
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 

za okres kadencji 2014-2018 
 

Dzisiejsza sesja zamyka VII kadencję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. 

Inauguracyjna sesja Rady odbyła się 1 grudnia 2014r. W pierwszej kolejności radni złożyli na niej 

ślubowanie, dokonano wyboru Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcy. Powołano również 

stałe komisje Rady. W tym samym dniu ślubowanie złożył Burmistrz Miasta i Gminy – Maciej 

Bratborski. 

W okresie mijającej kadencji odbyło się (łącznie z dzisiejszą) 51 sesji roboczych, z czego 

trzynaście było sesjami nadzwyczajnymi, dotyczącymi w większości zmian budżetu miasta i gminy 

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto odbyły się dwie uroczyste sesje. W 2015r. 

z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego oraz w 2017r. z okazji 10-lecia współpracy z węgierską 

gminą Balatonmariafürdö. 

Do dnia dzisiejszego przyjęto 332 uchwały, z czego 74 stanowiły akty prawa miejscowego. 

W 2014r. obecna Rada podjęła 13 uchwał, w 2015r. – 89, w 2016r. – 81, w 2017r. – 86 i wreszcie 

w 2018r. podjęto 64 uchwały (na dzisiejszej sesji podjęto jeszcze dodatkowe dziesięć uchwał). 

 Bliższa analiza działalności uchwałodawczej pozwala na wyodrębnienie w tej materii kilku 

podstawowych dziedzin. I tak spraw budżetowych (przyjęcie, przesunięcia, przyznanie dotacji, 

udzielanie pomocy finansowej, przyjęcie oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej) 

dotyczyło 107 uchwał. Jedną uchwałą zaciągnięto pożyczkę, dwie uchwały dotyczyły emisji 

obligacji komunalnych. Dwoma uchwałami zwiększono udziały w Samorządowym Funduszu 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu oraz w Koźmińskich Usługach Komunalnych Sp. 

z o.o.  

 Zgodnie z kompetencjami co roku Rada rozpatrywała sprawozdania z realizacji budżetu miasta 

i gminy i każdorazowo jednogłośnie udzielała Burmistrzowi absolutorium. 

 Piętnastoma uchwałami ustalano różnego rodzaju podatki i opłaty lokalne w tym opłaty za 

odpady komunalne, opłaty za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej, czy stawki 

za postój w strefie płatnego parkowania. Sprawy gospodarowania nieruchomościami gruntowymi 

i lokalowymi (nabycie, zbycie, wynajem, zamiana, przyjęcie darowizny, obciążenie) regulowały 33 

uchwały, 28 uchwał dotyczyło studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego.  

 Dwadzieścia jeden uchwał poświęconych było oświacie, w tym ustalono kryteria naboru do 

przedszkoli, pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, opłaty za świadczenia udzielane 

przez przedszkola, określono tygodniowy obowiązek wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, 

przyjęto Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Regulamin 

przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów, dostosowano sieć szkół podstawowych 

i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego oraz przekształcono szkoły podstawowe z terenu gminy 

z sześcioletnich w ośmioletnie. 

 Łącznie 22 uchwały dotyczyły różnego rodzaju planów, programów i regulaminów i ich zmian 

w tym: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy 

Koźmin Wielkopolski, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Gminnego programu opieki nad 

zabytkami, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej, Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, regulaminu utrzymania czystości 

i porządku, regulaminów udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na zmiany systemów 

grzewczych na proekologiczne oraz na pokrycie kosztów wymiany zbiorników bezodpływowych na 

przydomowe oczyszczanie ścieków. Osiem uchwał dotyczyło programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 4 – współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, również 4 dotyczyły programów opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ponadto ustalono maksymalną liczbę 
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zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy oraz zasady usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 Dwoma uchwałami nadano tytuł honorowego obywatela miasta i gminy Koźmin Wielkopolski 

dla Galácz György – Burmistrza partnerskiej gminy Balatonmariafürdö i jego żony –Galáczné Paizs 

Anikó. Z kolei trzema uchwałami nadano odznakę „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”, w tym dla 

Hufca ZHP Koźmin Wielkopolski, Koźmińskiego Klubu Sportowego „Biały Orzeł” oraz dla 

Gabrieli Dopierały. 

 Kilkanaście uchwał dotyczyło regulacji prawnych w sferze organizacji pracy Rady, pracy 

Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych. Dwa razy Rada ustalała wynagrodzenie dla 

Burmistrza Miasta i Gminy, w tym raz zgodnie z obowiązującymi przepisami je obniżała. Ustalono 

również wysokość diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów rad osiedli.  

 W 2015r. Rada dokonała wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Krotoszynie. Ponadto 

wyznaczono członka do Rady Społecznej przy SPZOZ w Krotoszynie, wyrażono zgodę na 

postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, nadano nazwę dwóm nowym 

ulicom w Koźminie Wlkp., tj. ul. Zacisznej i ul. Cudne Manowce. Zgodnie z ustawą o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego zmieniono nazwę istniejącej już ul. 40-

lecia PRL w Starej Obrze na ul. Leśną oraz w Koźminie Wlkp. nazwę ul. 25 stycznia zmienioną 

przez Wojewodę Wielkopolskiego na ul. Macieja Borkowica zmieniono na ul. Józefa 

Modlibowskiego. 

 Trzy z spośród uchwał podjętych w mijającej kadencji zostały uchylone w trybie nadzoru 

Wojewody. Dwie z nich dotyczyły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a jedna 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach 

wsparcia mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. 

 W roku bieżącym oprócz uchwał radni podjęli również stanowiska w sprawie konieczności 

budowy obwodnicy Koźmina Wlkp. oraz w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 438.  

Zostały one przesłane odpowiednio do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa. 

 Frekwencja na sesjach świadczy o odpowiedzialnym traktowaniu powierzonego mandatu. 

Na wszystkich sesjach uczestniczyło 4 radnych: Marek Krzyżanowski, Jacek Zawodny, który pełnił 

funkcję radnego do 7 sierpnia 2017r., Marek Witek – pełniący funkcję radnego od 12 grudnia 

2017r. oraz Justyn Zaradniak. Dziewięciu radnych opuściło sesję jeden do dwóch razy, a czterech 

radnych od trzech do siedmiu razy. Szczegółowy wykaz obecności radnych na sesjach 

i posiedzeniach komisji zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania. 

 Każdorazowo na sesję imiennie zapraszani byli Starosta Krotoszyński, Przewodniczący Rady 

Powiatu, radni powiatowi z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp., sołtysi, Przewodniczący Rad 

Osiedlowych, przedstawiciele organizacji społecznych oraz jednostek podległych Radzie. Terminy 

sesji podawane były do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową Koźmina Wlkp. oraz 

Gońca Koźmińskiego, natomiast informacje o przebiegu kolejnych sesji publikowane były na 

stronie internetowej, w „Gońcu” oraz w „Echu Koźmina”. Treść podejmowanych uchwał 

publikowana była i jest w Biuletynie Informacji Publicznej Koźmina Wielkopolskiego. Treść aktów 

prawa miejscowego publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

oraz dodatkowo w Bazie Aktów Własnych. 

 W Radzie działały 2 stałe komisje tematyczne oraz Komisja Rewizyjna. 

 Radni zgłosili 36 interpelacji, na które otrzymali odpowiedź ustną na sesji oraz pisemną w ciągu 

14 dni po sesji. 

 Najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne w działalności Rady VII kadencji to budowa 

przedszkola publicznego w Koźminie Wielkopolskim, budowa nowej siedziby Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim, budowa i modernizacja dróg i chodników 

za łączną kwotę 7,7 mln zł, budowa i przebudowa kanalizacji na kwotę 2,2 ml zł, modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy na energooszczędne i przyjazne środowisku na 

kwotę 1,1 ml zł, remonty placówek oświatowych na kwotę 1 ml zł, ponadto budowa placów zabaw, 

boiska przy ul. Jana Pawła II czy centrum sportowego w Starej Obrze. 
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Komisje Rady 
 

 Komisją Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych kierował radny Adam Grzelak. 

Komisja ta składała się z ośmiu członków.  

W trakcie całej kadencji komisja odbyła 45 protokołowanych posiedzeń, co w poszczególnych 

latach daje: 

 2014r. – 3 

 2015r. – 14 

 2016r. – 11 

 2017r. – 10 

 2018r. – 8 

 Każdorazowo przedmiotem posiedzeń Komisji były tematy sesyjne, czyli głównie analiza 

projektów uchwał. Komisja zajmowała się także innymi sprawami, kilkakrotnie na posiedzenia 

proszono przedstawicieli różnych instytucji zewnętrznych.  

W 2015r. wspólnie z Komisją Spraw Społecznych dokonano wizji lokalnej po terenie dróg i ulic 

miasta i gminy, zgodnie z wnioskami i potrzebami zgłoszonymi wcześniej przez radnych. 

W kolejnych latach zajmowano się między innymi rozpatrzeniem prośby o przyznanie lokalu po 

byłej szkole w Orli. Omawiano sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, zapoznano się, że stanem bezpieczeństwa publicznego oraz z planami Powiatowego 

Zarządu Dróg dotyczącymi inwestycji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. 

 

 Komisją Spraw Społecznych kierował radny Hieronim Gabryelczyk. W jej skład wchodziło 

pięciu członków. 

Komisja ta odbyła w sumie 45 protokołowanych posiedzeń, z czego w: 

 2014r.. – 3 

 2015r. – 14 

 2016r. – 11 

 2017r. – 10 

 2018r. – 8 

Główną tematyką posiedzeń było omawianie materiałów sesyjnych. Komisja zajmowała się 

również innymi sprawami wspólnie z Komisją Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, które 

zostały już wyżej wymienione. Ponadto w 2015r. Komisja odbyła 3 nieprotokołowane posiedzenia 

podczas których szczegółowo zajęła się problem parkowania w centrum miasta. Przewodniczący 

Komisji brał także udział w pracach komisji zajmującej się przyznawaniem stypendium socjalnego 

dla uczniów z terenu gminy Koźmin Wlkp. 

 

 Komisja Rewizyjna pracowała w czteroosobowym składzie pod przewodnictwem radnego 

Jacka Zawodnego a od 13 września 2017 r. pod przewodnictwem Karola Jankowiaka. Komisja ta 

ogółem odbyła 34 protokołowane posiedzenia. 

 Komisja corocznie opiniowała wykonanie budżetu miasta i gminy. Poza tym w 2015 r. 

przeprowadziła kontrolę nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Burmistrza w stosunku do 

Spółki Koźmińskie Usługi Komunalne, zajęła się wyjaśnieniem zasadności skargi złożonej na 

Burmistrza, dokonała analizy wydatków Urzędu Miasta i Gminy z uwzględnieniem płac kadry 

kierowniczej, kosztów wyjazdów służbowych, środków przeznaczanych na organizację imprez, 

analizy pozyskiwania środków zewnętrznych oraz analizy środków przekazywanych organizacjom 

pozarządowym. Ponadto dokonała kontroli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp., Szkoły 

Podstawowej w Starej Obrze oraz Gminnego Ośrodka Sportu. W 2016 r. przeprowadziła kontrole 

Gimnazjum, SP w Borzęcicach oraz Zespołu Instytucji Kultury. W 2017 r. Komisja kontynuowała 

kontrole placówek oświatowych: SP w Mokronosie i SP nr 3 w Koźminie Wielkopolskim. 

Przeprowadzono również kontrolę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kontrolę 

Urzędu Miasta i Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej i realizacji zadań inwestycyjnych 

oraz ponowne kontrole GZIK i GOS. W roku bieżącym Komisja dokonała analizy realizacji zadań 
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finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wykorzystania mienia gminnego - świetlic 

wiejskich. Zgodnie z planem pracy przeprowadziła również kontrolę Przedszkola "Parkowe 

Skrzaty" w Koźminie Wielkopolskim. 

 Przewodniczący Rady, jego Zastępca oraz niektórzy z radnych uczestniczyli w wielu 

spotkaniach z organizacjami społecznymi, szkołami, sołtysami, itd. Przewodniczący pełnił również 

stałe dyżury w biurze Rady. Pozostali radni kontakty z wyborcami utrzymywali według swego 

uznania. 

 Tak w dużym skrócie przedstawiła się praca Rady Miejskiej i jej Komisji w trakcie siódmej 

kadencji. 
MB 

 

           Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 

 

         Justyn Zaradniak 

 


