji, wypadków, awarii  
i zdarzeń, takich jak lądowania śmigłowca Pogotowia Ratunkowego. Każdorazowo przy 
współpracy z Policją i Strażą Pożarną Straż Gminna zabezpieczała miejsca tych zdarzeń. 

 

 

 

Straż przeprowadziła 194 kontroli posesji mieszkalnych oraz tych, na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza. Czynności kontrolne dot. przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska i obejmowały zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami, wywiązywania się przez 
właścicieli zbiorników bezodpływowych z obowiązku ich systematycznego opróżniania. 
Większość przedmiotowych działań ukierunkowana była jednak na ujawnianie osób 
spalających odpady w swoich kotłowniach. 

W ramach działań prewencyjnych Straż Gminna prowadziła wzmożone działania w obrębie 
placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw. Czynności te 
wynikały z dynamicznie zmieniających się obostrzeń nakładanych rozporządzeniami w związku 
z pandemią koronawirusa.  

W 2021 r. Straż Gminna udzieliła 109 upomnień i nałożyła 81 mandatów karnych, głównie  
z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia oraz przeciwko bezpieczeństwu  
i porządkowi w komunikacji. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna  
W całym roku 2021 zmagaliśmy się z nawracającymi falami epidemii koronawirusa sars-cov-2.  
OSP Plewiska realizowała zadania z zakresu ochrony zdrowia i życia mieszkańców przed 
zagrożeniem, m.in.  

− szczepienia mieszkańców (obsługa punktów szczepień w  Plewiskach i Komornikach), 

− uruchomiono punkt wymazowy w Plewiskach, 

− pomoc osobom starszym przebywającym w izolacji i kwarantannie, 

− dystrybucja środków ochrony dla osób starszych, 

− transport osób starszych i niepełnosprawnych do punktów szczepień. 

W 2021 r. Straż Gminna przyjęła 1556 zgłoszeń od mieszkańców. Najwięcej z nich 
dotyczyło ochrony środowiska (393), zwierząt (362), zakłócania porządku publicznego 
i spokoju (301) oraz zagrożeń w ruchu drogowym (257).  
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Ochotnicza Straż Pożarna w Plewiskach w 2021  r. brała udział 387 razy w akcjach ratowniczo-
gaśniczych w tym: 

− gaszenie pożarów: 53 

− likwidacja miejscowych zagrożeń: 304 

− fałszywe alarmy: 8 

− wyjazdy poza teren gminy 22. 

Liczba czynnych członków OSP: 53. 

Liczba samochodów pożarniczych 4, w tym: 1 lekki, 3 średnie. 

OSP Plewiska zajęła 2. miejsce w Powiecie Poznańskim i Województwie Wielkopolskim.  

Utrzymanie gotowości bojowej w OSP finansowane w 2021 r. przez Gminę Komorniki: 

469.500,00 zł. 

Monitoring 
 

W 2021 roku kontynuowano realizację przyjętego programu rozbudowy monitoringu wizyjnego 

w gminie. Rozstrzygnięto dwa przetargi na budowę kamer monitoringu ze słupami  

i przyłączami. Kamery przyłączono też do nowego Centrum Monitoringu w siedzibie Straży 

Gminnej. Monitoringiem zostały objęte kolejne sektory:  

1) Chomęcice (39.852,00 zł) 

− PK 377A  - adres: ul. Nad Jeziorem, Chomęcice 

− PK 377 - adres: ul. Nad Jeziorem, Chomęcice 

2) Rosnówko (18.204,00 zł)  

− ul. Dworcowa Rosnówko. 

W roku 2021 r wykonano również montaż 17 kamer monitoringu ze słupami i przyłączami. 

Monitoringiem wizyjnym w roku 2022 zostaną objęte kolejne sektory:  

1) Plewiska (153 381,00 zł): 

− PK 210 – adres: ul. Grunwaldzka Plewiska 

− PK 209 – adres: ul. Grunwaldzka Plewiska 

− PK 207 – adres: ul. Grunwaldzka Plewiska 

− PK 205 - adres: ul. Fabianowska Plewiska 

− PK 206 – adres: ul. Fabianowska Plewiska 



 
19 

− PK 204 – adres: ul. Promykowa Plewiska 

− PK 228 – adres: ul. Tęczowa Plewiska 

− PK 203 – adres: ul. Kolejowa Plewiska 

− PK 229 – adres: ul. Kolejowa Plewiska 

− PK 201 – adres: ul. Fabianowska Plewiska 

− PK 208 – adres: ul. Fabianowska Plewiska; 

2) Wiry (217 671,62 zł): 

− PK 353 – adres: ul. Poznańska Wiry 

− PK 383 – adres: ul. Kilińskiego Wiry 

− PK 355 – adres: ul. Komornicka Wiry 

− PK 356 – adres: ul. Zespołowa Wiry 

− PK 369 – adres: ul. Szreniawska Wiry 

− PK 370 – adres: ul. Szreniawska Wiry. 

9. Edukacja 

9.1. Szkoły 
Gmina Komorniki w roku 2021 otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową  
w wysokości 36.919.188,00 zł. Tylko na zadania związane z edukacją w szkołach podstawowych 
przeznaczono 44.618.233,54 zł. Różnica pomiędzy subwencją oświatową a poniesionymi 
faktycznie wydatkami na edukację wynosi 7.699.045,54 zł.  

W roku 2022 zaplanowana subwencja oświatowa dla Gminy Komorniki wynosi               
35.968.513,00 zł (na dzień 30.03.2022r.). W budżecie wydatki związane z realizacją zadań 
oświatowych zaplanowane zostały na poziomie 90.285.692,82 zł. Inwestycje oświatowe 
przewidziane na rok 2022 wyniosą 17.767.897,88 zł, co daje łącznie kwotę ponad 108 mln zł. 
(108.053.590,70 zł) – stan na dzień 30.03.2022r. 

 

 

 

 

Wydatki gminy łącznie na oświatę i wychowanie oraz świetlice szkolne w 2021 r. wynosiły 
98.607.617,66 zł, w tym: 

Na zadania związane z realizacją inwestycji oświatowych przeznaczono w 2021 r. 
19.751.942,11 zł, z czego 17.334.212,94 zł na nową szkołę w Wirach.  
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− szkoły podstawowe (wydatki bieżące i inwestycyjne) – 58.114.403,84 zł 

− świetlice szkolne – 2.883.922,01 zł 

− przedszkola – 34.019.067,13 zł, w tym: 

▪ dotacja przeznaczona na dzieci z gminy Komorniki uczęszczające do przedszkoli 
w innych gminach – 2.670.024,93 zł 

▪ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.770.332,93 zł 
▪ dotacja przeznaczona na dzieci z gminy Komorniki uczęszczające do przedszkoli 

niepublicznych na terenie gminy Komorniki – 3.234.478,27 zł 
▪ dotacja przeznaczona na dzieci z gminy Komorniki uczęszczające do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez operatora prywatnego na terenie gminy – 
20.878.303,24 zł 

− dowóz uczniów do szkół – 819.891,75 zł.  

W 2021 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 stycznia do końca roku 2021, a wysokość 
dotacji w tym okresie wyniosła 285.960,00 zł.  

W Gminie Komorniki w 2021r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych: 

Lp. Nazwa szkoły 
Koszty działalności 

[w zł] 
Liczba 

uczniów 

Zatrudnienie 
nauczyciele 

[etaty] 

Zatrudnienie 
obsługa 

[etaty] 

1.  

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. J. Korczaka  

w Komornikach 

9.714.456,15 882 101,13 15,84 

2. 

Szkoła Podstawowa nr 2 

im. E. hr Raczyńskiego  

w Komornikach 

6.889.328,23 572 70,32 12,22 

3. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. J. i T. Działyńskich  

w Plewiskach 

8.715.937,88 880 84,38 11,08 

4. 
Szkoła Podstawowa nr 2  

w Plewiskach 
7.990.434,76 900 81,35 8,08 

5. 

Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców 

Wielkopolskich 

w Wirach 

6.678.413,53 632 65,03 9,37 

6.  
Szkoła Podstawowa im. 

A. Fiedlera  

w Chomęcicach 

3.581.604,33 358 38,31 5,5 

Razem: 43.570.174,88 4224 440,52 62,09 
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Liczba szkół i przedszkoli publicznych oraz oddziałów w poszczególnych placówkach, 

dla których organem prowadzącym jest gmina Komorniki. 

     

Stan danych przekazywanych do SIO na dzień 

Wyszczególnienie 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021 
Różnica 

2021/2020 

Liczba szkół podstawowych 6 6 6 0 

Liczba oddziałów szkolnych  

w szkołach 
178 193 205 + 12 

Liczba oddziałów przedszkolnych  

w szkołach 
18 22 20 -2 

Liczba przedszkoli 4 4 4 0 

Liczba oddziałów przedszkolnych  

w przedszkolach 
19 19 19 0 

 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Komorniki 
 

Stan danych przekazywanych do SIO na dzień 

Wyszczególnienie 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021 
Różnica 

2021/2020 

Liczba uczniów w szkołach 

podstawowych 
3275 3980 4243 +263 

Liczba dzieci w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

351 438 415 -23 

Liczba dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w przedszkolach  
435 440 434 -6 

Razem:  4161 4858 5092 +234 

 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Komorniki 
 

Lp. Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 

1 
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera  

w Chomęcicach 
3580 18 
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2 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 

w Wirach 
6320 32 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka  

w Komorniki 
8820 42 

4 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. i J. Działyńskich  

w Plewiskach 
8800 43 

5 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. E. hr. Raczyńskiego  

w Komornikach 
5720 28 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im Marii Skłodowskiej – 

Curie w Plewiskach 
900 42 

 

Razem 
4224 205 

 

Liczba uczniów w niepublicznej społecznej Waldorfskiej szkole podstawowej  

w Wirach 
 

Lp. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów 

1 
Społeczna Waldorfska Szkoła 

Podstawowa  
111 9 

 

Liczba etatów pedagogicznych w szkołach publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Komorniki 
 

Stan na dzień: 

 30.09.2019 30.09.2020 
30.09.2021 

Różnica 
2021/20 

 
Liczba 
etatów 
pedagogicznych  

Ogółem 
446,4 462,16 497,36 +35,2 

Nauczyciele 
dyplomowani 

113,27 119,92 127,28 +7,36 

Nauczyciele 
mianowani 

149,39 166,72 174,52 +7,8 

Nauczyciele 
kontraktowi 

142,61 136,11 159,16 +23,05 

Nauczyciele 
stażyści  

41,13 39,41 36,40 -3,01 

Liczba etatów administracji  
i obsługi 

64,25 63,25 67,5 +4,25 
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Organizacja pracy szkół i przedszkoli 
 

We wrześniu 2021 r. naukę w gminnych szkołach rozpoczęło 4.658 uczniów, w tym: 

→ 4.243 w szkołach podstawowych (↑263) 

→ 415 w oddziałach przedszkolnych (↓23). 

W poszczególnych szkołach zatrudniono w sumie 452 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty: 
436,57), w tym: 

− nauczycieli stażystów: 24 [23,50 etatów] 

− nauczycieli kontraktowych: 165 [160,37 etatów] 

− nauczycieli mianowanych: 142 [136,42 etatów] 

− nauczycieli dyplomowanych: 121 [116,28 etatów]. 

 

 

Placówka  

 
Przeciętna liczba 

uczniów w oddziale 
klasowym 

 
Liczba uczniów 

przypadających na 
jeden przeliczeniowy 

etat nauczycielski 

Liczba etatów 
przeliczeniowych 
nauczycielskich 

przypadających na 
jeden oddział 

Szkoła 
Podstawowa  
w Chomęcicach 

19,63 8,13 2,45 

Szkoła 
Podstawowa  
w Wirach 

19,79 7,99 2,47 

Szkoła 
Podstawowa Nr 1 
w Komornikach 

21,00 8,35 2,52 

Szkoła 
Podstawowa Nr 1 
w Plewiskach 

20,51 8,85 2,31 

Szkoła 
Podstawowa Nr 2 
w Komornikach 

20,56 7,06 2,89 

Szkoła 
Podstawowa Nr 2 
w Plewiskach 

21,26 9,14 2,34 

Razem szkoły 20,59 8,32 2,48 

Przedszkole im. 
Króla Maciusia I 

23,00 10,25 2,24 

Przedszkole 
Słoneczko 

20,75 6,98 2,97 
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Przedszkole 
Wesoła Kraina 

24,00 9,9 2,42 

Przedszkole 
Zielony Zakątek 

23,25 8,10 2,87 

Razem przedszkola 22,75 8,8 2,63 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach – działania prowadzone przez szkoły  

w roku szkolnym 2020/21 nakierowane na kształcenie m.in. uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 
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Dowóz uczniów do szkół 

W 2021 r. usługa dowozu uczniów do szkół była realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych PUK Komorniki, Euro Taxi sp. z o. o, WIKTORIA sp. z o. o oraz bezpośrednio przez 
rodziców/opiekunów na podstawie zawieranych z gminą umów. Koszty dowozu przedstawiają 
się następująco: 

Przewoźnik Typ usługi Koszt w 2021 r. [w zł] 

PUK Komorniki 

Dowóz dzieci 

niepełnosprawnych do szkół 

specjalnych w Poznaniu 

144.228,22 

Dowóz uczniów do szkół 

podstawowych w gminie 
96.344, 07 

Dowóz uczniów z SOP 

Chomęcice na hale sportową  
13.228,86 

Łącznie  25.3801,15 

EURO TAXI  

Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół 

specjalnych w Poznaniu   

i Mosinie 

200.257,67 

Rodzice/opiekunowie 
Dowóz dzieci 

niepełnosprawnych 
19.848,39 

Szkoły podstawowe 

Refundacja za bilety dzieciom 

spoza obwodu na podstawie 

uchwały rady gminy. 

5.040,00 

Łącznie  819.891,75 

 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2021 roku  

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe. Wyniki procentowe 

osiągnięte przez poszczególne szkoły: 

 

Nazwa szkoły j. polski matematyka j. angielski 

 

j.niemiecki 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Komornikach 

67 60 81 - 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Komornikach  

61 60 78 53 
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Szkoła Podstawowa  
w Wirach 

66 57 85 - 

Szkoła Podstawowa  
w Chomęcicach 

55 52 64 - 

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Plewiskach 

60 53 79 73 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Plewiskach 

61 54 83 - 

Średni wynik gminy 62 56 78 63 

Średni wynik województwa 58 45 63 - 

 

Udzielanie pomocy finansowej uczniom: 
 

Pomoc materialna dla uczniów: 

 

Stypendia socjalne  

Na podstawie art. 90m, ust. 1 oraz art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. 2018, poz. 1457) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki 

wprowadzonego uchwałą nr XII/65/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 września 2007r. w 

roku szkolnym 2020/2021 stypendium zostało przyznane 15 uczniom. Kwota przeznaczona na 

stypendia socjalne wyniosła w 2020 r.  – 9 523,20 zł, w roku 2021 – 10 713,60 zł. 

 

Nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych 

Podstawa prawna: uchwała Rady Gminy Komorniki nr VII/49/2011 z dnia 31 marca 2011 r.  

w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu Gminy Komorniki. Nagrody za osiągniecia dokonane w roku szkolnym 2020/2021 

przyznano w  2021 r. 43 uczniom na łączną kwotę 36.900,00 zł. 

 

Nagrody dla uczniów 
 

Podstawa prawna: uchwała Rady Gminy Komorniki nr VII/49/2011 z dnia 31 marca 2011 r.  

w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu Gminy Komorniki. Nagrody za osiągniecia dokonane w roku szkolnym 2020/2021 

przyznano w  2021 r. 43 uczniom na łączną kwotę 36 900,00 zł. 

 

9.2. Przedszkola  
W 2021 r. w Gminie Komorniki funkcjonowały 4 przedszkola gminne: 
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Lp. Nazwa przedszkola 
Koszty działalności 

[w zł] 

Zatrudnienie 

[etaty] 

1.  
Przedszkole Samorządowe Słoneczko  

w Rosnówku (z oddziałem 

zewnętrznym w Szreniawie) 

1.647.626,72 20,47 

2. Przedszkole Wesoła Kraina w Wirach 1.870.460,23 23,67 

3. 
Przedszkole Króla Maciusia I  

w Komornikach 2.111.810,74 25,54 

4. 
Przedszkole Zielony Zakątek  

w Plewiskach 1.627.199,34 21,18 

 

 

Lp. Przedszkole Liczba 
dzieci 

Liczba oddziałów Liczba miejsc 

1 Przedszkole im. Króla Maciusia I 
w Komornikach 

138 6 143 

2 Przedszkole Słoneczko  
w Rosnówku 

83 4 86 

3 Przedszkole Wesoła Kraina  
w Wirach 

120 5 120 

4 Przedszkole Zielony Zakątek  
w Plewiskach 

93 4 99 

Razem 434 19 448 

 

Liczba dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest inny 

niż jednostka samorządu terytorialnego. 
 

Lp. Przedszkole Liczba dzieci Liczba miejsc 

1 Publiczne Przedszkole Małe Talenty 150 150 

2 Przedszkole Publiczne Zielone Gąski 112 125 

3 Z Innej Bajki 95 100 

4 
Przedszkole Anglojęzyczne Kraina 

Talentów 
68 72 

5 
Przedszkole Publiczne Zielone Żabki  

w Komornikach 
92 92 

6 
Publiczne Przedszkole Niebieski 

Balonik 
116 125 
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7 
Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy  

w Komornikach 
105 105 

8 
Publiczne Przedszkole Tęczowe Kredki 

W Plewiskach 
175 175 

9 Publiczne Przedszkole Ekoludki 53 61 

10 
Przedszkole Stumilowy Las W 

Plewiskach 
65 70 

11 

Przedszkole Publiczne Naszych Dzieci  

z Oddziałami Integracyjnymi W 

Plewiskach 

84 84 

12 
Publiczne Przedszkole Cztery Pory 

Roku 
46 65 

13 

Przedszkole Publiczne Nr 1 Z 

Oddziałami Integracyjnymi I 

Oddziałami Specjalnymi "Szkółka 

Małego Dziecka" W Komornikach 

59 60 

 

Liczba dzieci w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych, dla których 

organem prowadzącym jest inny niż jednostka samorządu terytorialnego. 
 

Lp. Przedszkole Liczba dzieci 

1 
Niepubliczne Przedszkole Szkółka Małego Dziecka  

z Oddziałami Integracyjnymi I Oddziałami Specjalnymi 
56 

2 Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Picasso 75 

3 Przedszkole Niepubliczne Żabulinki 30 

4 Punkt Przedszkolny Balonik 15 

5 Przedszkole Niepubliczne Kulka 32 

6 Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi  
"Julka i Miś" 

3 

 

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 2021 r. wysokość dotacji wynosiła 1.348,82 zł miesięcznie na jedno dziecko dla przedszkoli 
publicznych, 1.011,62zł dla przedszkoli niepublicznych oraz 539,53zł dla punktów 
przedszkolnych. 

W styczniu 2021 r. Rada Gminy Komorniki podjęła uchwałę nr XXXII/291/2021 pomocową  
z myślą o punktach przedszkolnych, zwiększając kwotę dotacji z 40% podstawowej kwoty 
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dotacji udzielanej przedszkolom na 50%. Pomoc ta była przyznana w celu zniwelowania 
negatywnych skutków pandemii koronawirusa i obowiązywała do końca roku 2021.  

 

 

 

 

 

W rekrutacji przedszkolnej przeprowadzonej w 2021 roku miejsc w przedszkolach było 
wystarczająco, by zapewnić miejsce wszystkim kandydatom, nie wszystkim jednak w wybranych 
przez nich placówkach. 

 

9.3. Żłobki i kluby dziecięce 
W Gminie Komorniki funkcjonowało 14 żłobków niepublicznych i 3 kluby malucha:  

Lp. Nazwa i adres żłobka Liczba miejsc 

1 Centrum Edukacji Dziecka Balonik ul. Żabikowska 21, Komorniki 27 

2 Żłobek Żabulinki ul. Południowa 81, Plewiska 14 

3 Maluszkowy Raj ul. Młyńska 105A/1, Komorniki 16 

4 Żłobek „Z innej Bajki” ul. Pocztowa 33, Komorniki 30 

5 
Żłobek „Baśniolandia” Marta Usarewicz ul. ks. Gładysza 10,  

Komorniki 
15 

6 
Żłobek „Baśniolandia” Marta Usarewicz  

ul. Żabikowska 38, Komorniki 
30 

7 
Żłobek Niepubliczny Ekomaluch,  

ul. Grunwaldzka 581, 62-064 Plewiska 
25 

8 Żłobek Niepubliczny „U 7 krasnoludków” ul. 3 Maja 15, Komorniki 57 

9 Żłobek Niepubliczny Kulka, ul. Poznańska 43, Wiry 16 

10 
Niepubliczny Żłobek Misie Tulisie Natalia Kijewska Oddział II  

ul. Miętowa 35, Plewiska 
30 

11 
Niepubliczny Żłobek Misie Tulisie Natalia Kijewska, 

ul. Kozłowskiego 27a, Plewiska 
27 

12 
Niepubliczny Żłobek Misie Tulisie Natalia Kijewska, 

ul. Kolejowa 91, 62-064 Plewiska 
25 

13 
Niepubliczny Żłobek Talenciaki Patrycja Karwowska 

ul. Brzozowa 5/41, Plewiska 
30 

14 Żłobek Stumilowy Las, ul. Brzozowa 7/34, Plewiska  43 

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy udzielona przedszkolom publicznym i niepublicznym 
na terenie gminy wyniosła w 2021 r. 24.112.781,51 zł. 



 
30 

15 
Klub dziecięcy Misie Tulisie Natalia Kijewska, 

ul. Miętowa 35, Plewiska 
14 

16 Klub Malucha „Kameleonek”, ul. Łęczycka 43, 62-051 Wiry 12 

17 
Klub Malucha „Uśmiechnięte Maluchy”,  

ul. Poznańska 53/1, 62-052 Chomęcice 
26 

Łącznie 437 

 

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.  

 

 

 

 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego są 
zwolnione z podatku od nieruchomości (dotyczy gruntów, budynków, budowli oraz ich części).  

 

10. Sprawy obywatelskie 

10.1. Informacja publiczna 

W 2021 r. do urzędu wpłynęło 133 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.  

Wydano 2 decyzje odmowne.  

10.2. Skargi i wnioski 
W 2021 r. do Urzędu Gminy Komorniki wpłynęły 3 skargi.  Wójt Gminy Komorniki rozpatrzył 

jedną z nich jako bezzasadną, jedną jako zasadną i jedną przekazał do rozpatrzenia wg 

właściwości do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK Komorniki.   

10.3. Petycje 
W 2021 r. do Urzędu Gminy Komorniki wpłynęło 7 petycji w rozumieniu ustawy  

o petycjach. 3 z nich były kierowane do Wójta Gminy Komorniki – rozpatrzone zostały 

pozytywnie. Rada Gminy Komorniki była adresatem 4 petycji. Jedną  - w sprawie szczepień na 

covid-19 przekazała do rozpatrzenia wg właściwości, jedną – w sprawie przeprowadzenia 

referendum ludowego – rozpatrzono negatywnie. Pozytywnie rozpatrzono petycje w sprawie 

Gmina Komorniki w roku 2021r. przyznała dotację celową dla podmiotów prowadzących 

żłobki na terenie gminy w kwocie 1.016.400 zł, na kluby dziecięce 168.200 zł, a na pobyt 

dzieci w poznańskich żłobkach 57.425,88 zł.  
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budowy parku rekreacyjnego w Plewiskach oraz budowy placu zabaw na terenie szkoły  

w Wirach.  

10.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
Rada Gminy Komorniki podjęła 26 listopada 2020 r. uchwałę nr XXX/272/2020 w sprawie 

przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. Program był 

wcześniej poddany konsultacjom społecznym. W ramach otwartego konkursu ofert zlecone  

i wykonane zostały następujące zadania: 

Organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych 

 

 

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej 

Lp Tytuł zadania Nazwa oferenta 

Kwota 
przyznanych 

środków 
[zł] 

1. 

Zorganizowanie dla osób 
niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Komorniki zajęć rehabilitacyjno-
terapeutycznych 

Stowarzyszenie  na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

„PROMYK” 

15 000 

2. 
  Organizacja wypoczynku dla 

osób niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie  na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

„PROMYK” 

8 000 

3. 

Zorganizowanie dla osób 
niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Komorniki zajęć rehabilitacyjno-
terapeutycznych 

Fundacja „Orchidea” 12 000 

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta 

Kwota 
przyznanych 

środków 
[zł] 

1. 

Prowadzenie zajęć sportowych 
z zakresu piłki nożnej dla dzieci 
 i młodzieży  

Ludowy Klub Sportowy 
„WIELKOPOLSKA”  

79 200 

2. 
Fundacja Piotra Reissa 

treningi 
3 000 

3. 
Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Akademia 
Futbolu Orły Komorniki 

18 500 

4. 
Klub Sportowy „GROM” 

Plewiska Sekcja Piłki 
Nożnej  

71 000 
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Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

Lp Tytuł zadania Nazwa oferenta 

Kwota 
przyznanych 

środków 
[zł] 

1. 
„Klockowe L-Maszyny”-Warsztaty 

techniczne dla dzieci  
Fundacja  

Nowoczesny Konin 
1 950 

 

 

5. 
Prowadzenie zajęć sportowych 
z zakresu piłki nożnej dla seniorów 

Klub Sportowy „GROM” 
Plewiska Sekcja Piłki 

Nożnej 

85 000 

6. 
Ludowy Klub Sportowy 

„WIELKOPOLSKA” 
45 000 

7. 
Prowadzenie zajęć sportowych 
w zakresie tenisa stołowego dla 
dzieci i młodzieży w Komornikach 

Ludowy Klub Sportowy 
„WIELKOPOLSKA”  

10 000 

8. 
Prowadzenie zajęć sportowych 
w zakresie tenisa stołowego dla 
seniorów w Komornikach 

Ludowy Klub Sportowy 
„WIELKOPOLSKA 

10 000 

9. 
Prowadzenie zajęć sportowych dla 
dzieci w Plewiskach w zakresie 
zapasów 

Uczniowski Klub Sportowy 
Zapasy Plewiska  

13 000 

10. 
Prowadzenie zajęć sportowych dla 
seniorów w Plewiskach w zakresie 
zapasów 

Uczniowski Klub Sportowy 
Zapasy Plewiska 

23 000 

11. 
Organizacja i prowadzenie zajęć 
sportowych w zakresie karate dla 
dzieci i młodzieży w Komornikach 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Sakura” Komorniki 

9 000 

12. 

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

Uczniowski Klub Sportowy 
„PUMA” Komorniki 

13 000 

13. 
Organizacja i prowadzenie zajęć 
sportowych w zakresie kolarstwa  
i biegów 

Klub Sportowy Komorniki 
MTB Team 

8 000 
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Działania na rzecz wsparcia seniorów 

Lp Tytuł zadania Nazwa oferenta 

Kwota 
przyznanych 

środków 
[zł] 

1. 
Zorganizowanie zajęć 

networkingowych 
„Nowoczesny Senior” 

Fundacja  
im. Julii Woykowskiej 

4 000 

2. 
Zorganizowanie zajęć 

networkingowych 
„Senior w sieci” 

Stowarzyszenie 
 „Aktywni Razem” 

12 000 

 

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami  

 

Lp Tytuł zadania Nazwa oferenta 

Kwota 
przyznanych 

środków 
[zł] 

1. 
Nasi bohaterowie, nasze 

bohaterki! Polsko-islandzki 
projekt uczniowski. 

Fundacja  
im. Julii Woykowskiej 

2 000 

 

Działania w zakresie kultury i sztuki 

Lp Tytuł zadania Nazwa oferenta 

Kwota 
przyznanych 

środków 
[zł] 

1. „Odmalowane” – warsztaty 
malarskie 

Fundacja  
im. Julii Woykowskiej 

3 000 

2. 

„Znam Zabytki Mojej Gminy  -  
warsztaty dla dzieci z Gminy 

Komorniki jako forma 
popularyzacji i ochrony 

dziedzictwa architektonicznego 

Fundacja  
Nowoczesny Konin 

1 500 

3. 
Oprawa Uroczystości 

Państwowych i Gminnych na 
terenie Gminy Komorniki  

Hufiec Poznań-Rejon im. 
Szarych Szeregów 

3 000 

4. 
10 - lecie istnienia 23 Gromady 

Zuchowej „Wilcze Łapy” w 
Gminie Komorniki 

Hufiec Poznań-Rejon im. 
Szarych Szeregów 

2 500 
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Działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Lp Tytuł zadania Nazwa oferenta 

Kwota 
przyznanych 

środków 
[zł] 

1. 
Sterylizacja i kastracja kotów 

wolnożyjących 
 

Stowarzyszenie 
„Włochata Chata” 

6 000 

2. 
Opieka nad Przytuliskiem dla 

psów w Łęczycy 
Fundacja  

Zwierzęce Marzenia 
24 000 

 

W 2021 roku zrealizowano także następujące zadania publiczne w ramach tzw. „małych 

grantów”, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 

− Umowa nr WOS.525.1.2021 MTB Team, w kwocie 4 350,00 zł na organizację obozu 

rowerowego z udziałem w zawodach sportowych; 

− Umowa nr WOS.525.2.2021 Fundacja TALENT, w kwocie 7 000,00 zł na półkolonie letnie 

- ”Młodzi Łowcy Przygód”; 

− Umowa nr WOS.525.3.2021 UKS_DĘBIEC_Judo, w kwocie 5 000,00 zł na działania na 

rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. : „Liga Dzieci – Camp z 

Mistrzem”; 

− Umowa nr WOS.525.4.2021 Klub Sportowy „VICTORIA”, w kwocie 8 000,00 zł na 

szkolenia sportowe sekcji koszykówki dziewcząt rocznika 2007-2009 w okresie wakacji 

2021. 

 

W sumie, na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie przeznaczano w 2021 r. kwotę 504.965,13 zł. 

11. Transport gminny  
Gmina Komorniki posiada własną komunikację publiczną. Zadanie to realizuje gminna spółka 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki. Gminna komunikacja to 9 regularnych linii 
autobusowych oraz 2 nocne linie na terenie Gminy Komorniki, Gminy Dopiewo, Lubonia oraz 
Poznania. Przedsiębiorstwo zapewnia również dojazdy młodzieży do szkół. Wszystkie gminne 
linie autobusowe obsługiwane przez PUK Komorniki wchodzą w skład systemu transportu 
zbiorowego Aglomeracji Poznańskiej, organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Poznaniu. Przedsiębiorstwo zapewniało w 2021 r. także dojazdy młodzieży do szkół. 

Wykaz przejechanych km przez autobusy liniowe, szkolne i turystyczne w 2021 r.: 

Linie Gminy Komorniki        1.638.112 km 
(dzienne: 701,702,703, 705,704, 707, 710,716, 729 
i nocne: 250, 257)         
Przewozy szkolne        29.468 km 
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Przewozy szkolne, szkoły specjalne       53.169 km 

Turystyka krajowa        2.368 km 

Przewozy pracownicze (Arvato)      32.846 km 

Przejazdy techniczne        119.764 km 

Całkowita wykonana praca przewozowa w 2021 r.    1.875.727 km. 

Całkowita praca przewozowa w 2021 r. uległa zmniejszeniu o 25.486 km, tj. o 1,15%. 

Liczba pasażerów przewożonych autobusami PUK 

Linie autobusowe Gminy Komorniki      1 674 050 

Przewozy szkolne        55.152 

Turystyka, przewozy pracownicze       27.410 

Razem:          1.756.612 

 

Rozkłady jazdy 

Rozkłady jazdy autobusów na liniach regularnych były realizowane zgodnie z umową zawartą 

pomiędzy Spółką PUK Komorniki (operatorem) a Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu 

(organizatorem). W okresie letnim (lipiec-sierpień) został wprowadzony letni rozkład jazdy 

autobusów ze zmniejszoną częstotliwością kursów. 

W związku z pandemią covid-19 i ograniczeniem częstotliwości kursów, od marca do końca 

maja oraz w grudniu rozkład realizowany był z ograniczeniami. W autobusach wyznaczono 

strefy bezpieczeństwa obejmujące brak wymiany pasażerskiej w obrębie pierwszych drzwi. 

Przestrzegano także obowiązku zasłaniania ust i nosa w pojazdach.    

Tabor 
Zadanie przewozu miejskiego realizowane jest autobusami marki MAN, Solaris i Mercedes 

(łącznie 27 pojazdów) oraz busy Ford Transit (2 sztuki) i VW LT 35 dla przewozu 

specjalistycznego dzieci do szkół specjalnych. Średni wiek eksploatowanego przez zakład taboru 

na dzień 31.12.2021r. wynosił 6,2 roku, w tym 1 autobus 24-letni. Przewóz regularny specjalny 

realizowany był do firmy ARVATO-Bertelsmann z siedzibą w Plewiskach.  

W 2021 r. zakupiono: 

− 1 autobus niskopodłogowy marki MAN HYBRID diesel + elektryczny, spełniający normę 

emisji spalin EURO VI – odbiór autobusów 10,5 m nastąpił w lipcu 2021 r.;  

W 2021 r. sprzedano: 

−  w czerwcu wycofano z eksploatacji najstarszy pojazd we flocie PUK – autobus MAN NL, 

rok prod. 1996), 

− do sprzedaży przeznaczono 1 autobus MAN EL, rok produkcji 2004.  
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W 2021 r. zrealizowano wymianę monitoringu z analogowego na cyfrowy w kolejnych 

pojazdach MAN: 7004, 7005 i 7006.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i kierowców, w związku z pandemią 

koronawirusa, spółka wyposażyła autobusy w środki ochrony, jak dezynfekatory,, ozonatory, 

materiały potrzebne do utworzenia stref bezpieczeństwa.  

 

12. Działalność gospodarcza w Gminie Komorniki 
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEiDG), według stanu 
na 27.04.2021 r. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne 
miejsce prowadzenia działalności w Gminie Komorniki obejmowała 3.782 pozycji, z czego status 
„aktywny” posiadało 2.967 podmiotów, status „wykreślony” posiadało 2.261 podmiotów, 
status „zawieszony” posiadało 689 podmiotów, a liczba podmiotów do prowadzenia 
działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 120 pozycji.  
 
W 2021 r. wydano 69 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 8 zezwoleń 
jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Wartość podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła w 2021 r. 33,5 mln zł. 

13. Udział Gminy Komorniki w związkach i stowarzyszeniach 

13.1. Udział Gminy Komorniki w związkach międzygminnych: 
 

Lp. Nazwa związku Cele statutowe 
Rok  

dołączenia 

Wydatki 

poniesione 

w 2021 r. 

1. Związek Międzygminny „SELEKT” Gospodarka odpadami 2004 62.948,00 

2. 
Związek Międzygminny  

„Schronisko dla zwierząt” 

Opieka nad bezdomnymi  

zwierzętami 
2003 124.943,40 

 

 

13.2. Udział Gminy Komorniki w stowarzyszeniach: 
 

Lp. Nazwa stowarzyszenia lokalnego Cele statutowe 
Rok 

utworzenia 

Wydatki 

poniesione  

w 2021 r. 

1. 

Stowarzyszenie Wielkopolski 

Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych  

WOKISS 

Szkolenie i edukacja 

samorządu 
1990 14.880,00 
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2. 
Stowarzyszenie  

METROPOLIA POZNAŃ 

Wspieranie rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

Metropolii  

Poznań 

2011 

21.434,00 

+37.500,00  - 

budowa 

Metropolitalnego 

Systemu 

Informacji 

Przestrzennej 

MeSIP 

+ 40.000,00 – 

dodatkowa 

składka 

członkowska na 

zakup sprzętu  

i materiałów do 

walki z epidemią 

covid-19 

4.  Związek Gmin Wiejskich 
Integracja gmin i rozwój  

samorządności lokalnej 
1993 

13.782,46 

(za 2022 rok) 

5. 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Wielkopolski 

Integracja szczebli 
samorządu, forum wymiany 
doświadczeń i inicjatyw na 
rzecz rozwoju Wielkopolski  

1991 5.457,83 

 

13.3. Samorządy partnerskie 
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. 

14. Gmina w liczbach 
Powierzchnia gminy: 66.55 km2 

Liczba sołectw: 8 

Liczba miejscowości: 12 

Liczba zameldowanych mieszkańców: 30.124 

Długość sieci kanalizacyjnej: 144,1 km (↑0,2 km) 

Przepompownie ścieków sanitarnych: 29 

Przepompownie ścieków deszczowych: 3  

Gminna oczyszczalnia ścieków w Łęczycy: przepustowość 8.327 m3/doba 

Długość sieci wodociągowej: 172,9 km (↑1.8 km) 

Stacje uzdatniania wody: 5 
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Długość sieci kanalizacji deszczowej: 43,6 km (↑1km) 

Długość sieci drogowej: 135,14 km (↑1,73 km) 

Place zabaw: 26 (↑2) 

Boiska i obiekty sportowe: 43, w tym: 

− 20 obiektów z boiskami sportowymi,  

− 1 skatepark, 

− 1 pumptrack,  

− 1 ścianka do gry w tenisa, 

− 2 obiekty z kortami tenisowymi,  

− 3 stacje street workout, 

− 13 siłowni zewnętrznych, 

− plaża w Chomęcicach z placem zabaw siłownia zew. i boiskiem do piłki plażowej, 

− plaża w Rosnówku z placem zabaw i stacją street workout. 

15. Wyróżnienia, nagrody, rankingi 
Gmina Komorniki od lat plasuje się w gronie docenianych gmin wiejskich w skali całego kraju. 

Dobre wyniki finansowe, a także korzystne wskaźniki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze 

zapewniają Gminie wysoką pozycję w niezależnych rankingach. 

12.01.2021 

Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego przyznana dla najlepszego obiektu 

architektonicznego w Wielkopolsce - w kategorii „Obiekt Architektoniczny” zwyciężył Gminny 

Ośrodek Kultury w Komornikach z nowo wybudowanym Centrum Tradycji i Kultury.  

 

02.07.2021 

Gmina Komorniki zajęła 24. miejsce spośród 1533 gmin wiejskich w Rankingu Finansowym 

Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 przygotowanym przez Fundację Instytut Studiów 

Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy 

z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. 

23.09.2021 

Nagroda dla Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach. Budynek nowego centrum 

kulturalnego gminy został wyróżniony w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa Roku” 

tytułem Obiekt XXV-lecia. 

05.11.2021 

Gmina Komorniki na 23. miejscu wśród 2477 gmin w Polsce, w których mieszkańcom żyje się 

najlepiej wg. rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia”. 
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19.11.2021 

1. miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” pt. „Depopulacja  

i starzenie się ludności w gminach” w kategorii gminy wiejskie – gmina Komorniki samorządem 

z największym wzrostem demograficznym.     

26.04.2022 

Gmina Komorniki znalazła się na 10. miejscu wśród najlepszych gmin wiejskich w Polsce 

o najwyższym poziomie rozwoju, w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 

Terytorialnego 2021. 
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Rozdział II 
Polityki, strategie, programy i plany 

1. Zarządzanie w czasie pandemii Sars-Cov-2 
Rok 2021 był drugim rokiem zmagania się ze skutkami pandemii koronawirusa. Jako samorząd 
działaliśmy według wypracowanych wcześniej procedur, które pozwalały na zapewnienie 
ciągłości funkcjonowania urzędu i rady gminy. Wdrożenie trybu pracy zdalnej i organizacja 
obsługi klienta z zachowaniem reżimów sanitarnych ułatwiło organizację pracy, a zadania były 
realizowane możliwie zgodnie z harmonogramem. Czwarta i piąta fala w drugiej połowie roku 
pandemii wymagała od nas wszystkich dużo wytrwałości i cierpliwości. W szkołach realizowano 
nauczanie zdalne, z którym, co prawda uczniowie i nauczyciele zdążyli się oswoić, ale które 
odcisnęło negatywny ślad w społecznym funkcjonowaniu młodzieży. Zapotrzebowanie na 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną wzrosło, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Dlatego 
Gmina Komorniki podjęła działania z myślą o osobach potrzebujących wsparcia. Powstało m.in. 
psychologiczne pogotowie covidowe – bezpłatne konsultacje z terapeutą dla młodzieży  
i dorosłych, realizowane w formie stacjonarnej i on-line. W budynku przy ul. Młyńskiej 15  
w Komornikach uruchomiono punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Puszczykowie. Dwóch specjalistów udziela nieodpłatnie pomocy i wsparcia rodzicom dzieci  
z dysfunkcjami i zaburzeniami i samym dzieciom. Od stycznia 2022 r. w Punkcie dokonywane są 
diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, dzięki czemu klienci poradni nie muszą oczekiwać  
w kolejkach do dalszych lokalizacji. Projekt jest realizowany w ramach porozumienia  
z Powiatem Poznańskim.   

W 2021 r. ruszyły szczepienia przeciwko covid-Sars-19. Towarzyszyły nam wówczas emocje, 
stres i chaos. Priorytetem dla gminy stało się jak najszybsze uruchomienie punktów szczepień 
dla mieszkańców i jak największa dostępność szczepionek. Przez cały 2021 rok w gminie 
Komorniki działały punkty szczepień. Jako pierwszy, w lutym, uruchomiony został ten we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań i Szpitalem Podolany (w Sali Piwnica  
w budynku Ośrodka Zdrowia w Komornikach). Dzięki wsparciu OSP Plewiska organizacja 
szczepień przebiegała bardzo sprawnie. Punkt szczepień powstał także przy parafii Św. Jana XXIII 
w Komornikach, dzięki współpracy z ówczesnym Proboszczem – ks. Tomaszem Renem  
i Centrum Medycznym Admedica Poznań. Gmina, w trosce o zdrowie mieszkańców, prowadziła 
liczne akcje promujące szczepienia. Na dzień sporządzania niniejszego raportu, w gminie 
Komorniki w pełni zaszczepiło  się 71,9 % mieszkańców. Tym samym zajmujemy 1. miejsce  
w powiecie poznańskim i 13. w rankingu ogólnopolskim pod względem wyszczepienia 
przeciwko covid.  
 
W warunkach pandemii w Polsce był przeprowadzany Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. 
Spis rozpoczął się 1 kwietnia i zakończył 30 września 2021 r. Gmina Komorniki współpracowała 
ze zgłoszonymi rachmistrzami, jednak z uwagi na kolejne fale koronawirusa, zachęcaliśmy 
mieszkańców do tzw. samospisu, tj. samodzielnego spisania się przez internet. W efekcie, gmina 
zdobyła 1. miejsce w konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dzięki obywatelskiej postawie i społecznemu 
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zaangażowaniu naszych mieszkańców udało się uzyskać najwyższy wskaźnik samospisu 
w województwie i stać się tym samym najbardziej cyfrową gminą. 

2. Strategia Rozwoju Gminy Komorniki 
 

Prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Komorniki rozpoczęły się w 2020 r. 

Pierwszym etapem, mającym na celu zdefiniowanie stanu faktycznego i oceny poziomu 

realizacji Strategii rozwoju obowiązującej do 2020 roku było sporządzenie „Diagnozy stanu 

Gminy”. Wynikiem diagnozy było poznanie aktualnych trendów rozwojowych, tzw. wytycznych 

dla tworzenia nowego dokumentu.  

Na podstawie przeprowadzonej Diagnozy, w wyniku szerokich konsultacji społecznych 

(wywiady z opiniotwórczymi mieszkańcami Gminy, sondaże ankietowe, spotkania, dyskusje), 

powstała strategia rozwoju Gminy, wskazująca jej pożądany stan docelowy, cele rozwojowe 

oraz sposoby osiągnięcia tych celów. 

Projekt strategii został przedstawiony do konsultacji podmiotom, o których mowa w ustawie  
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, m.in. samorządem 
Województwa Wielkopolskiego, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
ościennymi samorządami oraz instytucjami i organizacjami działającymi w bliskim sąsiedztwie.  
 
Termin przeprowadzenia konsultacji: od 2 czerwca do 7 lipca 2021 r. 
Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadzone były w formie zbierania opinii, uwag lub 
propozycji mieszkańców na piśmie, w tym drogą elektroniczną na formularzu udostępnionym 
na stronie internetowej Gminy. Projekt strategii został również przekazany do konsultacji: 
radnym i sołtysom, sąsiadującym gminom, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Ponadto, po przeprowadzeniu konsultacji ostateczny projekt został 
przekazany do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3779/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. wydał opinię 
pozytywną dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Komorniki do 2030 roku.  
 
Rada Gminy Komorniki przyjęła Strategię Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 uchwałą nr 

XLIII/374/2021 z dnia 29 września 2021 r. Dokument zawiera wnioski z przeprowadzonej 

diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz 

kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu 

wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Ponadto, dokument 

określa wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia 

i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które 

stanowić będą punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma 

kluczowe znaczenie dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym. 

Na podstawie wypracowanej wizji i misji gminy, radni sprecyzowali cele strategiczne, które 

powinny w najbliższych latach wyznaczać kierunki rozwoju lokalnego. Są to: 
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Cel strategiczny I - Rozbudowa infrastruktury wobec potrzeb rozwoju demograficznego  
i gospodarczego Gminy – ma być realizowany za pomocą następujących programów: 
 

Program 1.1. Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie Gminy oraz ochrona środowiska 

1.1.1. Aktualizacja i tworzenie nowych MPZP 

1.1.2. Wykupy gruntów i nieruchomości dla potrzeb infrastruktury komunalnej 

1.1.3. Estetyzacja Gminy  

1.1.4. Ochrona środowiska  

Program 1.2. Modernizacja układu drogowego i komunikacji zbiorowej 

1.2.1. Budowa i remonty dróg oraz infrastruktury okołodrogowej  

1.2.2. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych na granicy z Poznaniem w Plewiskach 

1.2.3. Zwiększenie wykorzystania komunikacji publicznej 

Program 1.3. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego 

1.3.1. Rozbudowa systemu dostarczania wody oraz odbioru ścieków 

Program 1.4. Rozwój bazy lokalowej szkolnictwa 

1.4.1. Program rozwoju infrastruktury oświatowej 

1.4.2. Budowa i remonty bazy lokalowej i sportowej oświaty 

Program 1.5. Rozwój bazy lokalowej kultury, sportu i rekreacji  

1.5.1. Budowa i remonty bazy lokalowej kultury  

1.5.2. Budowa i remonty bazy lokalowej sportu i rekreacji 

 

Cel strategiczny II - Usługi dla wysokiej jakości życia mieszkańców – ma być realizowany w 
ramach poniższych programów: 
 

Program 2.1. Sprawne zarządzanie Gminą 

2.1.1. Poprawa jakości obsługi mieszkańców i efektywności działań Urzędu Gminy 

2.1.2. Promocja produktów i usług lokalnych 

Program 2.2. Wzmocnienie wspólnoty mieszkańców  

2.2.1. Aktywizowanie różnych grup społecznych na terenie Gminy 

Program 2.3. Kultura, sport i rekreacja 



 
43 

2.3.1. Rozwój oferty kulturalnej  

2.3.2. Rozwój oferty ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w obiektach 

gminnych 

Program 2.4. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo 

2.4.1. Poprawa dostępności opieki zdrowotnej oraz promowanie zdrowego trybu życia 

2.4.2. Poprawa bezpieczeństwa publicznego  

2.4.3. Pomoc społeczna. 

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze działania w ramach realizacji obowiązującej w 2021 roku 

Strategii Rozwoju Gminy: 

Nazwa i cel zadania 
Łączny koszt 

zadania 
[w zł] 

Wykonanie na 
31.12.2021 

[w zł] 

Zadania zwiększające bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo komunikacyjne  
na terenie Gminy Komorniki 

Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki - 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 

5.000.000,00 469.957,00 

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2389P 
Głuchowo-Chomęcice na odcinku drogi 
powiatowej DP 2391P – etap I 

3.200.000.00 3.200.000,00 

Budowa zintegrowanego węzła transportowego 
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię 
kolejową E 20.  

11.585.724,00 185.153,82 

Budowa ul. Krętej w Plewiskach  1.726.000,00 1.493.431.98 

Budowa ul. Ogrodowej w Komornikach  1.002.000,00 898.800,21 

Przebudowa skrzyżowania ul. Szkolnej  z ul. Krętą 
w Plewiskach 

276.000,00 172.232,31 

Budowa ulic Ravela, Wieniawskiego w Szreniawie 2.999.000,00 898.601,69 

Rozwój systemu ścieżek rowerowych i 
spacerowych - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 
drogi krajowej nr 5 na odcinku Szreniawa-
Rosnówko wraz z węzłem przesiadkowym w 
Rosnówku i budowa ścieżek rowerowych w 
Komornikach i Głuchowie 

1.358.000,00 693.518,00 
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Budowa ul. Porannej w Plewiskach 2.351.000,00 84.100,00 

Przebudowa ul. Gottlieba Daimlera  
w Komornikach wraz z odwodnieniem 

5.804.000,00 

 
255.458,15 

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. 

Kolejowej w Plewiskach wraz z budową 

przyległego układu drogowego, w zamian za 

likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w 

km 314,512 linii kolejowej nr 3 w ul. Kolejowej, w 

ramach projektu pn."Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap 

III" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 

na terenie Gminy. 

12.370.000,00 

 

265.638.34 

 

Zadania podwyższające jakość warunków nauczania (baza oświatowa) 

Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 1  

w Plewiskach (wynajem).  
1.505.000,00 245.364.09 

Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach - Poprawa 

warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci. 
41.200.000,00 17.334.212,94 

Budowa sali gimnastycznej przy rozbudowywanej 

Szkole Podstawowej w Chomęcicach. 

14.400.000,00 

 

2.214,00 

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2  

w Plewiskach  
13.700.000,00 1.557.443,19 

Zakup wyposażenia dla budowanej Szkoły 

Podstawowej w Wirach - Poprawa warunków 

nauczania i bezpieczeństwa dzieci 

900.000,00 790.486,86 

Zakupy inwestycyjne dla Szkół – Program 

„Laboratoria Przyszłości” 
1.129.800,00 37.623,12 

Specjalistyczny dowóz dzieci niepełnosprawnych  

z terenu gminy do placówek poza gminą 
780.000,00 323.630,53 

Zadania podwyższające atrakcyjność bazy sportowej  

Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki 
nożnej o sztucznej nawierzchni z zapleczem  
w Szreniawie. 

8.200.000,00 1.999.653,12 
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Budowa placów sportowo-rekreacyjno-

zabawowych w Komornikach przy ul. Fiołkowej  

i ul. Wirowskiej. 

480.000,00 477.819,03 

Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 

I.D. Kaczmarka w Komornikach. 
600.000,00 199.498,00 

Zadania podwyższające jakość oferty kulturalnej  

Budowa Domu Kultury w Szreniawie - Poprawa 
warunków w zakresie kultury i życia publicznego 
mieszkańców gminy. 

3.445.000,00 
 

3.413,39 

Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówki" 

w Komornikach przy ulicy Kościelnej - Poprawa 

warunków w zakresie kultury i życia publicznego 

mieszkańców Gminy. 

1 031.000,00 50,00 

Pozostałe zadania podwyższające jakość życia mieszkańców 

Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych 

przewozów pasażerskich na obszarze 

oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 

zwiększenie ilości połączeń kolejowych -  

dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej  

(PKM) - Poprawa jakości kolejowych przejazdów 

pasażerskich dla mieszkańców gminy. 

1 017 699,19 189.510,53 

System automatycznej wypożyczalni rowerów  
w Plewiskach. 

480.985,00 126.202,00 

Plany Zagospodarowania Przestrzennego - 

Pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne. 
1.596.034,00 46.504,59 

Wykupy gruntów i nieruchomości - Regulacja 

stanu prawnego dla potrzeb infrastruktury 

komunalnej. 

38.059.460,00 2.507.019,93 

Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe z 

wymianą instalacji co i elektrycznej w budynku 

komunalnym przy ul. Zielarskiej 17 w Plewiskach - 

Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie 

gminy. 

470.000,00 259.017,98 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku 

urzędu gminy   
420.000,00 137.529.03 
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2. Ład przestrzenny  

2.1. 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., oraz uchwałą Nr XXVIII/242/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 
2020r.  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 503), 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. 
 
W dniu 25 listopada 2021 r. Rada Gminy Komorniki podjęła uchwałę Nr XLV/384/2021  
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy Komorniki. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki wynikało  
z konieczności stworzenia niezbędnych podstaw planistycznych w celu umożliwienia realizacji 
zintegrowanego węzła przesiadkowego, czyli miejsca umożliwiającego dogodną zmianę środka 
transportu, wyposażonego w infrastrukturę niezbędną dla obsługi podróżnych. Zmiana studium 
w chwili obecnej jest w trakcie opracowania. 
 
 

2.2. 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 (tj. Dz. U.  
z 2022 r. poz. 559), uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. 
obowiązywało 157 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 131 plany miejscowe, w tym zmiany, 
zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
 

 

 

 

 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. obowiązywało 157 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianami. 

 



 
47 

Na dzień 31 grudnia 2021 r., stopień pokrycia obszaru gminy Komorniki miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego wynosił 49,7%. Dodatkowo przystąpiono do opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla ok. 6,4% powierzchni gminy 
nieobjętej przedmiotowym opracowaniem. 
Do oceny aktualności planów miejscowych przystąpiono na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 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 2021 r. przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem: 
 

 
Plan 

Nr i data uchwały 
w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia planu 

 
Podjęte działania 

Kontynuacja opracowań planistycznych na podstawie uchwał podjętych w latach poprzednich 

- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Rosnowo  
w rejonie ul. Czereśniowej 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Komorniki  
w rejonie ulic: Polnej i Księdza 
Malinowskiego 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Chomęcice  
i części wsi Głuchowo wzdłuż drogi 
ekspresowej S5 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Walerianowo  

Uchwała Nr XIX/213/2016  
z dnia: 31.03.2016 r. 
 
 
Uchwała Nr XIX/214/2016  
z dnia: 31.03.2016 r. 
 
 
 
Uchwała Nr XXI/233/2016  
z dnia: 23.05.2016 r. 
 
 
 
Uchwała Nr XLIII/421/2017  
z dnia: 26.10.2017 r. 

- projekt planu w trakcie 
opracowania 
 
 
- projekt planu w trakcie 
opracowania 
 
 
 
- projekt planu w trakcie 
opracowania 
 
 
 
- projekt planu w trakcie  
opracowania w 2021 r. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r., stopień pokrycia obszaru gminy Komorniki miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego wynosił 49,7%. 
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i części wsi Szreniawa w rejonie ulicy 
Poznańskiej 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Plewiska  
w rejonie ulic: Szkolnej i Kolejowej 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Rosnowo  
w rejonie ulic: Jarzębinowej i Rosnowskie 
 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Plewiska  
w rejonie ulic: Jarzębinowej i Zakładowej 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Komorniki  
w rejonie ulicy Polnej (etap I) 
 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Komorniki  
w rejonie ulicy Polnej (etap I i etap II) 
 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie drogi krajowej 
nr 5 w Komornikach i Szreniawie oraz ulicy 
Jarzębinowej w Rosnowie 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Komorniki  
w rejonie ulicy Cmentarnej 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Komorniki  
w rejonie ulic: Pocztowej i Słonecznej. 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Rosnówko  
w rejonie ulicy Leśnej. 
 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Komorniki  
w rejonie ulicy Towarowej 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Komorniki  
w rejonie środkowej części ulicy Młyńskiej 
 

 
 
 
 
Uchwała Nr XLV/445/2017  
z dnia: 18.12.2017 r. 
 
 
Uchwała Nr XLVI/453/2018  
z dnia: 18.01.2018 r. 
 
 
 
Uchwała Nr IV/42/2019 
z dnia: 31.01.2019 r. 
 
 
Uchwała Nr VII/61/2019 
z dnia: 28.03.2019 r 
 
 
 
Uchwała Nr VII/61/2019 
z dnia: 28.03.2019 r 
 
 
 
Uchwała Nr XIII/92/2019 
z dnia:  26.06.2019 
 
 
 
Uchwała Nr XVI/125/2019 
z dnia: 24.10.2019 r. 
 
 
Uchwała Nr XIX/170/2020 z 
dnia 23.01.2020 r. 
 
 
Uchwała Nr XX/179/2020 
z dnia: 20.02.2020 r. 
 
 
 
Uchwała Nr XXX/258/2020 
z dnia: 26.11.2020 r. 
 
 
Uchwała Nr XXX/259/2020 
z dnia: 26.11.2020 r. 
 

(uchwalony w 2022 r.) 
 
 
- projekt planu w trakcie  
opracowania w 2021 r. 
(uchwalony w 2022 r.) 
 
 
- plan uchwalony   
Uchwała Nr 
XXXV/319/2021 
z dnia 25 .03 2021 r. 
 
- uchwała uchylona 
 
 
 
- plan uchwalony   
Uchwała Nr 
XXXVII/340/2021 
z dnia 20.05.2021 r. 
 
- plan uchwalony   
Uchwała Nr 
XXXVII/341/2021 
z dnia 20.05.2021 r. 
 
- projekt planu w trakcie 
opracowania 
 
 
 
- projekt planu w trakcie  
opracowania w 2021 r. 
(uchwalony w 2022 r.) 
 
- projekt planu w trakcie 
opracowania 
 
 
- plan uchwalony   
Uchwała Nr 
XXXVII/341/2021 
z dnia 20.05.2021 r. 
 
- projekt planu w trakcie 
opracowania 
 
 
- projekt planu w trakcie 
opracowania 
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- miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Wiry  
w rejonie ulic: Nowej i Podgórnej. 
 

 
Uchwała Nr XXXI/287/2020 
z dnia: 17.12.2020 r. 
 
 
 
 

 
- plan uchwalony   
Uchwała Nr 
XXXV/320/2021  
z dnia 25 .03 2021 r. 

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego min. w zakresie parametrów 
kształtowania zabudowy w celu zmniejszenia jej intensywności oraz w celu dostosowania ustaleń 
planów do obowiązujących przepisów prawa: 

 
Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Plewiska w obszarze terenów 
zainwestowanych: 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Plewiska  
w rejonie ulic: Kolejowej, Grunwaldzkiej  
i Szkolnej 
 
 
Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Wiry w obszarze terenów 
zainwestowanych: 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Wiry w rejonie 
ulic: Komornickiej, Polnej i J. Wybickiego  
 
 
- miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Wiry w rejonie 
ulic: Wirowskiej i Kosynierów 
 

 
 
 
 
 
Uchwała Nr V/52/2019  
z dnia 21 lutego 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr XIII/91/2019  
z dnia 26 czerwca 2019 r. 
 
 
 
 
Uchwała Nr XIV/109/2019  
z dnia 5 września 2019 r. 
 
 

 
 
 
 
 
- projekt planu w trakcie  
opracowania w 2021 r. 
(uchwalony w 2022 r.) 
 
 
 
 
 
 
 
- plan uchwalony   
Uchwała Nr 
XXXVII/341/2021 
z dnia 20.05.2021 r. 
 
 
- plan uchwalony  
Uchwała Nr  
XXXIX/350/2021 z dnia 
22.06.2021 r. 

 

3. Zasoby materialne gminy 

3.1. Gminny Program Rewitalizacji 
 

Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) 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 w gminie Komorniki odbywa się na podstawie Gminnego 
Programu Rewitalizacji (dalej: GPR). Dokument ten stanowi podstawę do podjęcia interwencji 
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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. Zgodnie z przytoczoną 
ustawą o rewitalizacji GPR jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze 
uchwały.  
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 w 2021 r.: 

 
Nazwa projektu rewitalizacyjnego 

 

 
Podjęte działania 

Projekty podstawowe: 

Aktywizacja i integracja społeczności 
lokalnej w Szreniawie 

- Zorganizowano spotkania różnych grup wiekowych: 
spektakle, rajdy, zajęcia cykliczne z: akrobatyki, zumby, 
zajęcia taneczno-sportowe, aerobik, yoga, kółko 
fotograficzne. Zorganizowano Festyn Rodzinny 

Rozbudowa i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Szreniawie 

- Trwała procedura uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę , w tym za pośrednictwem Starosty 
Poznańskiego wystąpiono o udzielenie zgody na 
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. 
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał 
upoważnienie w sprawie wyrażenia zgody na 
przedmiotowe odstępstwo. 

Ożywienie przestrzeni publicznej  
w Plewiskach 

- W trakcie opracowania miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w 
rejonie ulic: Szkolnej i Kolejowej (Uchwała nr 
XLV/445/2017 z dnia 18.12.2017 r.) oraz miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ulic: Kolejowej, Grunwaldzkiej i Szkolnej 
(Uchwała nr V/52/2019 z dnia 21.02.2019 r.). 
- uzyskano pozwolenie na remont dróg wewnętrznych i 
otoczenia stawu na terenie parku podworskiego. 
- montaż bramy w miejscu wjazdu na teren byłego 
gospodarstwa rolnego w Plewiskach 

Adaptacja dawnego dworu na miejsce 
spotkań mieszkańców Plewisk 

- W trakcie opracowania miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ulic: Kolejowej, Grunwaldzkiej i Szkolnej 
(Uchwała nr V/52/2019 z dnia 21.02.2019 r.). 

Utworzenie miejsca integracji 
społecznej mieszkańców Plewisk 

Zajęcia i imprezy organizowane w Bibliotece Publicznej w 
Plewiskach: 
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Nasza - Gmina 
Czyta Dzieciom 
- Warsztaty plastyczno-techniczne dla dorosłych 
- Lekcje biblioteczne 
- Spotkania czytelniczo-plastyczne dla dzieci 
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- Konkursy tematyczne 
- Mania Programowania - warsztaty 
- Go4Robot - warsztaty 
- Wystawa "poezja i dobroć: C. Norwid" 
- Prezentacja - "Miłość w literaturze" 
- Akcja "Książki na ferie"  
- "Zimowe opowieści" Story-Jumper dla dzieci 
- Spotkanie autorskie z Anną Roter-Bourkane " O 
modernizmie, kobietach w literaturze..." 
- Spektakl dla dzieci "Budzimy się do życia" 
- Spotkanie autorskie "Armenia, Kaukaz i Zakaukazie" 
- Majówka z książką  
- Projekcja filmu z okazji dnia dziecka "Opowiadania z 
Piaskownicy" 
- Spotkanie autorskie z Katarzyną Tirilly "Bretania-moje 
miejsce na ziemi" 
- Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim 
- Spektakl teatralny dla dzieci "Zimowa afera ktoś porwał 
renifera". 

Adaptacja budynku organistówki na 
funkcje społeczno-kulturalne  
w Komornikach 

- Na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano- 
konserwatorskiej Gmina Komorniki złożyła wniosek do 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
o udzielnie dotacji na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków w ramach programu „Ochrona zabytków 2022” 
pn. Rewitalizacja zabytkowej XVII wiecznej Organistówki 
w Komornikach. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę 
formalną i merytoryczną,  niestety nie przyznano 
dofinansowania. 

Budowa promenady i ścieżki 
rowerowej w Komornikach 

- W trakcie opracowania miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ulic: Pocztowej i Słonecznej (Uchwała Nr 
XIX/170/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 stycznia 
2020 r.) 

Zagospodarowanie komornickiego 
parku na przyjazną przestrzeń 
publiczną 

- Przeprowadzono rozmowy z właścicielem parku w 
sprawie możliwości nabycia nieruchomości przez Gminę 
lub możliwości udostępnienia parku dla mieszkańców – 
właściciel na razie nie jest zainteresowany 

Modernizacja, rozbudowa  
i doposażenie budynku Szkoły 
Podstawowej w Wirach 

- Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry 
w rejonie ulic: Nadrzecznej i Szreniawskiej (Uchwała nr 
XXXV/322/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 
2021 r., w celu umożliwienia na tym terenie lokalizacji 
szeroko pojętych usług społecznych. 

- Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy ppoż oraz 
badania hydrantów, opracowanie rozwiązań zastępczych 
poziomu bezpieczeństwa szkoły.  
- Wykonanie oświetlenia awaryjnego parteru wraz z 
pomiarami, remont instalacji przyłącza wodociągowego 
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- Przeniesienie sygnalizatora detekcji gazu z 
dotychczasowej lokalizacji na wewnętrznej ścianie 
budynku na zewnętrz  - dot. Kotłowni 
- wymiana zespołu elektrod palnika Giersch w ilości 2 
komplety oraz modułu obsługowego automatyki 
Viessmann - dot. Kotłowni 
- remont instalacji wodociągowej w kotłowni 
- inwentaryzacja budynku 

Aktywizacja osób bezrobotnych oraz 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez szkolenia  
i animację środowiskową 

- Warsztaty i szkolenia: 
„Zadłużenia z planowaniem budżetu domowego”(CIS) 
„Zadłużenia z wybranymi aspektami prawnymi 
dotyczącymi pracy” (CIS) 
„Szukanie pracy i rozmowa o pracę, może być z opcją 
dodatkową – krótki wstęp do CV” (CIS) 
 
- Terapia uzależnień (CIS) 
- Doradztwo zawodowe (CIS) 
- Warsztaty plastyczne (CIS) 
- Indywidualne Zatrudnienie Socjalne dla uczestników CIS 
w ramach projektu Wielkopolskiego Centrum Ekonomii 
Solidarnej 

Projekty uzupełniające: 

Edukacja środowiskowa i kulturowa 
wśród najmłodszych 

W ramach projektu „Działalność ekologiczna w Gminie 
Komorniki” dofinansowanego przez UMWW: 
- wykonano nasadzenia 20 drzew  
- podpisano umowę na dostawę 10 szt. ławek 
- podpisano umowę na dostawę i montaż wiaty  
- podpisano 2 umowy na dostawę i montaż 7 szt. dużych 
tablic informacyjnych oraz 5 szt. małych tablic 
informacyjnych. 
- zlecono montaż zakupionych ławek i szklarni 

Budowa dróg gminnych celem 
poprawy dostępności obszaru 
rewitalizacji 

- Uzyskano pozwolenie na budowę drogi wewnętrznej w 
Szreniawie – dz. 7/9, 7/10 i 8/9 (decyzja nr 7465/21 z 
16.12.2021 r.) 
- Zakończono budowę ul. Kręta oraz wprowadzono nową 
organizację ruchu na ul. Szkolnej w Plewiskach 
-Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dot. 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
płynności ruchu na skrzyżowaniu ul. Komornickiej, 
Łęczyckiej, Zespołowej oraz Podgórnej w m. Wiry 
(przebudowa układu drogowego wraz z budową 
sygnalizacji świetlnej),  
-Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dot. 
Budowy ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach  
- Zakończono budowę oświetlenia drogowego -szt. 4 na 
ul. Dworcowej w Szreniawie 

Budowa węzła przesiadkowego  
w Szreniawie 

- Zrealizowano budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa (roboty 
budowlane zostały wykonane w okresie od 24.08.2021 r. 
do 07.12.2021 r. 
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- Prowadzono negocjacje z PKP S.A. w sprawie 
nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz 
Gminy 

 

3.2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  
 

W 2021 r. zadania z zakresu gospodarowaniem mieszkaniowym gminy realizowano  

w oparciu o Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym na lata 2020-

2024 przyjęty Uchwałą Nr  XVIII/163/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019 r.  

W zasobie mieszkaniowym Gminy Komorniki znajduje się 79 lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni użytkowej 3.835,42 m². Średnia powierzchnia lokalu wynosi 48,55 m². 13 lokali 

zlokalizowanych jest w Komornikach, 2 lokale w Wirach, 1 lokal w Szreniawie, pozostałe lokale 

w Plewiskach. Większość lokali znajduje się w budynkach wielorodzinnych stanowiących 

własność Gminy – jest to 9 budynków, w tym 1 kontener z 3 lokalami. Ponadto 3 lokale znajdują 

się w 2 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy, 4 lokale 

znajdują się w 2 budynkach użytkowych stanowiących własność Gminy i 3 lokale znajdują się  

w 3 budynkach mieszkalnych, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli. Jeden z lokali 

wynajęto w ramach umowy najmu socjalnego. Pięć mieszkań jest niezamieszkanych, z tego: trzy 

mieszkania są wycofane z najmu z uwagi na stan techniczny budynków, w których się znajdują;. 

dwa mieszkania przewidziano do zamiany w roku następnym w związku z planowanym 

przeprowadzaniem lokatorów z budynków w złym stanie technicznym. W 2021 r. nie 

przeprowadzono sprzedaży i zamiany mieszkań. 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki nr 106/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. stawka 

czynszu wynosi 7,20 zł/m².  

3.3. Zasób mieszkaniowy Gminy Komorniki w 2021 r.: 
 

Lp. Adres Ilość zamieszkujących osób Powierzchnia (m2) 

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

1 Komorniki ul Pocztowa 30/1 3 41,68 

2 Komorniki ul Pocztowa 30/2 3 36,97 

3 Komorniki ul. Pocztowa 30/3 2 37,91 

4 Komorniki ul Pocztowa 30/4 2 23,92 

5 Komorniki ul Pocztowa 30/5 6 74,70 

6 Komorniki ul Pocztowa 30/6 1 25,07 

7 Komorniki ul Pocztowa 30/7 1 21,00 

8 Komorniki ul Pocztowa 30/8 5 72,41 

9 Plewiska ul Kolejowa 4/1 4 49,84 

10 Plewiska ul Kolejowa 4/2 6 82,50 

11 Plewiska ul Kolejowa 4/3 3 61,70 

12 Plewiska ul Kolejowa 4/4 4 45,84 

13 Plewiska ul Kolejowa 4/5  0 32,29 

14 Plewiska ul. Szkolna 149/1 1 34,70 
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15 Plewiska ul. Szkolna 149/2 3 65,70 

16 Plewiska ul. Szkolna 149/3 9 78,40 

17 Plewiska ul. Szkolna 149/4  - 53,70 

18 Plewiska ul. Szkolna 149/5 1 39,20 

19 Plewiska ul. Szkolna 149/6 1 39,00 

20 Plewiska ul. Szkolna 151/1 2 35,79 

21 Plewiska ul. Szkolna 151/2 1 35,79 

22 Plewiska ul. Szkolna 151/3 3 35,79 

23 Plewiska ul. Szkolna 155/1 6 53,00 

24 Plewiska ul. Szkolna 155/2 2 44,27 

25 Plewiska ul. Szkolna 155/3 1 31,40 

26 Plewiska  ul Szkolna 155/4 2 84,47 

27 Plewiska ul. Szkolna 155/5  - 36,80 

28 Plewiska ul. Szkolna  155/6 1 32,20 

29 Plewiska ul. Szkolna 155/7 1 19,81 

30 Plewiska ul. Szkolna 157/1 3 51,29 

31 Plewiska ul. Szkolna 157/2 2 41,73 

32 Plewiska ul. Szkolna 157/3 2 41,73 

33 Plewiska ul. Szkolna 157/4 2 63,89 

34 Plewiska ul. Szkolna 157/5 3 51,29 

35 Plewiska ul. Szkolna 157/6 1 41,73 

36 Plewiska ul. Szkolna 157/7 4 41,73 

37 Plewiska ul. Szkolna 157/8 2 38,69 

38 Plewiska ul. Zielarska 17/1 2 53,30 

39 Plewiska ul. Zielarska 17/2 2 52,50 

40 Plewiska ul. Zielarska 17/3 2 53,10 

41 Plewiska ul. Zielarska 17/4 4 52,40 

42 Plewiska ul. Zielarska 17/5 5 52,40 

43 Plewiska ul. Zielarska 17/6 4 52,70 

44 Plewiska ul. Zielarska 17/7 0 52,20 

45 Plewiska ul. Zielarska 17/8 7 52,80 

46 Plewiska ul. Zielarska 4/1 4 57,30 

47 Plewiska ul. Zielarska 4/2 3 48,50 

48 Plewiska ul. Zielarska 4/3 3 57,30 

49 Plewiska ul. Zielarska 4/4 6 48,50 

50 Plewiska ul. Zielarska 4/5 4 48,50 

51 Plewiska ul. Zielarska 4/6 2 59,50 

52 Plewiska ul. Zielarska 4/7 3 48,50 

53 Plewiska ul. Zielarska 4/8  0 59,50 

54 Plewiska ul. Zielarska 4/9 2 49,50 

55 Plewiska ul. Zielarska 4/10 4 57,47 

56 Plewiska ul. Zielarska  4/11 3 49,50 

57 Plewiska ul. Zielarska  4/12 6 57,30 

58 Plewiska  ul Zielarska 4/13 4 48,50 

59 Plewiska, ul. Zielarska 4/14 4 48,00 

60 Plewiska ul. Zielarska 4/15 4 48,50 

61 Plewiska ul. Zielarska 4/16 3 48,00 

62 Plewiska ul. Szkolna 155A/1 4 52,00 

63 Plewiska ul. Szkolna 155A/2 2 42,75 

64 Plewiska ul. Szkolna 155A/3 3 42,75 
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65 Plewiska ul. Szkolna 155A/4 3 52,00 

66 Plewiska ul. Szkolna 155A/5 5 52,00 

67 Plewiska ul. Szkolna 155A/6  1 42,75 

68 Plewiska ul. Szkolna 155A/7  1 42,75 

69 Plewiska ul. Szkolna 155A/8  4 52,00 

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

70 Komorniki ul Ogrodowa 8 4 52,27 

71 Komorniki ul Ogrodowa 8 4 52,27 

72 Wiry, ul. Podleśna 1 - 58,56 

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalnych, których Gmina jest współwłaścicielem 

73 Plewiska ul. Szkolna 47/2  - 34,80 

74 Plewiska ul. Miętowa 13/2  2 48,46 

75 Szreniawa ul. Mostowa 4/2 1 30,90 

Lokale mieszkalne w innych budynkach stanowiących własność Gminy 

76 Komorniki ul Zakładowa 1/1 4 50,80 

77 Komorniki ul Zakładowa 1/3 1 50,16 

78 Komorniki ul. Zakładowa 1/4 3 56,53 

79 Wiry ul. Szreniawska 6 3 67,97 

 

Zaległości w opłatach czynszowych: 
Na dzień 31.12.2021 r. z opłatami czynszowymi przekraczającymi wysokość miesięcznego 

czynszu zalegało 15 najemców mieszkań. Łączna wysokość wszystkich zaległości w opłatach 

czynszowych na koniec roku wynosiła 184.940,22 zł. 

Wszczęto siedem postępowań o dochodzenie należności od dłużników. Jedno postępowanie 

zakończyło się umorzeniem zaległości. Z powodu zadłużeń czynszowych przekraczających 

trzykrotność miesięcznego należnego czynszu i braku reakcji dłużników na wezwania do zapłaty 

wypowiedziano pięć umów najmu. Skierowano do sądu pięć postępowań o eksmisję i zapłatę. 

Dwóch dłużników w 2021 r. zmarło. 

Oczekiwanie na przydział mieszkania: 
Na dzień 31.12.2021 r. na liście mieszkaniowej wpisanych było 29 wnioskodawców 

oczekujących na przydział mieszkania komunalnego, z czego 7 wnioskodawców zostało 

wpisanych w 2021 r. Najdłuższy czas oczekiwania na przydział mieszkania z komunalnego 

zasobu mieszkaniowego wynosił 13,5 roku, średni czas oczekiwania wynosił 4,5 roku. 

 

Remonty mieszkań: 
1) zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe z wymianą instalacji CO i elektrycznej   

w budynku komunalnym przy ul. Zielarskiej 17 w Plewiskach - łączny koszt 448.985,67,  

w tym 200.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW (umarzalna w 10%) w podziale na: rok 2020: 

168.540,78 zł, z tego 110.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW, rok 2021 280.444,89 zł, z tego 

90. 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW; 

2) zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku komunalnym przy ul. 

Zakładowej 1 w Komornikach - łączny planowany koszt 235.906,20 zł, w tym 100.000,00 

zł pożyczka z WFOŚiGW (umarzalna w 10%) w podziale na:  rok 2021 52.721,52 zł, z tego 

34. 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW; 
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3) wymiana drzwi wejściowych w dwóch mieszkaniach w budynku przy ul. Szkolnej 151  

w Plewiskach – koszt: 7.000 zł; 

4) remont komina w budynku przy ul. Szkolnej 47 w Plewiskach – koszt: 15.000 zł; 

5) naprawa dachu w budynku przy ul. Szkolnej 149 w Plewiskach – koszt: 2.700 zł. 

 

3.4. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Informacja o zasobie nieruchomości (z informacji o stanie mienia). 

 

Zarządzenie nr 182/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie planu 
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2020-2022. 
 
Informacja o zasobie nieruchomości (z informacji o stanie mienia) 

 

Opis mienia wg grup 

rodzajowych 

łączna 

ilość 

w ha 

wartość 

szacunkowa 

w tys. zł 

prawa 

własności 

w ha 

użytkowanie 

wieczyste 

w ha 

uzyskane 

dochody 

w 2021  [zł] 

Grunty rolne 207.1950 9.761 207.1950 - 414.606 

Drogi, ulice, chodniki 198.1616 86.760 198.1492 0.0124  

Lasy 7.8697 104 7.8697 -  

Place i tereny zielone 51.7897 6.531 16.8050 34.9847 1.110 

Ogrody działkowe - - - -  

Tereny rekreacyjne w ha 10.1597 3.465 10.1597 -  

Działki budowlane w  ha 21.1015 3.918 21.1015 - 1.870 

Działki przem. handlowe   

w ha 
2.2520 1.440 2.2520 - 51.174 

Cmentarze w ha 1.1475 574 1.1475 -  

Inne w ha 75.7495 24.387 75.7495 - 316.992 

Ogółem w ha 575.4262 136.940 540.4291 34.9971 785.752 

 

Stan ewidencji nieruchomości 

Nieruchomości gminne są ewidencjonowane na bieżąco za pomocą programu 
komorniki.emienie.pl – informacje są dostępne na stronie internetowej: http://komorniki.e-
mapa.net/ w zakładce Rejestr Mienia Komunalnego. 
  

http://komorniki.e-mapa.net/
http://komorniki.e-mapa.net/
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Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami (komunalizacja, sprzedaż, zakup, 

przekształcenia użytkowania wieczystego, itp.). 

 

W 2021 r. wykonano następujące udostępnianie nieruchomości z zasobu: 
Sprzedaż gruntów  
 
Sprzedano w drodze bezprzetargowej jedną działkę na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.: 
 

L.p. 
Nr ewid. działki Obręb 

Powierzchnia 
[ha] 

Cena netto 
[zł] 

1 150/3 Komorniki 0,0030 3300,00 

 
Przejście gruntów na rzecz Skarbu Państwa w związku z rozbudową GPZ w Plewiskach - ustawa 
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr 2/2020 o ustaleniu strategicznej 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z dnia 01.07.2020 r. IR-III.747.6.2020.8: 
 

L.p. Nr ewid. działki  Obręb 
Powierzchnia 

[ha] 
Odszkodowanie 

[zł] 

1 
2 

1313/38 
1313/39 

Plewiska 0,1320 
1,6874 

1 474 525,50 

Razem 
1,8194 

1 474 525,50 

 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

Zestawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki oddanych  
w użytkowanie wieczyste: 
 

L.p. Nr ewid. działki Obręb 
Powierzchnia 

[ha] 
Opłata roczna netto 

[zł] 

1 
714/6 Plewiska 1,2582 46.740,87 

2 
25/1  

Rosnowo-
Szreniawa 

0,1208 4.433,25 

3 
1058/4  Komorniki 1,9488 

nieodpłatnie na mocy ustawy 
(ogrody działkowe) 

4 764/1 
765/3 
765/4 

Komorniki 
0,1080 
0,0491 
0,0279 

1.557,14 zł 

5 169/4 
169/6 

Komorniki 
0,1669 
0,0150 

9.803,19 
1.110,00 

 
Razem 

3,6947 63.644,45 

 
W 2021 r. nie aktualizowano wysokości opłat. 
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Dzierżawa i użyczenie gruntów 

W 2021 r. oddano łącznie w dzierżawę i użyczenie grunty: 
dzierżawa na cele rolne     o pow. 197,5611 ha 
dzierżawa na cele nierolne     o pow. 21,4563 ha 
użyczenie       o pow. 3,3637 ha 
 

Najem, dzierżawa i użyczenie lokali użytkowych  

W 2021 r. oddano łącznie w najem, dzierżawę i użyczenie lokale: 
najem i dzierżawa lokali użytkowych    o pow. 3.136,97 m² 

użyczenie lokali użytkowych     o pow. 11 840,95 m² 
 

Trwały zarząd 

W 2021 r. przekazano w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Wirach nieruchomości 
gruntowe o łącznej powierzchni 2,1131 ha. 
Wygaszono trwały zarząd na nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni 2,5888 ha 
(teren szkoły w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6 i teren publicznego placu zabaw przy Przedszkolu 
w Komornikach przy ul. Korczaka 5). 

 

W 2021 r. nabyto następujące nieruchomości do zasobu: 
 

L.p. 
Nr ewid. 
działki 

Obręb 
Powierzchnia 

[ha] 
Cena 
[zł] 

Cel 

1 6/40 Wiry 0,0007 700,00 droga 

2 1309/5 Plewiska 0,0012 2160,00 droga 

3 1062/18 Plewiska 0,0405 42342,75 droga 

4 1030/5 Komorniki 0,0200 8000,00 
ciąg pieszo-

rowerowy 

5 1030/4 Komorniki 0,0100 4000,00 
ciąg pieszo-

rowerowy 

6 408/33 Głuchowo 0,0044 6600,00 droga 

7 7633/2 Komorniki 0,0006 570,00 droga 

8 
9 

1054/2 
1054/4 

Plewiska 
0,0237 
0,0395 

60040,00 
droga 
droga 

10 730/2 Komorniki 0,2588 310560,00 cmentarz 

11 728/5 Komorniki 0,2159 259080,00 cmentarz 

Razem 0,6153 649 052,75  

 

 

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 do zrealizowania (z poprzednich lat i roku 2021): 
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L.p. Obręb Lokalizacja 
Nr ewid. 

działki 
Powierzchnia 

[ha] 
Uwagi 

1 Plewiska ul. Czarna Droga 986 0,3296 
sprawa w toku - 

prowadzona przez 
Starostę Poznańskiego 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Plewiska ul. Składowa 

1078/46 
1074/34 

1075 
1072/1 

1073 
1076/25 

1077 

0,0115 
0,0252 
0,0100 
0,0349 
0,0100 
0,0260 
0,0100 

Sprawa w toku - 
prowadzona przez 

Starostę Poznańskiego 

9 Komorniki 
ul. G.Daimlera-
Fabianowska 

983/24 0,0527 zrealizowano 

10 Komorniki ul. Stawna 1045/36 0,0072 zrealizowano 

11 Komorniki ul. Stawna 1045//38 0,0051 zrealizowano 

12 
13 
14 

Komorniki ul. Stawna 
7441/1 
7441/2 
7441/4 

0,0036 
0,1110 
0,1336 

zrealizowano 

15 Plewiska ul. Pasieki 949/4 0,0173 
Sprawa w toku - 

prowadzona przez 
Starostę Poznańskiego 

 

Przejście gruntów na rzecz Gminy (drogi) - art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami – odszkodowania do zrealizowania (z poprzednich lat i roku 

2021): 

 

L.p. Obręb Nr ewid. działki 
Powierzchnia 

[ha] 
Uwagi 

1 
2 
3 
4 

Komorniki 

1057/73 
1056/51 
1056/26 
1056/33 

łącznie 0,4121 zrealizowano 

5 Wiry 20/49 0,0204 zrealizowano 

6 Rosnówko-Walerianowo 418/2 0,0012 sprawa w toku 

7 Rosnówko-Walerianowo 34/9 0,0627 zrealizowano 

8 Łęczyca  32/2 0,0134 zrealizowano 

9 Komorniki 1024/4 0,0429 sprawa w toku 

10 Plewiska 958/11 0,0344 zrealizowano 

11 Wiry 
857/1 
857/5 

0,0094 
0,0148 

zrealizowano 
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12 Komorniki 898/7 0,0322 zrealizowano 

13 Chomęcice 88/5 0,0100 zrealizowano 

14 Chomęcice 91/8 0,0493 sprawa w toku 

15 Chomęcice 84/11 0,4176 zrealizowano 

16 Walerianowo 
12/23 
12/24 

0,0767 
0,0497 

sprawa w toku 

17 Wiry 
89/21 
89/24 

0,1720 
0,0889 

sprawa w toku 

18 Chomęcice 299/1 0,0158 sprawa w toku 

19 Plewiska 1055/13 0,1287 zrealizowano 

20 Plewiska 
1052/14 
1053/12 

0,0419 
0,0616 

zrealizowano 

21 Plewiska 1049/2 0,0619 sprawa w toku 

22 Plewiska 1071/19 0,0577 sprawa w toku 

23 Komorniki 
988/15 
988/16 
988/17 

0,0575 
1,3554 
0,1212 

sprawa w toku 

24 Komorniki 648/59 0,0012 sprawa w toku 

25 Plewiska 1059/10 0,0553 zrealizowano 

26 Plewiska 968/19 0,0782 sprawa w toku 

27 Komorniki 
890/1 
890/10 
890/17 

0,0054 
0,0198 
0,0257 

sprawa w toku 

28 Komorniki 
977/16 
977/18 

0,0027 
0,0005 

sprawa w toku 

29 Rosnówko-Walerianowo 4/154 0,0272 sprawa w toku 

30 Chomęcice 23/5 0,0233 sprawa w toku 

31 Łęczyca 438/1 0,0154 sprawa w toku 

32 Chomęcice 141/13 0,0483 sprawa w toku 

33 Głuchowo 408/25 0,1302 sprawa w toku 

34 Chomęcice 
30/27 
30/31 

0,0462 
0,0301 

sprawa w toku 

35 Plewiska 1051/21 0,0559 zrealizowano 

36 
37 

Wiry 
185/7 
186/7 

0,0158 
0,0311 

sprawa w toku 

38 Głuchowo 126/3 0,0059 sprawa w toku 
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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. W następnej kolejności realizowane były wykupy (lub zapłata 

odszkodowań) z ww. listy, w miarę posiadanych środków w budżecie. 

 

Pozyskano w drodze sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości pozostałe brakujące 

udziały w położonej w Plewiskach działce nr ewid. 1045 stanowiącej m.in. fragment  

ul. Zbożowej. 

 

Pozyskano grunty Skarbu Państwa w drodze komunalizacji: 

1) położoną w Wirach działkę nr 757 o powierzchni 0,1996 ha, stanowiącą fragment  

ul. Podgórnej; 

2) położoną w Plewiskach działkę nr 1057 o powierzchni 0,0200 ha, stanowiącą fragment 

ul. Składowej. 

 

4. Program Budowy Dróg Gminnych 

Od 2009 r. Gmina Komorniki realizuje autorski Program Budowy Dróg Gminnych. W 2016r. 
opracowano i przyjęto do realizacji jego aktualizację na lata 2017-2025. Realizacja zadań 
inwestycyjnych przewidzianych w Programie, została podzielona na trzy etapy, tj. etap I lata: 
2017-2019, etap II lata: 2020-2021 i etap III lata: 2022-2025. Ze względu na zmianę sytuacji 
rynkowej w budownictwie, tj. wzrost cen materiałów budowlanych lub problemy z ich 
dostępnością oraz koszty prac budowlanych, przedłużające się postępowania administracyjne 
nie wszystkie zadania etapu I zostały zrealizowane w terminie. W miarę możliwości finansowych 
ich realizacja przewidziana jest w kolejnych latach.  

Poniżej przedstawiamy zadania, które zostały wykonane w ramach Programu w 2021 roku.  

 
INWESTYCJE DROGOWE 

NA TERENIE GMINY KOMORNIKI 
zakończone w roku 2021 

 

 
L.p. 
 

 
Zadanie 

 
Długość drogi 

 
Koszt brutto 

 [zł]  
 

1. 
 

Budowa ul. Krętej wraz z przebudową ul. Szkolnej 
w Plewiskach 

522 mb 1 685 564,29  

 
2. 
 

Budowa ul. Ogrodowej w Komornikach 273 mb 929 304,21  

 
3. 

Budowa parkingu wraz z dojazdem przy Urzędzie 
Gminy 

420 m2 237 245,66  
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4. 
 

Budowa ul. Podgórnej w Wirach – etap I 315 mb 1 634 158,79  

 
5. 

Budowa ul. Pogodnej i Spokojnej w Łęczycy wraz  
z kanalizacją deszczową  

168 mb 1 646 953,56  

 
6. 
 

Przebudowa ul. St. Nowaka w Komornikach 554,74 mb 1 077 216,21  

7. 

Przebudowa drogi gminnej ul. Tęczowa i ul. 
Kolumba w Komornikach i Głuchowie w zakresie 
budowy ścieżek rowerowych 

755,28 mb 693 518,00  

8. 
Budowa układu drogowego ul. H. Wieniawskiego, 
St. Moniuszki i M. Ravela w Szreniawie 

840 mb 3 035 240,38  

 

PROJEKTY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  

PRZYGOTOWANE W 2021 R. 

 
L.p. 

 
Nazwa zadania Długość drogi 

 
Koszt brutto 

[zł] 
 

 
1. 
 

„Przebudowa skrzyżowania ul. Łęczyckiej, 
ul. Zespołowej i ul. Podgórnej w Wirach  
z sygnalizacją świetlną  

138 mb 72.201,00  

 
2. 
 

„Budowa ul. Antoniego Szyftera w 
Wirach” 

350 mb 72.447,00  

 
3. 
 

„Budowa drogi wewnętrznej do boiska 
sportowego w Szreniawie wraz z 
oświetleniem oraz parkingu” 

267 mb 18.450,00  

 
4. 
 

„Budowa ul. Promykowej w Wirach” 450 mb 35.670,00  

 
5. 
 

„Przebudowa oraz remont ul. 1 Maja  
w Rosnówku” 

700 mb – 
przebudowa 

500 mb- remont 
68.240,00  

 
6. 
 

„Budowa w ciągu drogi powiatowej  
nr 2388P w m. Walerianowo” 

474,50 mb 6.027,00  

 
7. 
 

„Budowa chodnika w ciągu ul. 
Komornickiej oraz Jałowcowej w 
Komornikach wraz z budową kanalizacji 
deszczowej oraz stałą organizacją ruchu” 

40 mb 12.300,00  

 
8. 

„Opracowanie koncepcji budowy 
chodnika w ul. Polnej w Komornikach na 
wysokości Poczty Polskiej” 

771 mb 4.305,00 
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9. 

„Wykonanie ścieżki pieszej, rowerowej 
łączącej ul. St. Nowaka oraz ul. 
Fabianowską w Komornikach” 

25,5 mb 7.749,00  

10. 

„Budowa oświetlenia ulicznego  
ul. Tęczowa oraz ul. Kolumba  
w Komornikach i Głuchowie” 

- 7.995,00 

11. 

„ Budowa ścieżki rowerowej ul. Polna  
w Komornikach i ul. Komornickiej  
w Głuchowie” 

771 mb 68.880,00  

 

5. Oświetlenie 
 
Łącznie na terenie Gminy Komorniki jest 2997 punków świetlnych (↑29), należących do 

różnych właścicieli: Gmina Komorniki (1699 punktów - ↑31), Enea Oświetlenie (1138 punktów 

- ↓2), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (160).                 

Stan inwestycji w 2021 roku |Budowa oświetlenia:  

Lp. Lokalizacja zadnia 
wartość 

zadania [zł] 

ilość 
opraw 
[szt.] 

długość linii 
kabl. nn - 0,4KV 

1. 
Rosnówko 
ul. Poznańska 

18 450,00 5 230m 

2. 
Komorniki 
ul. Lubońska 

54 120,00 13 651m 

3. 
Plewiska 
ul. Promykowa, Tęczowa 

36 542,46 7 439m 

4. 
Komorniki 
przejście dla pieszych na ul. Pocztowej 

13 776,00 2 nie dotyczy 

5. 
montaż latarni LED: 
Łęczyca, ul. Spokojna; Komorniki, ul. Sadowa; 
Chomęcice, ul. Rosnowiecka 

34 440,00 5 nie dotyczy 

6. 
Szreniawa 
ul. Dworcowa 

30 044,40 10 558m 

7. 
Komorniki 
Os. Parkowe - etap III 

56 919,37 11 622m 

8. 
Wiry 
ul. Podleśna 

99 544,77 26 1230m 

RAZEM 343 837,00 79 3730m 

 

Koszty utrzymania oświetlenia w 2021 r.: 

- utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 733 460,04zł; 

- pozostałe (naprawy, pomiary rezystancji, etc.) – 71 509,21zł. 
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6. 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. Ostania zmiana Programu została wprowadzona uchwałą Rady 

Gminy nr XXVI/225/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 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 2021 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 2021 r. z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 418 021,29 zł. Dotację 

przyznano w 67 osobom (34 w 2020 r.). Rada Gminy Komorniki zwiększyła w roku 2021 

wysokość dotacji z 5000 zł do 7000 zł na wymianę pieca; 

2) budowa kolejnych dróg w ramach Programu Budowy Dróg oraz remonty istniejących 
odcinków usprawnia i upłynnia połączenia drogowe ograniczając tym samym emisję 
spalin do atmosfery; 

3) budowa systemu ścieżek rowerowych; 

4) zakładanie i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; 

5) termomodernizacja budynków; 

6) montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy; 

7) produkcja energii z systemów fotowoltaicznych i solarne – projekt realizowany  
z samorządem Dopiewa dla mieszkańców gmin Komorniki i Dopiewo; 

8) uzupełnienie floty autobusowej PUK Komorniki o autobus elektryczny MAN HYBRID 
spełniający normę emisji spalin EURO VI.   

7. Program ochrony środowiska   
Program został przyjęty uchwałą nr XLII/375/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 

2021 r. Został opracowany na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028. 

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 oraz do zrównoważonego rozwoju i poprawy 

jakości życia mieszkańców. 
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Do działań podejmowanych przez gminę w ramach realizacji Programu w 2021 r. wpisują się 

m.in. następujące działania: 

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 [ogólna kwota realizacji programów 2021r.: 36341,08 zł, z budżetu 

Gminy Komorniki: 17432,82 zł. l. Zebrano i unieszkodliwiono 49800kg azbestu; 

11) utrzymywanie zieleni (cięcia sanitarne drzewostanu, strzyżenie trawników, tworzenie 

nowych, wykonano nasadzenia nowych drzew w ilości 83 drzew i 140 krzewy. 

12) działania opisujące realizację planu gospodarki niskoemisyjnej. 

8. 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. 

W 2021 r. na terenie gminy zarejestrowano 584 zbiorników bezodpływowych (505 w 2020 r.)  

i 9 przydomowych oczyszczali ścieków. 

9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki 
Roczny Program przyjęty w drodze uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/323/2021  

z dnia 25 marca 2021r. Program realizowany jest we współpracy z Fundacją „Zwierzęce 

Marzenia”, Schroniskiem Zwierząt w Kostrzynie (w ramach Związku Międzygminnego), 

Stowarzyszeniem „Włochata Chata”, strażą gminną, policją i wybranym gospodarstwem rolnym 

na terenie gminy. 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czo-selekt/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=37&id=37&str=1
http://bip.komorniki.pl/komorniki/zasoby/files/adrianna/uchwala_program_opieki_nad_bezdomnymi_zwierzetami_2018__-.pdf
http://bip.komorniki.pl/komorniki/zasoby/files/adrianna/uchwala_program_opieki_nad_bezdomnymi_zwierzetami_2018__-.pdf
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Gmina prowadzi, we współpracy z Miastem Puszczykowo, Przytulisko dla zwierząt  

w Łęczycy. W 2021 r. w Przytulisku zaopiekowano się 46 psami, 39 psów zostało odebranych 

przez właścicieli, 5 psów trafiło do adopcji. Koszt funkcjonowania Przytuliska przez Gminę 

Komorniki to 30.000 zł. 

Objęto również opieką 46 kotów, w zadaniu pomagało Stowarzyszenie „Włochata chata”  

z Plewisk. W gabinetach weterynaryjnych na terenie gminy zaczipowano 54 psy. 

10. Plan zamówień publicznych  
 

W 2021 roku zaplanowano 21 zamówień publicznych, w tym 14 na roboty budowlane o łącznej 

wartości szacunkowej 34 590 706,00 zł netto, 7 na usługi o łącznej wartości 3 080 000,00 zł 

netto oraz jedno na dostawę o wartości 325 000,00 zł netto. 

W zakresie wszystkich trybów zaplanowano zamówienia o łącznej wartości 37 995 706,00 zł 

netto. 

Plan zamówień publicznych został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 13 stycznia 

2021 r. i był 11 razy aktualizowany. 

Podczas 11 aktualizacji planu dodano 9 zamówień na roboty budowlane o łącznej wartości 

5 179 045,64 zł netto, 4 zamówienia na dostawę o łącznej wartości 2 168 490,00 zł netto. 

Ponadto, zrezygnowano z 5 zamówień na roboty budowlane o łącznej wartości 5 272 000,00 zł 

netto oraz z 1 zamówienia na usługi o wartości 150 000,00 zł netto. 

W 2021 roku ogłoszono 39 postępowań, w tym unieważniono 13 postępowań, zawarto 31 
umów na łączną wartość 29 229 440,04 zł brutto. 
 
 
 

11. Programy realizowane z udziałem środków UE w 2021 r. 
 

Nazwa projektu 

Nazwa i cel programu 

Jednostka 
realizująca 
program 

Środki z 

budżetu UE Wykonanie 
31.12.2021r. 

[w zł] Plan 

Nazwa programu Nr 1: 

Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej na lata 2014-2020 nr 8 

„Edukacja” 

Nazwa projektu: 

 

Szkoła 

Podstawowa w 

Chomęcicach 
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Europejska Szkoła w Chomęcicach – 

kształtowanie kompetencji kluczowych z 

zakresu matematyki i informatyki. 

Cel programu: 

1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów. 
2. Doposażenie pracowni 

przedmiotowych. 
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. 
4. Popularyzacja matematyki i informatyki. 
5. Wsparcie nauczycieli. 
6. Specjalne programy nauczania.  

 Nazwa programu nr 2: 

Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 dla działania 

nr 4.5 „Ochrona przyrody”.  

Nazwa projektu: 

Działalność ekologiczna  Gminie Komorniki.  

Cel programu: 

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców. 
2. Upowszechnianie działalności 

ekologicznej na terenie gminy.  

Nazwa programu nr 3: 

Erasmus +. Partnerstwa współpracy szkół. 
 
Nazwa projektu: 

STATISTICS IN REAL LIFE 
Cel programu: 

1. Podnoszenie kompetencji 
matematycznych 

2. Rozwijanie kompetencji językowych  
w ramach wymiany międzynarodowej 
uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy 

Komorniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła 

Podstawowa w 

Wirach 

127.065,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187.190.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.034,87 

65.873,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132.891,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
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W 2021. Gmina Komorniki składała wnioski o środki zewnętrzne z następujących źródeł: 

Instytucja 
zarządzająca 

Zadanie/program 
Wnioskowana 
kwota [w zł] 

Otrzymane 
środki [w zł] 

Uwagi 

Ministerstwo 
Kultury  
i Dziedzictwa 
Narodowego 

Ochrona zabytków 
2022, Zadanie 
„Rewitalizacja 
zabytkowej XVII 
wiecznej Organistówki 
w Komornikach” 

2 636 129,21 0 
środków nie 
przyznano 

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki 
Wodnej 

Pożyczka na realizację 
przedsięwzięć 
związanych ze 
zwiększaniem udziału 
energii pozyskiwanej  
z odnawialnych źródeł 
energii w bilansie 
energetycznym 
regionu, zadanie  
„Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na 
budynku Urzędu 
Gminy  
w Komornikach 

315 000,00 165 000,00 
planowane 
umorzenie 10% 

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki 
Wodnej 

Pożyczka na realizację 
przedsięwzięć 
związanych z 
efektywnością 
energetyczną i 
ochroną powietrza, 
zadanie „Zmiana 
ogrzewania z 
węglowego na 
gazowe w budynku 
komunalnym przy ul. 
Zakładowej w 
Komornikach” 

124 800,00 100 000,00 
planowane 
umorzenie 10% 

Wielkopolski 
Urząd 
Wojewódzki 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg w 
zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu 
pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść 
dla pieszych dla 
województwa 
wielkopolskiego  
w 2021 r.pn. 
„Zwiększenie 
bezpieczeństwa  
w obrębie przejść dla 

392 858,95 0 
wniosek uzyskał 
ocenę 
pozytywną 
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pieszych na 
skrzyżowaniu ul. 
Fabianowskiej i ul. 
Skrytej w Plewiskach 
poprzez budowę 
sygnalizacji  
świetlnej”. 

Wielkopolski 
Urząd 
Wojewódzki 

Dotacja z budżetu 
Województwa 
Wielkopolskiego na 
zakup sadzonek drzew 
miododajnych 

19 737,00  
konkurs nie 
został jeszcze 
rozstrzygnięty 

Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na 
lata 
2014-2020  
Program Cyfrowa 
Gmina 

99 995,00 99 995,00 
przyznano 
dofinansowanie 

Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na 
lata 
2014-2020  
Granty PPGR - 
Wsparcie dzieci i 
wnuków byłych 
pracowników PGR w 
rozwoju cyfrowym 

266 500,00 266 500,00 
przyznano 
dofinansowanie 

Prezes Rady 
Ministrów 

Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program 
Inwestycji 
Strategicznych, 
Zadanie „Budowa sali 
gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera 
w Chomęcicach” 

7.850.000,00 7.850.000,00 
przyznano 
dofinansowanie 

Prezes Rady 
Ministrów 

Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program 
Inwestycji 
Strategicznych, 
Zadanie „Budowa ul. 
Gottlieba Daimlera 
oraz rozbudowa ul. 
Fabianowskiej  
w Komornikach,  
z budową ronda na 
skrzyżowaniu ul. 
Gottlieba Daimlera  
i ul. Fabianowskiej” 

6.450.000,00 0,00 
środków nie 
przyznano 

Prezes Rady 
Ministrów 

Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program 

2.895.000,00 0,00 
środków nie 
przyznano 
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Inwestycji 
Strategicznych, 
Zadanie „Budowa 
Domu Kultury  
w Szreniawie” 

 

12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  
Program na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr XXX/270/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia  

26 listopada 2020 r. Program obejmował też zadania dotychczasowego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. Celami Programu są m.in.: 

1) profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 
ryzykownymi; 

2) ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów 
alkoholowych lub/i używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań 
ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież; 

3) redukcja szkód, rehabilitacja zdrowotna i społeczna; 
4) edukacja promocja zdrowia; 
5) badania i analizy organizacja pracy. 

 

Program był realizowany poprzez: 

1) funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 

rodzin; 

2) prowadzenie Punktu Pomocy dla Ofiar w Rodzinie; 

3) współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień w Poznaniu – kierowanie osób 

uzależnionych i współuzależnionych do grup wsparcia AA; 

4) funkcjonowanie Punktu Wsparcia dla Ofiar w Rodzinie; 

5) profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną;  – w 2020 r. objęto nią 160 dzieci  

i młodzieży (przeznaczone środki: 50.773,95 zł): 

a) wypoczynek letni dla 58 dzieci we Władysławowie (przeznaczone środki: 52.340 zł), 

b) półkolonie w świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii, 

c) szkolenia dla nauczycieli i członków Komisji, 

d) udział w kampaniach profilaktycznych i edukacyjnych, np. Zachowaj trzeźwy umysł; 

 

6) współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień w Luboniu;  

7) warsztaty dla rodziców 

8) prowadzenie kontroli sprzedawców napojów alkoholu na terenie gminy – 

przeprowadzono 13 kontroli, przeszkolono sprzedawców w 50 punktach sprzedaży 

alkoholu.  
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W 2021 roku Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przyjęła 13 wniosków  

o podjęcie leczenia odwykowego. 12 osób pozostaje w trakcie leczenia dobrowolnego.  

 

Gmina Komorniki prowadzi 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka 

uzależnienia. Programem profilaktycznym było objętych w 2021 r. objętych jest 64 dzieci 

mieszkających na ternie gminy. W 2021 r. z powodu pandemii zajęcia w świetlicach były 

realizowane w trybie mieszanym – zdalnym i stacjonarnym.  

 

Program Profilaktyczny jest realizowany także przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób 
uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także osób  
i rodzin dotkniętych przemocą. W ramach tego Punktu usługi świadczą psycholog  
i terapeuta uzależnień. Mieszkańcy Gminy Komorniki mają możliwość uzyskania wsparcia 
psychologicznego, a także zdobycia informacji z zakresu problematyki uzależnień.   
 

13. Program „Rodzina wolna od przemocy” na lata 2021-2025 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie  „Rodzina 
wolna od przemocy” na lata 2021-2025 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Komorniki nr 
XXX/269/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.  

 W Gminie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania rodzinie. Prace Zespołu 
polegają m.in. na diagnozie sytuacji rodzin oraz bezpośrednią pracę z ich członkami. Zespół 
podejmował działania mające na celu integrowanie i koordynowanie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym budowanie współpracy pomiędzy instytucjami 
odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w Komornikach. 

W 2021 r. funkcjonowało 80 procedur w sprawach założenia Niebieskich Kart, z czego:  

− 1 procedurę kontynuowano z 2019 r. 

− 20 procedur kontynuowano z 2020 r. 

− 52 procedury wszczęto w 2021 r.  

Zamknięto 43 sprawy, z czego: 

− 21 z powodu ustania przemocy w rodzinie, 

− 22 z powodu rozstrzygnięcia i braku zasadności podejmowanych działań. 

Liczba wydanych niebieskich kart stale rośnie. W 2012 roku wydano ich 28, podczas gdy w roku 
ubiegłym już 52.  

 

W 2021 r. grupy robocze objęły pomocą 72 rodziny, w tym łącznie 158 osób. W ramach swojej 
pracy realizowały między innymi następujące zadania: 

1) Wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie i świadków przemocy poprzez: 

− objęcie pomocą (w tym także wsparciem na terenie szkoły) i monitoringiem dzieci 
będących członkami rodzin z problemem przemocy w rodzinie – 84 dzieci, 
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− poradnictwo psychologiczne – 65 osoby,  

− poradnictwo medyczne – 5 osób,  

− poradnictwo prawne – 19 osób,  

− poradnictwo socjalne – 67 osób,  

− poradnictwo zawodowe i rodzinne – 51 osób, 

− objęcie pomocą i monitoringiem dzieci będących członkami rodzin z problemem 
przemocy w rodzinie – 99 dzieci, 

− wnioskowanie do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację małoletniego dziecka – 4, 

− pomoc w poprawie sytuacji ekonomiczno – społecznej – 11 rodzin 

− cykliczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin – 187  

− cykliczne rozmowy telefoniczne z członkami rodzin – 283. 
 

2) Wsparcie osób stosujących przemoc: 

− motywowanie i wskazywanie sprawcom przemocy domowej pozytywnych aspektów 
wynikających ze zgłaszania się do uczestnictwa w programach edukacyjno – 
korekcyjnych adresowanych do sprawców przemocy domowej, 

− edukacja i poradnictwo w zakresie kontrolowania impulsów agresywnych  
i modyfikowania swoich zachowań, 

− edukacja w zakresie konsekwencji prawnych zachowań przemocowych.  

Zadania określone w Strategii Rozwiązywania problemów społecznych realizowane były także 
przez Asystenta rodziny. Jego praca skoncentrowana była przede wszystkim na poszukiwaniu 
rozwiązań trudnej sytuacji rodzin, w których wzrastają dzieci. Wszystkie rodziny objęte 
wsparciem, należą do rodzin wieloproblemowych, w których występuje między innymi: 
bezrobocie, problemy finansowe, nadużywanie alkoholu, choroba alkoholowa, przemoc, 
niepełnosprawność, ograniczenia umysłowe, intelektualne, przyjmowanie środków 
odurzających, zaburzenia psychiczne, problemy emocjonalne, nadużycia czy molestowanie 
seksualne, nieporadność życiowa, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, trudna 
sytuacja mieszkaniowa, odizolowanie społeczne, trudności przy załatwianiu spraw urzędowych. 
We wszystkich rodzinach, w których asystent rodziny podejmował działania, występują 
trudności opiekuńczo-wychowawcze.  

Realizując zadania określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, praca 
asystenta rodziny skoncentrowana była przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej 
sytuacji rodzin, w których wzrastają małoletnie dzieci. Wszystkie rodziny objęte wsparciem 
asystenta rodziny (w 2021 roku łącznie 17 rodzin korzystało z usług asystenta), należą do rodzin 
wieloproblemowych, 

Ponad połowa rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny posiada nadzór kuratora z sądu 
rodzinnego. Rodziny te są zagrożone odebraniem dzieci z ich pieczy. Działania asystenta 
skupione są wokół usprawniania funkcjonalności rodzin i tym samym pozostawienia 
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małoletnich w środowisku rodzinnym. Spośród rodzin współpracujących z asystentem rodziny 
w 2021r., żaden małoletni nie został interwencyjnie odebrany z rodziny.  

W 2021r. asystent rodziny współpracował z: 

− 17 rodzinami, które składały się z 66 osób (w tym 36 dzieci), 

− 7 nowymi rodzinami zgłoszonymi do Programu przez pracowników socjalnych.  

Z 5 rodzinami zakończono współpracę ze względu na: zmianę miejsca zamieszkania (2)  
i rezygnację przez rodzinę z usług asystenta (3). 

14. 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. 

W 2021 r. wydano 188 Kart „Rodzina 5+”. Od początku programu tj. 2014r. do 20 kwietnia 
2022r. wydano 2230 kart, w tym 822 dla rodziców i 1408 dla dzieci.  

Obecnie w Programie bierze udział 54 Partnerów Programu „Rodzina 5+”.  

15. Rządowy Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych 
W roku 2021 wydano 369 szt. kart tradycyjnych, 374 szt. kart elektronicznych i 369 szt. kart w 

obu formach (tradycyjne i elektroniczne). Od początku programu tj. 02.06.2014r. do 9.05.2022 

wydano 3655 szt. kart tradycyjnych, 3546 szt. kart elektronicznych i 3501 szt. kart w obu 

formach (tradycyjne i elektroniczne). 

16. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania  
Program „Posiłek w szkole i domu” jest programem osłonowym, którego celem jest 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzież z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji. Program zapewnia także wsparcie finansowego organom 

prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania 

posiłków. 

Realizacja Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w 2021 r.: 

Koszt ogółem – 77.396,94 zł, w tym dotacja: 35.466,02 zł.  

Posiłek dla dzieci:  

1) liczba gospodarstw domowych    - 21           

2) liczba udzielonych świadczeń   -  2.169 

3) liczba dożywianych dzieci   -  39 

4) kwota       -   41.698,92 zł.  

5) dotacja      - 12.886,00 zł.  

Zasiłki celowe na dożywianie: 

1) liczba gospodarstw domowych     - 56 
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2) liczba świadczeń      -  134 

3) kwota      -  35.768,00 zł 

4) dotacja      - 22.580,00 zł. 

17. Polityka Senioralna 

Cele operacyjne wpisane w Politykę Senioralną uwzględniają działania dedykowane seniorom 
aktywnym, ale także tym ze szczególnymi potrzebami. Celem programu jest aktywizacja osób 
starszych, które przez swoją samotność, nieporadność bądź niepełnosprawność spędzają życie 
głównie w domu, stroniąc od innych. W kierunkach działań znalazły się m.in następujące 
obszary: profilaktyka zdrowotna, pomoc seniorom ze specjalnymi potrzebami, promowanie 
aktywności ruchowej, budowanie relacji międzypokoleniowych, szeroka oferta edukacyjna 
i kulturalna, bezpieczeństwo osób starszych czy włączanie potencjału seniorów w obszar 
aktywności społecznej. 

W ramach realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. 
zorganizowano zajęcia i warsztaty pn.: Senior w sieci i Nowoczesny senior. 

Program „Komornicka Karta Seniora”  - w roku 2021 wydano 201 kart seniora. Od rozpoczęcia 

programu tj. 2020 r. do 9.05.2022 wydano łącznie 626 kart. 

Koperty życia – akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Polega na 

umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji  

o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, kontaktach do najbliższych. Pakiet z informacjami 

powinien być przechowywany w miejscu łatwo dostępnym dla służb ratowniczych. Koperty były 

dostępne w aptekach na terenie gminy oraz rozdawane na Targach seniorów.  

Zajęcia rekreacyjne organizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – gimnastyka, rajdy 

nordic walking, spływy kajakowe (m.in. Akademia Seniora).  

Wydarzenia kulturalne, w których brali udział (stacjonarnie lub zdalnie) seniorzy – koncerty, 

sztuki teatralne.  

Akcje pn. „biała sobota” – przeprowadzanie bezpłatnych badań w ośrodku zdrowia w 

Komornikach. 

Targi Seniorów zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury – wydarzenie w charakterze 

festynu z atrakcjami dla seniorów – formuła dzielenia się wiedzą, doświadczeniami  

i zainteresowaniami. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Aktywni Razem”. 

Realizując zapisy Polityki Senioralnej, w celu umożliwienia budowania dialogu, partnerstwa, 

integracji i współpracy między środowiskiem osób starszych a władzami lokalnymi, Rada Gminy 

Komorniki uchwałą Nr XLI/362/2021 w dniu 4 września 2021 r. powołała Radę Seniorów Gminy 

Komorniki.  
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Komornicka Rada Seniorów liczy 13 członków, a jej kadencja potrwa pięć lat. Zgłoszono do niej 

przedstawicieli kół seniorów, organizacji, instytucji działających na rzecz osób starszych. 

Pierwsze posiedzenie rady odbyło się 25 października 2021 r. 
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Rozdział III 
Umowy i porozumienia  
W tej części przedstawiamy Informację o zawartych w 2020r. umowach i porozumieniach z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz o stanie ich realizacji. 

Gospodarka nieruchomościami 
 

Lp. 
Nazwa jednostki, z którą 

zawarto porozumienie 
Przedmiot porozumienia 

Krótka informacja o 

stanie wykonania 

porozumienia 

Koszt 

poniesiony  

w 2021 r. 

1. Powiat Poznański 

Nieodpłatne 

udostępnienie lokalu na 

potrzeby świadczenia 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego/udzielania 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, o których mowa 

w ustawie z dnia 5 

sierpnia 2005 r. o 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie 

obywatelskim oraz 

edukacji prawnej. 

Gmina w 2020 r. 

oddała Powiatowi do 

nieodpłatnego 

korzystania lokal o 

pow. 9,8 m² w 

budynku przy ul. 

Młyńskiej 15 w 

Komornikach wraz z 

wyposażeniem. 

Ogólny koszt 

utrzymania 

pomieszczeń: 

koszt zużycia 

mediów  

i sprzątania. 

2 Powiat Poznański 

Nieodpłatne 

udostępnienie lokalu na 

potrzeby punktu 

konsultacyjnego poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Gmina oddała 

Powiatowi do 

nieodpłatnego 

korzystania 2 lokale o 

łącznej pow. 35,7 m² w 

budynku przy ul. 

Młyńskiej 15 w 

Komornikach wraz z 

wyposażeniem. 

Ogólny koszt 

utrzymania 

pomieszczeń: 

koszt zużycia 

mediów  

i sprzątania. 

3 
Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

Nieodpłatne 

udostępnienie lokalu na 

potrzeby prowadzenia 

działalności statutowej 

Gmina oddała WODR 

do nieodpłatnego 

korzystania  lokal o 

pow. 14 m² w budynku 

przy ul. Stawnej 1 w 

Komornikach wraz z 

wyposażeniem 

Ogólny koszt 

utrzymania 

pomieszczeń: 

koszt zużycia 

mediów  

i sprzątania. 

4 
Związek Międzygminny 

„Centrum 

Nieodpłatne 

udostępnienie 

Gmina oddała 

„SELECT-owi”do 
- 
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Zagospodarowania 

Odpadów – SELECT” 

nieruchomości na cele 

statutowe – Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

nieodpłatnego 

korzystania grunt o 

pow. 2000 m²  

w Plewiskach przy ul. 

Kolejowej 

5 
Wielkopolski Park 

Narodowy 

Nieodpłatne użyczenie 

części dz. 362 i 387  

w Jarosławcu 

WPN użyczył Gminie w 

sezonie kapieliskowym 

część działek w celu 

stworzenia kąpieliska 

nad. J. Jarosławieckim   

- 

 

Ochrona środowiska, przyrody i gospodarki wodnej 
 

Lp. 
Nazwa jednostki, z którą 
zawarto porozumienie 

Przedmiot 
porozumienia 

Krótka informacja o 
stanie wykonania 

porozumienia 
 

Koszt 
poniesiony  

w 2020 r. [zł] 

1.  
Starostwo Powiatowe  

w Poznaniu 

Gmina przekaże do 

Powiatu środki 

finansowe na realizację 

programu likwidacji 

wyrobów i materiałów 

zawierających azbest. 

Porozumienie 

wykonano 

Przekazano 

30.000,00 

 

Wykorzystano 
17.432.82 

2. Gmina Dopiewo 

Realizacja projektu 

Ekoenergia w gminach 

Dopiewo i Komorniki.  
w trakcie realizacji 0  

 

Gminne drogi, ulice, mosty, organizacja ruchu drogowego 
 

Lp. 
Nazwa jednostki, z którą 

zawarto porozumienie 

Przedmiot 

porozumienia 

Krótka informacja  

o stanie wykonania 

porozumienia 

Koszt 

poniesiony  

w 2018 r. 

[w zł] 

1. Powiat Poznański 

Udzielenie pomocy 

finansowej na realizację 

zadania pod nazwą 

„Rozbudowa dróg 

powiatowych nr 

2389P/2391P 

Głuchowo-Chomęcice 

dla zadania pod nazwą : 

Przebudowa/rozbudowa 

Prace w trakcie 

realizacji 
3.200.000,00. 
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drogi powiatowej nr 

2389P Głuchowo-

Chomęcice  

etap I” (część zadania 

dotyczy drogi gminnej – 

ul. Ogrodowej w 

Głuchowie) 

2. Powiat Poznański 

Umowa o partnerstwie 

dla projektu 

partnerskiego pn. 

„Budowa ścieżki 

rowerowej w ciągu 

drogi nr 2495 P 

Komorniki-Szreniawa, 

gmina Komorniki” 

Wniosek o 

dofinansowanie 

zadania złożony  

w ramach środków 

pochodzących ze 

Zintegrowanych  

Inwestycji 

Terytorialnych  

w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym 

Poznania w ramach 

WRPO na lata 2014-

2020. 3.3.3. 

Wspieranie strategii 

niskoemisyjnej   

165.000,00 

1. 3.  
Miasto Poznań, Powiat 

Poznański 

Budowa 

zintegrowanego węzła 

transportowego 

Grunwaldzka, w miejscu 

przejazdu przez linię 

kolejową E20 

w trakcie realizacji 
185.153,82 

 

2. 4.  
Polskie Koleje Państwowe, 

POLWAR 

Budowa skrzyżowania 

bezkolizyjnego w ul. 

Kolejowej w Plewiskach 

z budową przyległego 

układu drogowego 

w trakcie realizacji 167.635,24 

 

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. 
Nazwa jednostki, z którą 

zawarto porozumienie 

Przedmiot 

porozumienia 

Krótka informacja  

o stanie wykonania 

porozumienia 

 

Koszt 

poniesiony  

w 2021 r. [zł] 

1. Gmina Stęszew  
Porozumienie w 
sprawie powierzenia 
Gminie Komorniki 

W trakcie realizacji bezkosztowo 
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przez Gminę Stęszew 
częściowej realizacji 
zadania własnego 
w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego 
odprowadzania 
ścieków 

 

2. 
Stowarzyszenie  Metropolia 

Poznań  

 Zasady współpracy 

przy postępowaniu o 

udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup i 

dostawę gazu 

ziemnego: 

- z dnia 16.06.2020 na 

dostawę gazu na 2021-

2022 r. 

Przeprowadzone 

postępowanie 

zakończone zostało 

zawarciem umowy:  

- na 01.01.2021-

31.12.2022   umowa nr 

US/4047/11-

2020/329/NG z 

10.11.2020r. z Fortum 

Marketing and Sales 

Polska S.A.                                     

z  Gdańska 

 

 

2020 na 2021-

2022 

3. Miasto Poznań  

Zasady współpracy 

przy postępowaniu o 

udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup 

energii elektrycznej i 

obsługa grupy 

zakupowej. 

Przeprowadzone 

postępowanie 

zakończone zostało 

zawarciem : 

- na 2021r.z ENEA S.A. 

nr POZ/TK/2020/35 z 

20.10.2020r. 

-na 2022r. z ENEA S.A. 

nr POZ/TK/2021/35 z 

15.11.2021r. 

2.460,00  

 

Lokalny transport zbiorowy 
 

Lp. 
Nazwa jednostki, z którą 
zawarto porozumienie 

Przedmiot porozumienia 

Krótka informacja  
o stanie wykonania 

porozumienia 
 

Koszt poniesiony  
w 2021r. [zł] 

1. Miasto Poznań 

Świadczenie usług w 
zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego, 
polegające na 
planowaniu, 
organizowaniu i 
zarządzaniu publicznym 

Zadanie wykonuje PUK 

Komorniki w 

porozumieniu z 

Zarządem Transportu 

Miejskiego w Poznaniu 

 

6.752.053,04 
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transportem zbiorowym 
na liniach 
komunikacyjnych,  
z których korzystają 
mieszkańcy Gminy 
Komorniki 

 

Edukacja publiczna 
 

Lp. 
Nazwa jednostki, z którą 

zawarto porozumienie 
Przedmiot porozumienia 

Krótka informacja o stanie 

wykonania porozumienia 

Koszt 

poniesiony  

w 2020 r. [zł] 

1. Miasto Poznań 

Udzielenie pomocy 

finansowej w formie 

dotacji celowej dla Miasta 

Poznania na 

dofinansowanie oferty 

edukacyjnej w obszarze 

samorządowego 

szkolnictwa 

podstawowego, z której 

korzystali mieszkańcy 

Gminy Komorniki w roku 

2020 

Dofinansowano koszty 

pobytu uczniów 

będących mieszkańcami 

gminy Komorniki 

uczęszczających do 

oddziałów sportowych, 

integracyjnych w 

szkołach podstawowych 

oraz uczniów 

uczęszczających do 

mieszczących się na 

terenie Poznania  

285.960,00 

2. Powiat Poznański 

Udzielenie dotacji 

Powiatowi Poznańskiemu 

na dofinansowanie etatu 

pracownika 

pedagogicznego Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej w 

Puszczykowie  

Dofinansowano 1 etat 

pracownika 

pedagogicznego Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej w 

Puszczykowie  

15.000,00 

 

3. Miasto Poznań 

Refundowanie przez 

Gminę Komorniki 

wysokości dotacji 

ponoszonej z budżetu 

Miasta Poznania z tytułu 

korzystania przez dzieci z 

terenu Gminy Komorniki ze 

żłobków prowadzonych 

przez Miasto Poznań 

Łącznie przekazano 

dotację na 59 dzieci 
57.425,88 

 

  



 
81 

Inne 
 

Lp. 
Nazwa jednostki, z którą 

zawarto porozumienie 

Przedmiot 

porozumienia 

Krótka informacja  

o stanie wykonania 

porozumienia 

Koszt 

porozumienia/ 

poniesiony  

w 2021 r. [zł] 

1 Powiat Poznański 

Udzielenie przez 

gminę dotacji celowej 

na pokrycie kosztów 

tzw. „gotowości izby 

wytrzeźwień” 

Dotacja przeznaczona 

na realizację zadań izby 

wytrzeźwień dla osób z 

ternu gminy Komorniki 

53.963,00 

2 
Komenda Wojewódzka 

Policji w Poznaniu 

Dodatkowe służby na 

terenie gminy  

Dotacja przeznaczona 

na patrole płatne 
59.500,00 
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Rozdział IV  
Budżet Obywatelski  

 

Z uwagi na liczne ograniczenia w życiu społecznym spowodowane pandemią wirusa Sars-CoV-

2, w 2020 r. podjęto decyzję o nieorganizowaniu konsultacji i naboru projektów do budżetu 

obywatelskiego realizowanego w 2021 r. 

Podstawy prawne organizacji budżetu obywatelskiego 
 

W roku 2021 r. zorganizowano i przeprowadzono konsultacje zadań przeznaczonych do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 r. i odbywały się w oparciu o: 

− art. 5a ust. 2 i ust.7 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2019 poz.506) 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), 

− Uchwała Rady Gminy Komorniki nr XXX/261/2020 z dnia z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Komorniki konsultacji społecznych  

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki, 

− Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki nr 353/2021 z 7 maja 2021 r. w sprawie powołania 

Zespołu Wspierającego do przeprowadzenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Komorniki na rok 2022, 

− Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki nr 340/2021 z 16 kwietnie 2021 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzenia na terenie gminy Komorniki konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki na rok 2022. 

 

Rodzaje zadań i środki na ich realizację przeznaczone w uchwale 

budżetowej 
 

W roku 2021 w związku z nierealizowaniem zadań w ramach budżetu obywatelskiego nie 

zostały zabezpieczone środki finansowe w uchwale budżetowej.  

Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 
 

W związku z  prowadzonymi w roku 2021 konsultacjami, dotyczącymi zadań przeznaczonych do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego  w 2022 r., w wyniku głosowania wybrane zostały: 
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ZADANIA NIEINWESTYCYJNE: 

 

1. II Święto Pyry w Komornikach - Sołectwo Komorniki. 
2. Doposażenie dwóch wozów bojowych w bezprzewodowe narzędzia (Plewiska). 
3. Kino Plenerowe na Plaży w Chomęcicach. 
4. Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Szreniawa – Rosnowo. 
5. Zakręcone Rowerowanie - rozwój turystyki rowerowej w gminie Komorniki (Plewiska) 
6. Kolorowy zawrót głowy z okazji Dnia Dziecka na terenie WDK ''Koźlak'' połączony z 

grami terenowymi (Chomęcice). 
7. Festyn rodzinny - Strefa Dziecka - sportowe rozpoczęcie lata (Wiry). 
8. Kino na leżakach (Plewiska). 
9. Laser Run (Głuchowo). 
10. Festiwal Różnej Aktywności Fizycznej " Żyj Zdrowo i Sportowo" (Głuchowo). 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE:  

1. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Plewiska. 

2. Kolorowy Plac Zabaw w Chomęcicach etap II. 

3. Sprawnościowy plac zabaw dla dzieci w Rosnowie. 

4. Miejsce dla rodziny - park rodzinny (Rosnówko). 

5. Zwolnij! Bezpieczne Komorniki - Radarowe Wyświetlacze Prędkości Pojazdów - 

Poprawa Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Komorniki 

 

Kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań wybranych  

w ramach budżetu obywatelskiego: 
 

Koszty ww. zadań zostaną poniesione w 2022 r.  

 

Działania podjęte w procesie realizacji zadań wybranych  

w ramach budżetu obywatelskiego i ich efekty. 
 

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego będzie analizowana i oceniana w 2022 r.  
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Rozdział V 
Uchwały Rady Gminy Komorniki 
 

W 2021 r. odbyło się 15 sesji Rady Gminy Komorniki (9 zdalnych, 6 stacjonarnych), w tym: 

− 1 sesja uroczysta (4 września 2021r.) 

− 1 sesja absolutoryjna (7 czerwca 2021r.) 

− 1 sesja nadzwyczajna (29 czerwca 2021r.) 

Rada Gminy Komorniki podjęła 132 uchwały. 

 

W Radzie Gminy Komorniki działają dwa kluby: Nasza Gmina Komorniki (11 radnych) oraz Głos 
Mieszkańców (5 radnych). 

 

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Gminy Komorniki w 2021 r.  

Nr uchwały W sprawie Uwagi 

28 stycznia 2021r. 
XXXII/290/2021 

przyjęcia planu pracy Rady Gminy Komorniki na 2021 rok.  

XXXII/291/2021 

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 
Komorniki w wysokości wyższej niż określona w ustawie o 
finansowaniu zadań oświatowych. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 11 lutego 
2021 r., poz.1312 

XXXII/292/2021 

konieczności dokonania zmiany i ponowienia procedury 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Walerianowo i części wsi Szreniawa w 
rejonie ulicy Poznańskiej. 

Plan uchwalony 

XXXII/293/2021 
konieczności dokonania zmiany i ponowienia procedury 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej – etap 1. 

 

XXXII/294/2021 
konieczności dokonania zmiany i ponowienia procedury 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej – etap 2. 

Plan opublikowany 
Dz. Urz. z 16 czerwca 
2021 r., poz. 4883 
Plan nr 189 

XXXII/295/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Głuchowo w rejonie 
ulicy Pogodnej. 

Projekt planu w 
opracowaniu 

 
X 

 
X 

W wyniku pomyłki 
podczas sesji 
pominięto nr  
XXXII/296/2021 
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XXXII/297/2021 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w Plewiskach na okres trzech lat. 

Zawarto umowę 
dzierżawy 

XXXII/298/2021 nadania nazwy „ul. Mostowa” w miejscowości Rosnówko. 
Opublikowano 
Dz. Urz. z 11 lutego 
2021 r., poz.1313 

XXXII/299/2021 
rozpatrzenia petycji z dnia 8 grudnia 2020 r. dotyczącej 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Młyńskiej w Komornikach. 

 

XXXII/300/2021 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 16 lutego 
2021 r., poz.1453 

25 lutego 2021r. 
XXXIII/301/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. 
zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z 
dnia 15 lutego 2021r. 

 

XXXIII/302/2021 
zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 
2021-2027. 

 

XXXIII/303/2021 

zmiany Uchwały Nr XXV/213/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 
czerwca 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmienionej 
Uchwałą Nr XXIX/250/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 
października 2020r. 

 

XXXIII/304/2021 
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 
2022  środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

XXXIII/305/2021 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Komorniki 
oraz granic ich obwodów. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 5 marca 
2021 r., poz.1953 

XXXIII/306/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie 
środkowej części ulicy Komornickiej. 

Projekt planu  
w opracowaniu 

XXXIII/307/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki 
Wirynki przy ulicy Zespołowej. 

Projekt planu  
w opracowaniu 

XXXIII/308/2021 

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Komorniki i Gminą Stęszew powierzającego Gminie Komorniki 
częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

XXXIII/309/2021 
nadania nazwy dla ulic: „Sowia” w miejscowości Chomęcice i 
„Sowia” w miejscowości Rosnówko. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 5 marca 
2021 r., poz.1954 

XXXIII/310/2021 

nadania nazwy „ul. Sosnowa” kolejnemu odcinkowi drogi 
położonemu na terenie miejscowości Łęczyca, oraz nadania nazwy 
„ul. Wrzosowa” kolejnym odcinkom drogi położonym na terenie 
miejscowości Plewiska. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 5 marca 
2021 r., poz.1955 

XXXIII/311/2021 
określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Komorniki na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 
mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 5 marca 
2021 r., poz.1956 
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XXXIII/312/2021 
zwolnienia  z opłaty za korzystanie  w roku 2021 z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży. 

 

11 marca 2021r. 
XXXIV/313/2021 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 17 marca 
2021 r., poz.2327 

25 marca 2021r. 
XXXV/314/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. 
zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z 
dnia 15 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r. 

 

XXXV/315/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 
2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 25 lutego 2021r. 

 

XXXV/316/2021 

zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 
marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji w Komornikach zmienionej uchwałami Rady 
Gminy nr XXII/242/2012 z dnia 27 września 2012 r., XXIX/265/2012 
z dnia 23 listopada 2012 r., XI/111/2015 z dnia 3 września 2015 r., 
LIV/522/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz LVIII/562/2018 z dnia 
26 września 2018 r., IV/39/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., 
XIII/96/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.; XXIII/196/2020 z dnia 25 
maja 2020 r. oraz XXVIII/2020 z dnia 24 września 2020 r. 

 

XXXV/317/2021 
określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki oraz 
sezonu kąpielowego w roku 2021. 

Wyznaczono 
kąpieliska nad j. 
Chomęcicami oraz 
nad j. Jarosławieckim  
oraz określono sezon 
kąpielowy w okresie 
od 20 czerwca 2021 
r. do  31 sierpnia 
2021 r, 
Opublikowano 
Dz. Urz. z 20 kwietnia 
2021 r., poz.3253 

XXXV/318/2021 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonych w obrębie Rosnówko-Walerianowo i 
obrębie Chomęcice na okres trzech lat. 

Zawarto umowy 
dzierżawy 

XXXV/319/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Rosnowo w rejonie ulic: Jarzębinowej i Rosnowskiej. 

Plan opublikowany 
Dz. Urz. z 26 kwietnia 
2021 r., poz. 3386 
Plan nr 185 

XXXV/320/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Wiry w rejonie ulicy Nowej. 

Plan opublikowany 
Dz. Urz. z 20 kwietnia 
2021 r., poz. 3254 
Plan nr 186 

XXXV/321/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów. 

Plan opublikowany 
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Dz. Urz. z 26 kwietnia 
2021 r., poz. 3387 
Plan nr 187 

XXXV/322/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: 
Nadrzecznej i Szreniawskiej. 

Projekt planu w 
opracowaniu 

XXXV/323/2021 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki na 
2021 rok”. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 20 kwietnia 
2021 r., poz. 3252 

XXXV/324/2021 
rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 2021 r. dotyczącej wydania 
opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. 

 

22 kwietnia 2021r. 
XXXVI/325/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. 
zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z 
dnia 15 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą 
Nr XXXV/314/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r. 

 

XXXVI/326/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 
2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/315/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r. 

 

XXXVI/327/2021 

wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu 
użytkowego, zlokalizowanego w budynku usługowo- 
administracyjnym, stanowiącym własność Gminy Komorniki, 
położonym przy ul. Młyńskiej 15 w Komornikach. 

Zawarto umowę 
najmu 

XXXVI/328/2021 

przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu 
Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2390P w miejscowości 
Komorniki. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 17 maja 
2021r.. poz. 6494 

XXXVI/329/2021 

zmiany uchwały Nr LIV/528/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 
czerwca 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego 
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy 
Komorniki. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 6 maja 
2021 r., poz.3720 

XXXVI/330/2021 
ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Komorniki. 

 

XXXVI/331/2021 

zmiany uchwały Nr VI/74/2015 Radcy Gminy Komorniki w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy 
Komorniki, Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczących 
Komisji Rady Gminy Komorniki oraz radnych. 

 

20 maja 2021r. 
XXXVII/332/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. 
zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z 
dnia 15 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą 
Nr XXXV/314/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r., 
zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 22 kwietnia 2021r. 
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XXXVII/333/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 
2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/315/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r., 
zmienionej Uchwalą Nr XXXVI/326/2021 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 22 kwietnia 2021r. 

 

XXXVII/334/2021 

zwolnień z podatku od nieruchomości niektórych grup 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 18 czerwca 
2021 r., poz.4929 

XXXVII/335/2021 
realizacji przez Gminę Komorniki programu ,,Opieka wytchnieniowa 
– edycja 2021 r.”. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 31 maja 
2021 r., poz. 4376 

XXXVII/336/2021 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonych w obrębie Plewiska i obrębie Chomęcice 
na okres trzech lat. 

Zawarto umowy 
dzierżawy 

XXXVII/337/2021 
nadania nazw dla ulic „Wrzosowa” i „Jabłoniowa” drogom 
położonym na terenie miejscowości Wiry. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 31 maja 
2021 r., poz.4383 

XXXVII/338/2021 
zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Gmina Komorniki  
zawarła 2 umowy na 
zaciągnięcie  
pożyczek ze środków  
WFOŚiGW na 
realizację zadań 

XXXVII/339/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie 
ulic: Ignacego D. Kaczmarka i Ks. Malinowskiego. 

Projekt planu w 
opracowaniu 

XXXVII/340/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej – etap 1. 

Plan opublikowany 
Dz. Urz. z 31 maja 
2021 r., poz. 4384 
Plan nr 188 

XXXVII/341/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej – etap 2. 

Plan opublikowany 
Dz. Urz. z 16 czerwca 
2021 r., poz. 4883 
Plan nr 189 

XXXVII/342/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Rosnówko w rejonie ulicy Leśnej. 

Plan opublikowany 
Dz. Urz. z 16 czerwca 
2021 r., poz. 4884 
Plan nr 190 

XXXVII/343/2021 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.  

7 czerwca 2021r. 
XXXVIII/344/2021 

udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki wotum zaufania.  

XXXVIII/345/2021 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

 

XXXVIII/346/2021 udzielenia  Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2020 rok.  

22 czerwca 2021r. 
XXXIX/347/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. 
zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z 
dnia 15 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 
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Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą 
Nr XXXV/314/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r., 
zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 22 kwietnia 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/332/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r. 

XXXIX/348/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 
2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/315/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r., 
zmienionej Uchwalą Nr XXXVI/326/2021 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 22 kwietnia 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/333/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r. 

 

XXXIX/349/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie 
ulic: Ogrodowej i Komornickiej. 

Projekt planu w 
opracowaniu 

XXXIX/350/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej, Polnej i J. Wybickiego. 

Plan opublikowany 
Dz. Urz. z a 9 lipca 
2021 r., poz. 5546 
Plan nr 191 

XXXIX/351/2021 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 
dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, na  okres trzech lat. 

Zawarto umowy 
dzierżawy 

XXXIX/352/2021 
zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki 
a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Miastem Puszczykowo i Gminą 
Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

 

XXXIX/353/2021 

przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2388P relacji 
Komorniki – Rosnówko na odcinku od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2412P do drogi wojewódzkiej nr 196, o długości 
3,842 km., i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 9 lipca 
2021 r., poz.5564 

XXXIX/354/2021 
nadania nazwy ulicy „Kasztanowa” i nazwania kolejnego odcinka 
ulicy „Cisowej” dla dróg położonych na terenie miejscowości 
Chomęcice. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 9 lipca 
2021 r., poz.5565 

XXXIX/355/2021 
nadania nazw ulic „Porzeczkowa”, „Agrestowa” i „Aroniowa” 
drogom położonym na terenie miejscowości Rosnowo. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 9 lipca 
2021 r., poz. 5566 

XXXIX/356/2021 

zmiany uchwały Nr XXXIII/305/2021Rady Gminy Komorniki z dnia 
25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic 
ich obwodów. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 12 lipca 
2021 r., poz. 5585 

XXXIX/357/2021 
zmiany uchwały Nr XXIX/255/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 
października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego 
Ośrodka Kultury w Komornikach. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 12 lipca 
2021 r., poz. 5586 

XXXIX/358/2021 
określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  
oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

 

29 czerwca 2021r. 
(sesja nadzwyczajna 
zdalna) 
XL/359/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. 
zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z 
dnia 15 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą 
Nr XXXV/314/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r., 
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zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 22 kwietnia 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/332/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r., zmienionej Uchwałą 
Nr XXXIX/347/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 czerwca 2021r. 

XL/360/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 
2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/315/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r., 
zmienionej Uchwalą Nr XXXVI/326/2021 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 22 kwietnia 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/333/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r., zmienionej Uchwałą 
Nr XXXIX/348/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 czerwca 2021r. 

 

XL/361/2021 

zmiany uchwały nr VII/69/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 
marca 2019 r. w sprawie: wspólnej realizacji inwestycji „Budowa 
zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu 
przejazdu przez linię kolejową E20". 

 

4 września 2021r. 
(sesja Uroczysta) 
XLI/362/2021 

powołania Rady Seniorów Gminy Komorniki. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 16 
września 2021r., 
poz.6966FF 

9 września 2021r. 
XLII/363/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. 
zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z 
dnia 15 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 Rady 
Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/314/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 22 kwietnia 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XXXVII/332/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/347/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 22 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XL/359/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2021r. 

 

XLII/364/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 
2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/315/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r., 
zmienionej Uchwalą Nr XXXVI/326/2021 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 22 kwietnia 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/333/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r., zmienionej Uchwałą 
Nr XXXIX/348/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 czerwca 
2021r., zmienionej Uchwałą Nr XL/360/2021 Rady Gminy Komorniki 
z dnia 29 czerwca 2021r. 

 

XLII/365/2021 

zmiany uchwały nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 
stycznia 2018 r. 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. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 20 
września 2021r., 
poz.6994 
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XLII/366/2021 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komorniki w 
roku szkolnym 2021/2022. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 20 
września 2021r., 
poz.6995 

XLII/367/2021 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w obrębie Plewiska na okres trzech lat. 

Zawarto umowę 
dzierżawy 

XLII/368/2021 

zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 
lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komorniki oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej 
uchwałami Rady Gminy Komorniki: nr XXV/262/2016 z dnia 8 
września 2016r., nr XXVI/271/2016 z dnia 29 września 2016r.,nr 
XLIII/425/2017 z dnia 26 października 2017 r.; nr XLV/448/2017 z 
dnia 18 grudnia 2017r.; nr IV/36/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. 
oraz nr XIV/115/2019 z dnia 5 września 2019r. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 20 
września 2021r., poz. 
6996 

XLII/369/2021 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 20 
września 2021r., 
poz.6997 

XLII/370/2021 

zmiany uchwały nr XXXIX/353/2021 Rady Gminy Komorniki w 
sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2388P 
relacji Komorniki – Rosnówko na odcinku od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2412P do drogi wojewódzkiej nr 196, o długości 
3,842 km., i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 20 
września 2021r., 
poz.6998 

XLII/371/2021 
przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komorniki. 

 

29 września 2021r. 
XLIII/372/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. 
zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z 
dnia 15 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 Rady 
Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/314/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 22 kwietnia 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XXXVII/332/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/347/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 22 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XL/359/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XLII/363/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 9 września 2021r. 

 

XLIII/373/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 
2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/315/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r., 
zmienionej Uchwalą Nr XXXVI/326/2021 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 22 kwietnia 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/333/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r., zmienionej Uchwałą 
Nr XXXIX/348/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 czerwca 
2021r., zmienionej Uchwałą Nr XL/360/2021 Rady Gminy Komorniki 
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z dnia 29 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XLII/364/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r. 

XLIII/374/2021 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-2030.  

XLIII/375/2021 
przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki na 
lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 

 

XLIII/376/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie 
ulic: Jarzębinowej i Czereśniowej. 

Projekt planu w 
opracowaniu 

21 października 2021r. 
XLIV/377/2021 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2022 rok. 

 

XLIV/378/2021 

konieczności dokonania zmiany i ponowienia procedury 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Księdza 
Malinowskiego. 

Projekt planu w 
opracowaniu 

XLIV/379/2021 
uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Plewiska w rejonie ulic: Jarzębinowej i Zakładowej. 

 

XLIV/380/2021 
nadania nazwy „ul. Akacjowa” drodze położonej na terenie 
miejscowości Chomęcice. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 19 
listopada 2021r., poz. 
8650 

XLIV/381/2021 

zmiany uchwały nr VII/69/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 
marca 2019 r. w sprawie: wspólnej realizacji inwestycji „Budowa 
zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu 
przejazdu przez linię kolejową E20". 

 

25 listopada 2021r. 
(sesja zdalna) 
XLV/382/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. 
zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z 
dnia 15 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 Rady 
Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/314/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 22 kwietnia 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XXXVII/332/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/347/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 22 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XL/359/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XLII/363/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 9 września 2021r.,  zmienionej Uchwałą Nr 
XLIII/372/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2021r., 
Zarządzeniem Nr 427/2021 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25 
października 2021r. 

 

XLV/383/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 
2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/315/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r., 
zmienionej Uchwalą Nr XXXVI/326/2021 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 22 kwietnia 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/333/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r., zmienionej Uchwałą 
Nr XXXIX/348/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 czerwca 
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2021r., zmienionej Uchwałą Nr XL/360/2021 Rady Gminy Komorniki 
z dnia 29 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XLII/364/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r.,zmienionej 
Uchwałą Nr XLIII/373/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 
września 2021r. 

XLV/384/2021 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki. 

Studium w 
opracowaniu 

XLV/385/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie 
ulicy Szałwiowej. 

Projekt planu w 
opracowaniu 

XLV/386/2021 

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niesamorządowych 
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Komorniki w 
wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 13 grudnia 
2021r., poz. 9740 

XLV/387/2021 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2022. 

 

XLV/388/2021 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Komorniki. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 13 grudnia 
2021r., poz. 9813 

XLV/389/2021 
zmiany uchwały nr LIII/514/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 
czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy 
Komorniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 13 grudnia 
2021r., poz. 9814 

XLV/390/2021 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Komorniki. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 6 grudnia 
2021r., poz. 9439 

XLV/391/2021 
obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 
terenie Gminy Komorniki. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 6 grudnia 
2021r., poz. 9440 

XLV/392/2021 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w obrębie Plewiska na okres trzech lat. 

Zawarto umowę 
dzierżawy 

XLV/393/2021 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości –  części działek o nr ewid. 981/4 i 982/4, obręb 
Komorniki, na okres trzech lat. 

Zawarto umowę 
dzierżawy 

XLV/394/2021 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości –  część działki o nr ewid.1159/57, obręb Komorniki, 
na okres trzech lat. 

Zawarto umowę 
dzierżawy 

XLV/395/2021 
wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokali 
użytkowych, stanowiących własność Gminy Komorniki, położonych 
w Komornikach, na okres trzech lat. 

Zawarto umowę 
najmu 

XLV/396/2021 

zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 
lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komorniki oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej 
uchwałami Rady Gminy Komorniki: nr XXV/262/2016 z dnia 8 
września 2016r., nr XXVI/271/2016 z dnia 29 września 2016r.,nr 
XLIII/425/2017 z dnia 26 października 2017 r.; nr XLV/448/2017 z 
dnia 18 grudnia 2017r.; nr IV/36/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.;nr 
XIV/115/2019 z dnia 5 września 2019r. oraz nr XLII/368/2021 z dnia 
9 września 2021r. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 13 grudnia 
2021r., poz. 9815 
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XLV/397/2021 

zmiany uchwały nr IV/32/2019  Rady Gminy Komorniki z dnia 31 
stycznia 2019r. w sprawie: powierzenia Gminie Komorniki 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2391P – ulica Polna w Komornikach oraz ul. 
Komornicka w Głuchowie. 

 

XLV/398/2021 

zmiany uchwały 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 finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2390P w 
miejscowości Wiry. 

 

XLV/399/2021 ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Komorniki.  

XLV/400/2021 
ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy 
Komorniki, Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczących 
Komisji Rady Gminy Komorniki oraz radnych. 

 

XLV/401/2021 
nadania nazwy „ul. Chlebowa” drodze położonej na terenie 
miejscowości Plewiska. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 13 grudnia 
2021r., poz. 9816 

XLV/402/2021 
nadania nazwy dla ulicy „Gwiaździsta” drodze położonej na terenie 
miejscowości Chomęcice. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 13 grudnia 
2021r., poz. 9817 

XLV/403/2021 
nadania nazwy „ul. Rzemieślnicza” kolejnemu odcinkowi drogi 
położonemu na terenie miejscowości Plewiska. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 13 grudnia 
2021r., poz. 9819 

XLV/404/2021 
nadania nazwy „ul. Przewozowa” kolejnemu odcinkowi drogi 
położonemu na terenie miejscowości Plewiska. 

 

XLV/405/2021 
nadania nazwy „Rondo Głuchowskie” rondu zlokalizowanemu u 
zbiegu ulic Stawnej i Ogrodowej na terenie miejscowości Głuchowo. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 13 grudnia 
2021r., poz. 9820 

XLV/406/2021 
nadania nazwy „Rondo Kazimiery Łuczak” rondu zlokalizowanemu u 
zbiegu ulic Tęczowej i Komornickiej na terenie miejscowości 
Głuchowo. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 13 grudnia 
2021r., poz. 9821 

XLV/407/2021 
nadania nazwy „ul. Za lasem” drodze położonej na terenie 
miejscowości Wiry. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 13 grudnia 
2021r., poz. 9822 

XLV/408/2021 
rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Komorniki w sprawie 
budowy parku rekreacyjnego w Plewiskach. 

 

XLV/409/2021 
rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Komorniki w sprawie 
budowy placu zabaw na ternie Szkoły Podstawowej w Wirach. 

 

16 grudnia 2021r. 
(sesja zdalna) 
XLVI/410/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. 
zmienionej Zarządzeniem Nr 312/2021 Wójta Gminy Komorniki z 
dnia 15 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/301/2021 Rady 
Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/314/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 22 kwietnia 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XXXVII/332/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/347/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 22 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr 
XL/359/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 
2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XLII/363/2021 Rady Gminy 
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Komorniki z dnia 9 września 2021r.,  zmienionej Uchwałą Nr 
XLIII/372/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2021r., 
Zarządzeniem Nr 427/2021 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25 
października 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XLV/382/2021 Rady 
Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2021r. 

XLVI/411/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 
grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 
2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 25 lutego 2021r., zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/315/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r., 
zmienionej Uchwalą Nr XXXVI/326/2021 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 22 kwietnia 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/333/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r., zmienionej Uchwałą 
Nr XXXIX/348/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 czerwca 
2021r., zmienionej Uchwałą Nr XL/360/2021 Rady Gminy Komorniki 
z dnia 29 czerwca 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XLII/364/2021 
Rady Gminy Komorniki z dnia 9 września 2021r.,zmienionej 
Uchwałą Nr XLIII/373/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 
września 2021r.,zmienionej Uchwałą Nr XLV/383/2021 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 25 listopada 2021r. 

 

XLVI/412/2021 
zmiany Uchwały Nr XXXVII/338/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 
20 maja 2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

XLVI/413/2021 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na 
lata 2022-2028. 

 

XLVI/414/2021 uchwały budżetowej na 2022r.  

XLVI/415/2021 

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 na 2022 rok. 

 

XLVI/416/2021 udzielenia pomocy finansowej w 2022r. dla Powiatu Poznańskiego.  

XLVI/417/2021 
stwierdzenia niewłaściwości Rady Gminy Komorniki do rozpatrzenia 
skargi na p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w 
Komornikach. 

 

XLVI/418/2021 

zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 
marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji w Komornikach zmienionej uchwałami Rady 
Gminy nr XXII/242/2012 z dnia 27 września 2012 r., XXIX/265/2012 
z dnia 23 listopada 2012 r., XI/111/2015 z dnia 3 września 2015 r., 
LIV/522/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz LVIII/562/2018 z dnia 
26 września 2018 r., IV/39/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., 
XIII/96/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.; XXIII/196/2020 z dnia 25 
maja 2020 r., XXVIII/2020 z dnia 24 września 2020 r., 
XXXV/316/2021 z dnia 25 marca 2021 r. 

 

XLVI/419/2021 
przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-
2024. 

 

XLVI/420/2021 

zmiany Uchwały Nr XXXIV/313/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 
11 marca 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 23 grudnia 
2021r., poz. 10129 
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opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków zwolnień od opłat i trybu ich pobierania. 

XLVI/421/2021 
zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Komorniki. 

Opublikowano 
Dz. Urz. z 23 grudnia 
2021r., poz. 10130 

XLVI/422/2021 

sprostowania uchwały Nr XLV/397/2021 Rady Gminy Komorniki w 
sprawie zmiany uchwały nr IV/32/2019 Rady Gminy Komorniki z 
dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2391P – ulica Polna w Komornikach oraz ul. 
Komornicka w Głuchowie. 

 

 


