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Rada Gminy Kościan w dniu 10 maja br. odbyła
wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji, której celem było
zlustrowanie trwających inwestycji gminnych oraz anali-
za przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. W Kawczy-
nie radni odwiedzili strażnicę OSP połączoną ze świe-
tlicą wiejską w kontekście możliwości jej modernizacji i
adaptacji jej otoczenia, a także wzbogacenia oferty wiej-
skiego placu zabaw. Kolejnym przystankiem był powsta-
jący budynek przedszkola w Starych Oborzyskach. W miej-
scowości tej zapoznano się również z planami przejęcia 2
ha parku na potrzeby sołectwa oraz ruszającą inwestycją
kanalizacyjno-drogową w ulicach Polnej, Bocznej i Łąko-
wej. W Racocie przedstawiono plan rekultywacji niedaw-
no przejętego nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rol-
nych stawu i zagospodarowania jego otoczenia na cele re-
kreacyjne, a także przybliżono harmonogram prac „Budo-
wy ulic w Racocie” wspartej dotacjami w ramach WFO-
ŚiGW w Poznaniu oraz Narodowego Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Radni
zwiedzili również remizę strażacką w kontekście planów
jej rozbudowy. We Wławiu obejrzano zbliżającą się do koń-
ca budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody, której urucho-
mienie w większy sposób zabezpieczy możliwości podaży
wody dla mieszkańców gminy. W Nowym Dębcu radni za-
poznali się z postępami pracy na budowie stanicy WOPR
przy plaży głównej i kąpielisku Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. W czasie objazdówki zapoznano się również a plana-
mi rozbudowy biblioteki w Widziszewie i przebudowy drogi
Widziszewo-Ponin-Kobylniki, a także z wyremontowaną
i doposażoną głównie z funduszu sołeckiego świetlicą
wiejską w Poninie. (md)

Komisja wyjazdowa
Rady Gminy Kościan

Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dokonała podziału środków na
wypoczynek letni. Gmina Kościan na wypoczynek
letni dla dzieci i młodzieży, promujący  zdrowy  styl
spędzania wakacji przeznaczyła kwotę 69.500 zł.
Są to środki uwzględnione w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na rok 2017. Organizatorami letniego wy-
poczynku, podobnie jak w latach ubiegłych, będą
gminne szkoły. Na zorganizowanie wypoczynku

Wypoczynek letni w Gminie Kościan
przez szkoły zostanie przeznaczona kwota 39.000 zł,
która została podzielona na szkoły proporcjonalnie do
liczby uczniów. Wypoczynek organizowany przez szkoły
musi uwzględniać elementy działań  profilaktycznych.
Będą to organizowane już od wielu lat, cieszące się du-
żym zainteresowaniem półkolonie oraz inne szkolne
obozy. Ponadto kwota 15.000 zł zostanie przeznaczona
na dofinansowanie obozu nad morzem w Ostrowie k.
Jastrzębiej Góry, organizowanego przez Związek Har-
cerstwa Polskiego - Komendę Hufca w Kościanie (na obóz

ten będzie mogło wyjechać z naszej gminy 20 dzie-
ci). Dofinansowanie otrzymają  również: Parafia
Rzymsko-Katolicka w Racocie, która od kilku lat
organizuje obóz żeglarski w Budziszewku (1.500 zł),
Szkolny klub Sportowy „Jantar” Racot na obóz wy-
poczynkowy z programem profilaktycznym w Dusz-
nikach Zdroju (10.500 zł), Stowarzyszenie Porozu-
mienie Ziemia Kościańska otrzyma 1.500 zł na obóz
rowerowy organizowany w dniach od 3 do 11 lipca.

(hk)

W wyniku rozstrzygniêcia postêpowania przetargowego na „Bu-
dowê ulic w Racocie”  zosta³a podpisana umowa z wykonawc¹
zadania – konsorcjum firm: LU-MAX £ukasz Mas³owski oraz
Przedsiêbiorstwem Transportowo-Spedycyjno-Handlowym PRA-
MAS sp. z o.o. z Leszna na przebudowê dwunastu ulic w Racocie
w zakresie usuniêcia kolizji wodoci¹gowych, budowy kanalizacji

Rusza budowa ulic w Racocie
deszczowej, robót drogowych i oœwietlenia ulicznego. Budow¹ ob-
jête zostan¹ nastêpuj¹ce ulice: os. 2000, aleja brzozowa w stronê
Ambulansu, droga na cmentarz komunalny, Czereœniowa, Morelo-
wa, Krêta, Krótka, Dzia³kowa, Ogrodowa, Kutrzeby, Krasickiego
oraz droga na dzia³ce 66/2. Zakres prac drogowych obejmie budowê
i przebudowê dróg na d³ugoœci oko³o 3,2 km o nawierzchni bitu-

micznej i z kostki betonowej za kwotê
4.748.668,28 z³. Inwestycja zostanie
dofinansowana  z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 kwot¹
blisko 1,4 mln z³otych. Na budowê
kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej,
Krêtej, Ogrodowej, Dzia³kowej, Ku-
trzeby, Krasickiego uzyskano po¿ycz-
kê z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska w Poznaniu w wyso-
koœci 320.000 z³ z mo¿liwoœci¹ jej
umorzenia do 10 %.

W ramach II czêœci tego zadania
podpisano tak¿e umowê w zakresie
przebudowy linii NN i SN (usuniêcie
elektroenergetycznej kolizji sieci na-
powietrznej NN 0,4 kV). Koszt tej
inwestycji to 348.268,33 z³, a wyko-
nawc¹ bêdzie Zak³ad Instalatorstwa
Elektrycznego ENERKON – Andrzej
Foremski, Marcin Foremski z Ko-
œciana. (md)

Wybudowano czêœæ œcie¿ki pieszo-rowerowej wzd³u¿
torów od bocznicy kolejowej w Bonikowie do ulicy Spó³-
dzielczej w Kie³czewie. Szlak zosta³ wykorytowany, a
nawierzchnia wykonana z kruszywa gruzowego stabili-
zowanego mechanicznie na odcinku d³ugoœci 750 m i sze-
rokoœci 2 m. Do tej pory Gmina Koœcian wyda³a na to
zadanie kwotê 49.999,50 z³ brutto. Wykonawc¹ prac by³a
firma Us³ugi Transportowo–Rolniczo–Sprzêtowe S³awo-
mir Tomiak z Sierakowa. Obecnie dziêki pomocy i zaan-
ga¿owaniu Pana Zenona Józefowskiego trwaj¹ prace nad
przed³u¿eniem tej œcie¿ki do ulicy Polnej w Kie³czewie.
Ju¿ dzisiaj szlak ten cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród
rowerzystów i spacerowiczów. (md)

Szlak pieszo-rowerowy Bonikowo-Kiełczewo
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Budżet Gminy Kościan w 2016 r. wyniósł po stronie docho-
dów 69.342.307 zł, a po stronie wydatków 63.833.274,82 zł. Podob-
nie jak w latach poprzednich budżet w roku 2016 został zrealizo-
wany na wysokim poziomie. Dochód na jednego mieszkańca wy-
niósł 4.324 zł. Największy udział w dochodach gminy stanowią do-
chody własne w kwocie 23.333.713 zł (33,7%) oraz udziały w podat-
kach PIT i CIT w kwocie 11.396.184 zł (16,4%), co stanowi razem
50,1 % całości dochodów. W dochodach własnych gminy przeważa

Budżet Gminy Kościan  w 2016 roku
podatek od nieruchomości (47,2%). Co-
raz większy dochód stanowi tzw. opłata
eksploatacyjna, której udział w docho-
dach własnych sięga 11,9 %. Duże wpły-
wy do kasy gminnej stanowią również
opłaty za dostarczanie wody  i odprowa-
dzanie ścieków (w sumie 17,9%). Dota-
cje celowe na zadania własne i zlecone
stanowiły w sumie 27,9 % dochodów, w
tym środki na realizację świadczeń wy-
chowawczych programu Rodzina 500+
sięgnęły kwoty 8.681.988,50 zł. Subwen-
cja ogólna oświatowa oraz wyrównawcza
wyniosły 11.944.496 zł, co stanowi 17,2
% dochodów. Gmina Kościan w roku 2016
pozyskała środki zewnętrzne (PROW,
krajowe, UMWW, WFOŚiGW, jst) w
łącznej kwocie 5.461.508,81 zł (7,9% do-
chodów).

Po stronie wydatków najwięcej
środków w budżecie gminy zostało prze-
znaczonych na zadania związane z
oświatą i wychowaniem, tj. 20.624.940
zł (32,3%), z czego udział środków gmin-
nych sięgnął niemal połowy. Udział wy-
datków na opiekę społeczną i świadcze-
nia 500+ wyniósł 17.194.816 zł, tj. 26,9
% wydatków. Na budowę, rozbudowę i
utrzymanie dróg przeznaczono łącznie
6.094.315 zł (9,5% budżetu), a na gospo-
darkę  wodno-ściekową  6.131.941 zł
(9,6%). W roku 2016 Gmina Kościan
przeznaczyła na wydatki majątkowe
kwotę 12.982.403 zł, co stanowi 20,3 %
wydatków budżetu. Środki te zasiliły
głównie inwestycje drogowe (40,7%), in-
westycje związane z gospodarką ście-
kową (28,5%) oraz inwestycje szkolne
(10,8%). Największymi inwestycjami w
2016 były: przebudowa ulicy Wodnej i
Pocztowej w Racocie, budowa kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej w Nowych
Oborzyskach, rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Racocie, budowa drogi Nacław
– Kurza Góra, termomodernizacja świe-
tlicy wiejskiej w Krzanie, remont w Szko-
le Podstawowej w Bonikowie.

W ramach wydatków majątkowych
przekazano pomoc finansową dla Powia-
tu Kościańskiego na zadania inwestycyj-
ne w kwocie 1.105.000 zł, dla Miasta Ko-
ściana - 600.000 zł, dla UMWW - 75.000
zł, dla Gminy Śrem na rozbudowę Schro-
niska w Gaju - 29.608 zł. Gmina Kościan
udzieliła ponadto dotacji w wysokości
230.000 zł organizacjom pozarządowym
na zadania w dziedzinie kultury i kultu-
ry fizycznej oraz Spółce Melioracji Nizin
Obrzańskich - 50.000 zł. Dofinansowano
także jednostki OSP i PSP, przydomowe
oczyszczalnie i usuwanie azbestu, remon-
ty zabytków oraz Warsztaty Terapii Za-
jęciowej i działalność Schroniska dla
zwierząt w Gaju. Realizowane były tak-
że zadania w ramach funduszu sołeckie-
go, który w roku 2016 zamknął się kwotą
621.495,46 zł.

Zadłużenie Gminy Kościan na ko-
niec roku 2016 wynosiło 5.047.893,04 zł,
co stanowi 7,3 % dochodów i sukcesywnie
spada w ostatnich latach, co niewątpli-
wie jest zasługą powiększających się do-
chodów gminy związanych ze wzrastającą
liczbą i zamożnością mieszkańców i pod-
miotów gospodarczych. Od 2008 roku do-
chody własne gminy wzrosły o 10,7 mln zł
przy niedużych korektach podatków lokal-
nych, a udział w podatkach wzrósł o 5,5
mln zł. Wysoki wskaźnik realizacji zało-
żonych planów świadczy o dobrej kondycji
finansowej gminy i odpowiedzialnym za-
rządzaniu gminnymi finansami. (md)

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów zabudowy technicz-
no-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyj-
nych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi
Widziszewo

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art.39 ust. 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) oraz uchwały Rady Gmi-
ny Kościan Nr X/116/15 z dnia 14.10.2015 r., zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tere-
ny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług)
w obrębie wsi Widziszewo wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 08.06.2017 r.  do
30.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, 64-
000 Kościan, ul. Młyńska 15, w godz. od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
20.06.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościan o godz.
12:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie do Wójta Gminy Kościan z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 17.07.2017 r.

Wójt Gminy Kościan

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w obrębie wsi Kokorzyn, Gmina Kościan.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze
zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz.353) zawiadamiam o:
· podjęciu przez Radę Gminy Kościan uchwały  nr
XXVII/354/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 maja 2017
roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrę-
bie wsi Kokorzyn, Gmina Kościan;
· przystąpieniu do procedury sporządzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w obrębie wsi Kokorzyn, Gmina Kościan.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan.
Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zaintereso-
wani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do proto-
kołu w siedzibie Urzędu Gminy Kościan,  ul. Młyńska 15,
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym na adres: sekretariat@gminakoscian.pl w
terminie do dnia 29.06.2017 r. Wniosek powinien zawie-
rać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnio-
sków jest Wójt Gminy Kościan.

Wójt Gminy Kościan
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