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I.  INFORMACJE OGÓLNEI.  INFORMACJE OGÓLNE

Wstęp
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020

r. poz. 713 z późn.zm.) burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie
gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W  związku  z  powyższym  Burmistrz  Wyrzyska  przedkłada  Radzie  Miejskiej  w
Wyrzysku Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok. 

Informacje ogólne
Gmina Wyrzysk leży na atrakcyjnych i malowniczych terenach Wysoczyzny Krajeńskiej,

na  północnych  krańcach  województwa  wielkopolskiego,  w  powiecie  pilskim.  Jej  powierzchnia
to 159 km², z czego 2.031 ha stanowią lasy, a 11.622 ha grunty rolne. 

Przez Gminę Wyrzysk biegnie droga krajowa nr 10 łącząca Szczecin z Warszawą. Trasa ta
łączy  Gminę  Wyrzysk  z  Piłą  (37  km)  i  z  Bydgoszczą  (55  km).  Odcinek  będący  obwodnicą
Wyrzyska posiada status drogi ekspresowej S10. Dużym ułatwieniem komunikacyjnym jest także
linia kolejowa ze stacją w Osieku nad Notecią, która łączy gminę z Piłą (39 km) i Bydgoszczą (48
km). 

                     
Źródło: mapy Google

W  skład  gminy  wchodzą  34  miejscowości,  które  tworzą  19  sołectw:  Auguścin,  Bąkowo,
Dobrzyniewo,  Dąbki,  Falmierowo,  Glesno,  Gromadno,  Karolewo-Wiernowo,  Konstantynowo,
Kosztowo,  Kościerzyn  Wielki,  Młotkówko,  Osiek  nad  Notecią,  Polanowo,  Ruda,  Rzęszkowo,
Wyrzysk Skarbowy, Żelazno i Żuławka.
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Liczba ludności wg stanu na początek i koniec 2019 roku

Rok Pobyt stały Pobyt czasowy Dzieci  urodzone,
zameldowane  na
terenie  Gminy
Wyrzysk

Zgony  osób
zameldowanych
na  terenie  Gminy
Wyrzysk

01.01.2019 r. 13920 264 - -

31.12.2019 r. 13778 184 142 124
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Statystyka ludności wg. płci na koniec 2019 roku (pobyt stały i pobyt czasowy)

Lp. Wiek Mężczyźni

stali        czasowi  ogółem

Kobiety

stali       czasowi  ogółem

Wszyscy

stali       czasowi  ogółem

1. 0-2 231 4 235 235 2 237 466 6 472

2. 3 79 2 81 86 2 88 165 4 169

3. 4-5 146 1 147 122 1 123 268 2 270

4. 6 80 4 84 72 1 73 152 5 157

5. 7 96 1 97 69 0 69 165 1 166

6. 8-12 446 10 456 392 8 400 838 18 856

7. 13-15 217 2 219 211 5 216 428 7 435

8. 16-17 152 3 155 146 2 148 298 5 303

9. 18 74 0 74 80 1 81 154 1 155

10. 19-65 4405 57 4462 4042 73 4115 8447 130 8577

11 >66 767 1 768 1630 4 1634 2397 5 2402

ogółem 6693 85 6778 7085 99 7184 13778 184 13962

Na  terenie  Gminy  Wyrzysk  w  2019  roku,  oprócz  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku,
funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne gminy:

• Samorządowa  Administracja  Mieszkaniowa  w  Wyrzysku,  od  dnia  1  kwietnia  2019  r.
zmieniona nazwa na - Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku,

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku,
• Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku,
• Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku,
• Szkoły Podstawowe w: Wyrzysku, Osieku nad Notecią, Kosztowie, Falmierowie i Gleśnie,
• Publiczne Przedszkola w: Wyrzysku i Osieku nad Notecią,

oraz instytucja kultury (osoba prawna) – Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku.
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II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGIIII. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

2.1 Strategia rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016-2025 
Strategia Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016 – 2025 przyjęta została przez Radę Miejską

w Wyrzysku uchwałą Nr XVII/135/2016 w dniu 29 stycznia 2016 r. Dokument zawiera syntetyczną
diagnozę obszaru funkcjonowania Gminy w zakresie sytuacji społeczno - ekonomicznej, bilansu
strategicznego  sił  i  słabości  wraz  z  analizą  SWOT.  Opracowanie  obejmuje  koncepcję
funkcjonowania Gminy Wyrzysk na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji i misji, priorytetów,
celów strategicznych oraz kierunków działań.  Strategia Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016 –
2025  zorganizowana  jest  na  kilku  poziomach.  Wizja  Gminy  Wyrzysk  zapowiada,  jak  będzie
wyglądała gmina po okresie realizacji  strategii  rozwoju.  To obszar przyszłego stanu społeczno-
gospodarczego.  Wizją  gminy  jest  wykorzystanie  endogenicznych  walorów do  dbania  o  rozwój
infrastruktury proekologicznej  oraz dążenie do wzrostu atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i
kulturowej. Misja, cele strategiczne  i kierunki działań strukturą przypominają piramidę.   
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W  2019 R.  ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA, KTÓRE WPISUJĄ SIĘ W CELE
I KIERUNKI DZIAŁANIA STRATEGII GMINY WYRZYSK NA LATA 2016- 2025

Kierunek
działania

Nr
zadania

Zadanie służące
realizacji celu

Podjęte działania

II.I.1 

Poprawa
systemu
komunika-
cyjnego
w gminie

1. Budowa  drogi  gminnej
 nr  G321P  i  G322P  
w Falmierowie

Przedsięwzięcie  jest  zadaniem  wieloletnim
z  okresem  realizacji  od  2016  do  2020  roku.
W 2019  r.  wykonano  nawierzchnię  na  odcinku
drogi o dł. 1.052 m i szer. 5 m, zjazdy do posesji,
zjazdy na pola i pobocza obustronne o szerokości
2x0,75  z  kruszywa  łamanego,  na  przedłużeniu
odcinka zrealizowanego w roku 2018, w kierunku
miejscowości  Polinowo. Koszt  inwestycji
wyniósł 975.940,51 zł. 

2. Budowa  drogi  gminnej
w Karolewie 

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim          z
okresem realizacji od 2016 do 2019 roku.
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W 2019 r. wykonano jezdnię o szerokości 5,0 m z
nawierzchni  bitumicznej  oraz  obustronnych
poboczy  o  szerokości  2x0,75m  utwardzonych
kruszywem  łamanym,  na  odcinku  drogi  o  dł.
1.100,00 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr  DW242.  Na  realizację  zadania  pozyskano
dofinansowanie  z  Urzędu  Marszałkowskiego  w
Poznaniu  w  kwocie  241.600  zł  ze  środków
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Łączny  koszt  poniesiony  wydatków  w  2019  r.
wyniósł 1.422.514,58 zł.

3. Osiek  nad  Notecią  –
budowa  ulicy
Kasztanowej

Przedsięwzięcie  jest  zadaniem  wieloletnim
z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku.
W 2019  r.  wykonano  drogę  o  łącznej  długości
463,00 m o nawierzchni bitumicznej i szerokości
5,00 m, chodnik o szerokości 2,0 m z kostki bru-
kowej oraz wykonano kanalizację deszczową. Po-
niesiono wydatki w kwocie 1.299.999,99 zł. 

4. Wyrzysk  –  przebudowa
drogi  w  ul.  Pod
Czubatką

Wykonano  dokumentację  projektowa  na
przebudowę  drogi  na  odcinku  od  dawnej  drogi
krajowej  nr  10  do  oczyszczalni  ścieków.  Koszt
prac projektowych wyniósł 19.895 zł. 

5. Wyrzysk – przebudowa 
ul.  Parkowej
wraz z dojazdem do SP
i basenu 

Przedsięwzięcie  jest  zadaniem  wieloletnim
z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku.
W 2019 r. dokonano przebudowę ulicy Parkowej
na  odcinku  o  łącznej  długości  418  m  wraz  z
poszerzeniem jezdni, włączeniem do ulicy 22-go
Stycznia (DW 242),  budowy ścianki oporowej i
montażu  balustrady  od  strony  skarpy,
przebudowy  sieci  energetycznej  i  oświetlenia
ulicznego  oraz  wykonania  kanalizacji
deszczowej.  Pierwotnie  jezdnia  miała
nawierzchnię z trylinki, obecnie ma nawierzchnię
bitumiczną  w  ulicy  oraz  z  betonowej  kostki

brukowej na dojeździe do szkoły podstawowej i
basenu.

Zadanie  uzyskało  dofinansowanie  ze  środków
Funduszu  Dróg  Samorządowych  w  wysokości
1.158.533,00 zł. Łączny koszt w 2019 r. wyniósł
1.971.396,58 zł

6. Gromadno –przebudowa

drogi  gminnej  na
odcinku:  Falmierowo  –
Gromadno

Zadanie  przewiduje  przebudowę  nawierzchni
jezdni od Falmierowa do Gromadna, przez wieś
aż do drogi wojewódzkiej nr DW 242 o dł. 3,7
km, budowę chodnika (na terenie wsi Gromadno
w brakujących odcinkach), przebudowę przepustu
poprzez jego poszerzenie na potrzeby chodnika,

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok 9



budowę  miejsc  postojowych  na  terenie  wsi
Gromadno  oraz  budowę  poszerzenia  jezdni  i
odwodnienia  drogi.  W  2019  r.  w  pasie  drogi
wykonano dwa odcinki rowu przydrożnego wraz
z  przepustami  oraz  rurociągami  kanalizacji
deszczowej  odprowadzającej  wody  opadowe  i
roztopowe  do  zbiornika  retencyjno-
rozsączającego.  Łączna  długość  wykonanego
odwodnienia  drogowego  wyniosła  ok.  398  m.
Koszt wyniósł 269.649,93 zł.

7. Dobrzyniewo – budowa
chodnika  przy  drodze
gminnej

Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości
135  m oraz  zabrukowano  kostką  granitową  łuk
skrzyżowania.  Poniesiono wydatki  w wysokości
43.024,17 zł.

8. Kosztowo  –  budowa
chodnika  przy  drodze
gminnej

Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości
ok.  75  mb,  zatoczkę  autobusową  oraz
uzupełniono  ciągi  komunikacyjne  masą
bitumiczną.  Poniesiono  wydatki  w  wysokości
35.914,93 zł.

9. Auguścin – przebudowa
dróg  gminnych  –
opracowanie
dokumentacji
projektowej

Wykonano  dwie  dokumentacje  projektowe  dla
przebudowy  dwóch  odcinków  dróg  gminnych.
Zadanie nr 1: droga nr G129327P w Auguścinie o
dł. 1,5 km i szer. 5,0 m na odcinku za świetlicą w
kierunku północnym, oraz zadanie nr 2: droga nr
G129329P w Auguścinie o dł. 0,7 km i szer. 5,0m
na odcinku od posesji nr 31 do posesji nr 38 do
skrzyżowania  z  drogą  Glesno-Kraczki.   Łączny
koszt wydatków to 65.832,70 zł.

10. Osiek  nad  Notecią  –
przebudowa  drogi
gminnej  ul.  3  Maja  –
opracowanie
dokumentacji
projektowej

Wykonano  dokumentację  projektową  dla
przebudowy  ul.   3  Maja  na  odcinku  od  ulicy
XXX-lecia do ulicy XX-lecia o długości ok. 190
m i szerokości jezdni 5,0 - 5,5 m wraz z budową
chodnika po jednej stronie o szerokości 1,50 m i
wjazdami  do  posesji  o  nawierzchni  z  kostki
betonowej. Koszt wyniósł 7.500 zł. 

11. Glesno  –  przebudowa
drogi  gminnej  –
opracowanie
dokumentacji
projektowej

Projektant  nie  wywiązał  się  z  terminu
sporządzenia  dokumentacji  wyznaczonego  w
umowie.  W  I  kw.  2020  r.  rozwiązana  została
umowa z jego winy i nałożono kary umownej z
tego  tytułu.  Realizacja  i  zapłata  z  wykonanie
usługi nastąpi po wyłonieniu nowego projektanta
drogi. 

12. Osiek  nad  Notecią  –
budowa drogi gminnej –

W  ramach  inwestycji  wykonano  dokumentację
projektową na : 
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ulica 11 Listopada 1)  przebudowę nawierzchni ulicy na odcinku od
ul.  XX  -  lecia  do  ul.  Jasnej,  stanowiącej  ciąg
pieszo-jezdny  wraz  z  wjazdami  do  posesji  o
nawierzchnia z  kostki betonowej o długości ok.
210 m i szer. 5,0-5,5 m,

2) przebudowę nawierzchni ulicy na odcinku od
jezdni  asfaltowej  w  ulicy  11  Listopada  w
kierunku boiska wielofunkcyjnego wraz z zatoką
do zawracania, budową chodnika jednostronnego
od  zatoczki  do  ul.  XX  –  lecia  i  wjazdami  do
posesji  o  nawierzchnia  z  kostki  betonowej  o
długość  ok.  90  m.  i  szer.  5,0-6,0  m,  szerokość
chodnika 1,5 m,
3)  utwardzenie  chodnika  w  ulicy  Jasnej,  przy
rondzie  i  w  ulicy  11  Listopada  wzdłuż  jezdni
asfaltowej,  na  odcinku  od  ul.  11  Listopada  do
ulicy  XX  -  lecia  z  kostki  betonowej  wraz  z
wjazdami do posesji  o łącznej  długości odcinka
ok. 220 m i szerokości 1,5 m.
Koszt dokumentu 12.000 zł. 

13. Wyrzysk  –  przebudowa
drogi  gminnej  –  ulica
Dębowa

Wykonano  przebudowę  drogi  osiedlowej   o
długości 342 m, szerokości 5 m, o nawierzchni z
kostki  brukowej  wraz  z  dojściami  do  posesji,
zjazdami indywidualnymi i odwodnieniem jezdni,
poprzez istniejące oraz  nowo wykonane wpusty
uliczne  do  kanalizacji  deszczowej.  Wody
opadowe  z  utwardzonej  powierzchni  pasa
drogowego  są  odprowadzone  za  pomocą
rurociągów grawitacyjnych do istniejącego już na

tym  terenie  układu  grawitacyjnego  kanalizacji
deszczowej. Koszt inwestycji to 759.673,97 zł.

14. Rzęszkowo  -wykonanie
rowu  odwadniającego
drogę gminną

Wybudowano  otwarty  rów  przydrożny  wraz  z
przepustami oraz wylotem do istniejącego rowu z
zastosowaniem  elementów  separujących
substancje mineralne w postaci piaskownika oraz
osadnika  zawiesiny  mineralnej.  Łączna  długość
wykonanego  odwodnienia  drogowego  wyniosła
ok. 476 m.  Łączny koszt  wydatków na zadanie
wyniósł 121.412,55 zł.

15. Bąkowo  –  utwardzenie
terenu  przy  drodze
gminnej

Wykonano  utwardzenie  w pasie  drogi  gminnej.
Łączne wydatki poniesiono w kwocie  10.448,68
zł. 
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16. Osiek  nad  Notecią  –
utwardzenie
nawierzchni łącznika ul.
Wyrzyskiej  i  ul.
Ceramicznej

Wykonano  utwardzenie  z  kostki  betonowej
łącznika od ul. Wyrzyskiej do ul. Ceramicznej o
szerokości 3,0 m i długości ok. 66,5 mb, dojścia i
wjazdy  do  posesji.  Poniesiono  koszty  w
wysokości 49.905,70 zł.

         16
.

Uzupełnienie
oświetlenia  drogowego
na  terenie  Gminy
Wyrzysk

Przedsięwzięcie  jest  zadaniem  wieloletnim
z  okresem  realizacji  od  2016  do  2020  roku.
W  roku  2019  wykonanie  35  kompletnych
punktów  oświetleniowych  (słup,  oprawa  LED i
okablowanie) w 14-tu miejscach na terenie gminy
Wyrzysk:  w  Wyrzysku  przy  ul.  Akacjowej,
Pocztowej i Przy Stawie, w Osieku n. Not. przy
ul.  Podgórnej,  Spacerowej,  Za  Skansenem,
Dworcowej,  Kasztanowej  i  przy  ścieżce
rowerowej,  w  Gleśnie,  Bagdadzie  i  Bielawach
Nowych, Kosztowie i Rzęszkowie, Młotkówku i
Karolewie. Podpisano  umowy  o  wykonanie
przyłącza elektrycznego dla 16 punktów z Enea
Operator. Łącznie poniesiono koszty w wysokości
229.489,65 zł.            

 II.I.2
Modernizacja  
i  rozbudowa
infrastruktury
społecznej  
i sportowej

          1. Modernizacja  budynku
hali  sportowej  oraz
budynku  socjalno-
użytkowego  z  bazą
noclegowo-
wypoczynkową  w
Wyrzysku  przy  ul.
Parkowej  oraz  budowa
hali sportowej (II etap)

Przedsięwzięcie  jest  zadaniem  wieloletnim
z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku.

W  2019  r.  poniesione  wydatki  to  płatność  za
wykonanie  ekspertyzy  technicznej  stanu
konstrukcji  i  elementów  budynku  oraz
charakterystykę  energetyczną  budynku,
kosztorys  inwestorski  obejmujący  wydzielenie
robót  w  budynku  hali  sportowej  (bez  robót  w
budynku socjalno-użytkowym z bazą noclegowo-
wypoczynkową), konieczny do złożenia wniosku
o  dofinansowanie,  dokumentację  projektową
oświetlenia zewnętrznego wraz z linią zasilającą
dla  terenu  działki,  na  której  zlokalizowana  jest
hala sportowa, wykonano modernizację instalacji
ciepłej  wody  w  hali  sportowej  w  Wyrzysku.
Łączny  koszt  dokumentów  i  wykonanych  prac
wyniósł 16.802,89 zł.

        2. Wyrzysk – przebudowa 
i  termomodernizacja
budynku  Urzędu
Miejskiego 

Realizacja  zadania jest  zaplanowana w WPF na
lata 2016 – 2020. W ramach inwestycji w 2019
wykonano  przebudowę  kotłowni  z  olejowej  na
gazową i instalację wywiewną.

Renowacja  elewacji  budynku obejmowała
oczyszczenie elewacji ze starej farby, elementów
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dekoracyjnych,  metalowych  oraz  krat,  wycięcie
spoin,  skucie obluzowanych tynków, wykonanie
nowych  spoin  międzyceglanych,  a  także
odtworzono ubytki przy elementach zdobniczych,
uzupełniono,  zaimpregnowano  i  scalono
kolorystycznie  cegły  i  wykończono  zaprawą
tynkarską cokół i okap budynku. Łączne nakłady
finansowe wyniosły 467.373,36 zł.

     3. Bąkowo  –  projekt
centralnego  ogrzewania
w  budynku  świetlicy  i
remizy strażackiej

Wykonano  dokumentację  projektową  na
wykonania  centralnego  ogrzewania  i  kotłowni
gazowej  oraz dokumentację  projektową
wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody  w
budynku świetlicy wiejskiej  i remizy strażackiej
w Bąkowie.  Koszty wyniosły 10.455,00 zł.

         4.

          

Falmierowo  –  zakup
i  montaż  budynku
gospodarczego

Zamontowano  blaszane  pomieszczenie
gospodarcze o wym. 5,0 x 6,5 m, przytwierdzone
do fundamentów żelbetowych.  Koszty  wyniosły
10.997,70 zł. 

         5. Glesno  -
zagospodarowanie
przestrzeni  publicznej
na  terenie  sportowo  –
rekreacyjnym

Wykonano rozbudowę oświetlenia zewnętrznego
terenu sportowo – rekreacyjnego i placu zabaw o
dwa  słupy  z  podwójną  oprawą  LED  na
podwójnych  wysięgnikach,  wykonano  instalację
elektryczną oświetleniową (3 oprawy pod wiatą +
1 LED boczna) i gniazd wtyczkowych pod wiatą
rekreacyjną  wraz  z  podłączeniem  do  skrzynki
energetycznej za łączną kwotę 29.535,87 zł. 

        6.

            

Osiek  nad  Notecią  –
modernizacja  kuchni  w
świetlicy wiejskiej

Wykonano dokumentację projektową obejmującą
modernizację kuchni z przebudową ścian, zmianą
technologii  przygotowania  potraw,  zmianą
instalacji wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej.
Wykonano  skucia  tynków,  wykuto  otwory  i
zdemontowano  stolarkę  drzwiową,  licowano
ściany płytkami z kamieni sztucznych, nałożono
gładź  szpachlową  i  pomalowano  farbami
emulsyjnymi,  wykonano  posadzki  z  płytek
kamionkowych,  zakupiono  i  zamontowano  stół
kuchenny  z  blachy  kwasoodpornej  oraz
pochłaniacz,  wymieniono  instalację  wod-kan,
zamontowano  armaturę  kuchenną  i  nowy

grzejnik,  wymieniono gniazda  elektryczne,

oprawy  świetlówkowe  i  żarowe,  zamontowano
wentylatory  i  kratki  wentylacyjne  z  wyciągiem
mechanicznym.  Poniesiono koszty  w wysokości
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92.040,90 zł. 

         7.

          

Gromadno  –
zagospodarowanie
terenu  rekreacyjnego
przy świetlicy

Wykonano  dwie  altany  rekreacyjne  drewniane,
utwardzenie  terenu  z  kostki  betonowej  pod
wiatami oraz ciągi komunikacyjne, zamontowano
tablicę  informacyjną  z  historią  sołectwa,
betonowy grill  i  stół.  Wydano  140.997,09 zł,  a
pozyskano  30.000  zł  z  dotacji  Urzędu
Marszałkowskiego  w  Poznaniu  w  ramach
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

8. Wykonanie  projektu  i
robót  budowlanych
dotyczących
modernizacji  świetlicy
wiejskiej w Polanowie 

Wykonano  nową  instalację  oświetleniową  i
gniazd,  okablowanie,  zamontowanie  ogrzewania
elektrycznego  oraz  instalację  do  wydzielonego
aneksu  kuchennego,  a  także  przygotowanie  do
montażu  instalacji  multimedialnej  za  16.742,06
zł.

9. Wyrzysk  Skarbowy  –
zakup i montaż budynku
gospodarczego 

Zamontowano  blaszane  pomieszczenie
gospodarcze o wym. 5,0 x 6,5 m, przytwierdzone
do  fundamentów  żelbetowych  za  kwotę
16.632,19 zł. 

10. Dąbki – zakup i montaż
urządzeń  sportowo-
rekreacyjnych

Zamontowano  urządzenie  fitness-crossfit/street
workout  na  wykonanym  podłożu  strefy
bezpiecznej.  Poniesiono  koszty   w  wysokości
15.907,50 zł. 

11. Konstantynowo  –
doposażenie  placu
zabaw

Zamontowano  urządzenie  siłowni  zewnętrznej
dwustanowiskowe - orbitrek i dwa koła TAI-CHI,
zamontowano  drewnianą  huśtawkę.  Łączne
nakłady wyniosły 5.956,90 zł. 

12. Kosztowo  –
doposażenie wiaty

Zamontowano  pięć  ławostołów  drewnianych,
oraz  ławki  z  bali  drewnianych.  Poniesiono
wydatki w wysokości 7.000,00 zł. 

13. Ruda  –
zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego 

Wykonano zasilanie i oświetlenie terenu rekreacji
i placu zabaw, ogniska o średnicy 200 cm z kostki
granitowej   z  dnem  betonowym, utwardzenie
terenu  wokół  ogniska  z  kostki  granitowej,
zamontowano wiszący grill obrotowy oraz 4 szt.
ławek bez oparcia. Łącznie poniesione koszty na
dzień 31.12.2019 r. wyniosły 13.994,38 zł.

14. Żelazno  –  zabudowa
tyłu oraz ścian bocznych
wiaty  rekreacyjnej  zlo-
kalizowanej  na  terenie
gminnym

Wykonano  zabudowę  ścian  z  deski  boazeryjnej
impregnowanej za kwotę 14.117,87 zł. 
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15. Konstantynowo  –  mon-
taż wiaty rekreacyjnej –
dokumentacja  projekto-
wa

Opracowany  został  projekt wykonawczy  wiaty
rekreacyjnej  o  wym.  6,0  x  3,0  m  za  kwotę
2.400,00 zł.

16. Młotkówko  –  montaż
instalacji elektrycznej w
wiacie rekreacyjnej 

Wykonano  zasilanie  i  oświetlenie  w  wiacie
rekreacyjnej za łączną kwotę 4.774,63 zł. 

17. Młotkówko  –
zagospodarowanie
terenu  przy  wiacie
rekreacyjnej 

Wykonano  i  zamontowano  4  ławki  betonowe z
oparciami  przy  wiacie  rekreacyjnej  za kwotę
4.542,92 zł.

18. Remont  zaplecza
szatniowo-socjalnego
pomieszczeń  klubu
sportowego  w
Kościerzynie Wielkim

Wykonano  wymianę  podłóg  w  szatniach,  w
pokoju sędziowskim i korytarzu, ułożenie płytek
na  ścianach,  wymianę  pokrycia  dachowego  na
płytę warstwową ocieploną, wymianę podsufitki,
montaż  wentylacji  mechanicznej,  wymianę
instalacji  elektrycznej,  wymianę  osprzętu
sanitarnego  oraz  montaż  nowych  bojlerów
elektrycznych  do  ciepłej  wody.   Łączna  kwota
wykonania zadania to 60.625,24 zł, w tym 30.000
zł  z  dotacji  Urzędu  Marszałkowskiego  w
Poznaniu w ramach programu „Szatnia na medal”
oraz  1.000  zł  od  partnera  projektu  –  klubu
sportowego Sokół Kościerzyn Wielki. 

II.II.3.
Ochrona
walorów
i  zasobów
środowiska
naturalnego

          1.

          

Miejscowy  plan
zagospodarowania
przestrzennego
Kościerzyn Wielki

Rozpatrzono  uwagi  do  projektu  planu
wyłożonego  w  2018  r.  Przyjęto  uchwałą  Nr
VI/82/2019 Rady Miejskiej  w Wyrzysku z dnia
22 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  terenów na
wschód  od  Kościerzyna  Wielkiego.
Przedstawiono  plan  Wojewodzie
Wielkopolskiemu w celu zbadania legalności oraz
publikacji  w  wojewódzkim  dzienniku
urzędowym. 

       2. Miejscowy  plan
zagospodarowania
przestrzennego  w
rejonie  amfiteatru  w
Wyrzysku

Uzyskano  zgodę  Marszałka  Województwa
Wielkopolskiego  na  przeznaczenie  gruntów
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Wyłożono
projekt  planu  do  publicznego  wglądu.
Rozpatrzono  uwagi  do  projektu  planu.  Przyjęto
uchwałą  Nr  XIII/133/2019  Rady  Miejskiej  w
Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 r.  w sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  terenów  w  rejonie  amfiteatru  
w  Wyrzysku  i  przedstawiono  plan  Wojewodzie
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Wielkopolskiemu w celu zbadania legalności oraz
publikacji  w  wojewódzkim  dzienniku
urzędowym. 

          3.

          

Miejscowy  plan
zagospodarowania
przestrzennego  miasta
Wyrzysk

Wyłożono projekt planu do publicznego wglądu.
Rozpatrzono  uwagi  do  projektu  planu.  Przyjęto
uchwałą  Nr  XII/115/2019   Rady  Miejskiej  w
Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego miasta Wyrzysk i  przedstawiono
plan  Wojewodzie  Wielkopolskiemu  w  celu
zbadania  legalności  oraz  publikacji  w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.

       4.

         

Lokalne  standardy
urbanistyczne

Przyjęto uchwałą Nr VI/81/2019 Rady Miejskiej
w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
lokalnych  standardów  urbanistycznych  i
przedstawiono  plan  Wojewodzie
Wielkopolskiemu w celu zbadania legalności oraz
publikacji  w  wojewódzkim  dzienniku
urzędowym.

IV.I.2  Wzrost
poziomu
bezpieczeństw
a publicznego

       1. 

          

Przebudowa  i
rozbudowa  budynku
OSP w Wyrzysku

Przedsięwzięcie  jest  zadaniem  wieloletnim
z okresem realizacji od 2016 do 2019 roku.
Zakres  prac  w  2019  r.  obejmował: rozbiórkę
kotłowni,  przebudowę  zaplecza  socjalnego  z
aneksem  kuchennym  oraz  toaletą,  nadbudowa
jednego  z  istniejących  boksów  garażowych i
rozbudowa  o kolejny.  Obiekt  rozbudowano  o
pomieszczenie kotłowni oraz dwa pomieszczenia
gospodarcze.  Wykonano  także  szatnię  na  stroje
bojowe z węzłem sanitarnym. Łącznie poniesiono
wydatki w kwocie 1.440.632,28 zł. 

2.2  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wyrzysk

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wyrzysk
przyjęto uchwałą nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r.,
zmieniono  uchwałą  nr  XL/329/2017  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia  24  listopada  2017  r.
Ustalenia  studium  wiążą  władze  gminy  przy  kształtowaniu  przestrzeni.  Wszystkie  plany
zagospodarowania przestrzennego należy sporządzać w taki sposób, aby nie naruszały one ustaleń
ww. studium. Poza tym na podstawie studium wydawane są zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
dla działek położonych poza zasięgiem planów miejscowych. 

Uchwałą nr VI/80/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku  w sprawie oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk oraz miejscowych
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planów  zagospodarowania  przestrzennego  obowiązujących  na  terenie  gminy  Wyrzysk,  Rada
Miejska  stwierdziła  brak  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Wyrzysk,  przyjętego  uchwałą  nr XXXVI/329/2013  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 roku, zmienionego uchwałą nr XL/329/2017 Rady Miejskiej
w Wyrzysku   z dnia 24 listopada 2017 roku, w części dotyczącej:
1)  uwarunkowań  wynikających  z  potrzeb  i  możliwości  rozwoju  gminy,  a w szczególności
w zakresie braku uwarunkowań uwzględniających:

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
b)  prognozy demograficzne,  w tym uwzględniające,  tam gdzie to  uzasadnione,  migracje
w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy;

2)  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  dotyczących  zmian  w strukturze
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikających z audytu krajobrazowego,
w zakresie wynikającym z uwarunkowań określonych w pkt 1;
3)  kierunków i  wskaźników dotyczących  zagospodarowania  oraz  użytkowania  terenów,  w tym
terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów wyłączonych spod zabudowy,  w zakresie
wynikającym    z uwarunkowań określonych w pkt 1.

Skutkiem stwierdzenia  częściowej  nieaktualności  studium będzie  konieczność  wszczęcia
procedury  jego  zmiany,  to  jednak  w  przyjętym  wieloletnim  planie  sporządzania  dokumentów
planistycznych  przewidziane  jest  w  dalszej  kolejności,  po  sporządzeniu  planów  miejscowych
w zasięgu odległości równej dziesięciokrotnej wysokości elektrowni wiatrowych (po 2021 r.).

2.3  Wieloletni  Program  Gospodarowania  Mieszkaniowym  Zasobem
Gminy Wyrzysk na lata 2018- 2023

 Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wyrzysk został przyjęty  został
uchwałą  Nr LII/440/2018  Rady Miejskiej w Wyrzysku w dniu 18.10.2018 r. Program ten  jest
dokumentem  planistycznym  pozwalającym  na  efektywne  gospodarowanie  swoim  zasobem.
Program jest  spójny z innymi  aktami  prawnymi,  uwzględnia  przyjęte  kierunki  rozwoju  Gminy,
strategię,  inwestycje  i budżet.  Realizacja  programu  wiąże  się  z podejmowaniem  czynności
wynikających z jego zapisów, w tym koordynacji niezbędnych działań administracji samorządowej
i jednostek podległych przy jego wdrożeniu i nadzoru realizacji.
1.  Podstawy opracowania planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Ustawa  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu
cywilnego (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1182 z późn. zm.) nałożyła na rady gmin obowiązek uchwalenia
wieloletnich  programów gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy  na  co  najmniej  pięć
kolejnych lat. 

 Zgodnie z art. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu  cywilnego  przez  mieszkaniowy  zasób  gminy  należy  rozumieć  lokale  służące
do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące własność gminy lub jednoosobowych spółek
gminnych,  którym gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych  wspólnoty  samorządowej,  z  wyjątkiem  towarzystw  budownictwa  społecznego
oraz  lokale  pozostające  w  posiadaniu  samoistnym tych  podmiotów,  a  także  lokale  mieszkalne
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wskazane      w umowie spółki utworzone przez spółki celowe, o których mowa w  art. 7 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 2018 r., poz.2363 z późn. zm.)
 2.  Program składa się z następujących elementów:
1) prognozy  dotyczącej  wielkości  oraz  stanu  technicznego  zasobu  mieszkaniowego  Gminy

Wyrzysk  na  lata  objęte  programem,  w tym  aktualnej  wielkości  zasobu  mieszkaniowego
z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, wg kryterium własności, wieku
i stanu technicznego;

2) analizy  potrzeb  oraz  planu  remontów  i modernizacji  wynikających  ze  stanu  technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych w kolejnych latach;
4) zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu;
5) sposobu  i zasad  zarządzania  lokalami  i budynkami  wchodzącymi  w skład  mieszkaniowego

zasobu  gminy  oraz  przewidywane  zmiany  w zakresie  zarządzania  mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach;

6) źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) określenia wysokości wydatków na utrzymanie substancji mieszkaniowej w kolejnych latach,

z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali
i budynków  wchodzących  w skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy,  koszty  zarządu
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki
inwestycyjne;

8) opisu  innych  działań  mających  na  celu  poprawę  wykorzystania  i  racjonalizację
gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy,  a w  szczególności  niezbędnego  zakresu
zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowaną sprzedaż lokali.

Realizując  ustawowe  zadanie  gmina,  na  zasadach  i w  wypadkach  przewidzianych
w przepisach  prawa  zapewnia  lokale  socjalne  i lokale  zamienne,  a także  zaspokaja  potrzeby
mieszkaniowe  gospodarstw  domowych  o niskich  dochodach.  Do  priorytetowych  zadań  gminy
należy  dążenie  do  zaspokajania  potrzeb  mieszkaniowych  najbardziej  potrzebujących  członków
wspólnoty  samorządowej.  Program  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Wyrzysk
zawiera  prognozy  działań  Gminy  w  kolejnych  latach  objętych  programem  zmierzające
do pozyskiwania lokali mieszkalnych celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
3.  Stan zasobu mieszkaniowego gminy.

 Mieszkaniowy zasób Gminy stanowią lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących
własność i współwłasność gminy, to łącznie 249 lokali mieszkalnych. 

W celu zapewnienia określonej wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Wyrzysk zakłada
się pozyskiwanie lokali w drodze:

1) budowy  budynków  mieszkalnych  w oparciu  o ustalenia  zawarte  w miejscowych  planach
zagospodarowania  przestrzennego  bądź  też  w oparciu  o ustalenia  zawarte  w decyzjach
o warunkach zabudowy;

2) przebudowy,  rozbudowy  i nadbudowy  budynków,  a także  adaptacji  innych  pomieszczeń
niemieszkalnych na lokale;

3) zakupu lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności;
4) zamiany nieruchomości.

W 2019  roku  dokonano  zamiany  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  Wyrzysku  stanowiącego
własność Gminy Wyrzysk  na lokal mieszkalny stanowiący własność osób fizycznych położony
w Wyrzysku. Ponadto nie pozyskano żadnego innego lokalu do zasobu mieszkaniowego Gminy
Wyrzysk. 
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Szczegółowe  dane  dotyczące  zasobu  mieszkaniowego  Gminy  Wyrzysk   wraz
z zestawieniami tabelarycznymi zostały opisane w dziale IV pkt 4.13 niniejszego Raportu. 

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych 
Zmniejszenie zasobu mieszkaniowego nastąpi wskutek sprzedaży lokali  mieszkalnych na

rzecz  ich  najemców  na  zasadach  określonych  w zapisach  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku
o gospodarce nieruchomościami. Obowiązujące obecnie przepisy prawa miejscowego umożliwiają
najemcy lokalu nabycie na własność zajmowanego przez siebie  lokalu po preferencyjnej  cenie.
Na podstawie uchwały Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie  udzielania  bonifikat  od  ceny  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących  własność
Gminy  Wyrzysk  sprzedawanych  na  rzecz  ich  najemców,  umożliwia  się  najemcy  lokalu
mieszkalnego,  z którym najem został  nawiązany  na  czas  nieoznaczony,  na  zakup  lokalu  nawet
z 80% bonifikatą   od ustalonej ceny sprzedaży. 

Średnio w każdym roku planuje się sprzedaż około sześciu lokali  mieszkalnych z zasobu
gminy. Poziom ten w danym roku kalendarzowym jest bardzo zróżnicowany i zależny jest przede
wszystkim  od  sytuacji  gospodarczo  –  finansowej  na  rynku  nieruchomości  (brak  środków
finansowych  na  zakup  lokali  przez  ich  najemców).  W  2019  roku  sprzedano  5  lokali
mieszkalnych. Wobec powyższego stan zasobu mieszkaniowego na dzień 31 grudnia 2019 roku to
249 lokali mieszkalnych. 

 Ze  sprzedaży  wyłącza  się  lokale  socjalne  i budynki  z lokalami  o standardzie  lokali
socjalnych, które po zwolnieniu ich przez dotychczasowych najemców przeznaczane będą na lokale
socjalne, a także lokale znajdujące się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. W budynkach,
w których własność lokali osób fizycznych stanowi ponad 70%, zwalniane przez najemców lokale
mieszkalne  w miarę  możliwości  przeznaczane  będą  do  zbycia  w trybie  przetargowym  w celu
wyzbycia się całego budynku spod zarządu Gminy. 

5.  Stan techniczny zasobu mieszkaniowego
 Prawidłowe  zbilansowanie  potrzeb  remontowo-modernizacyjnych  wymaga  ustawienia

standardów  docelowych,  które  będzie  można  osiągnąć  na  przestrzeni  lat.  Okresowe  przeglądy
w zakresie  wymaganym  przez  prawo  budowlane  i inne  przepisy  dotyczące  bezpieczeństwa
użytkowania lokali dokonywane przez administratorów zasobu nie są wystarczające do określenia
aktualnego  standardu  budynku  mieszkalnego,  gdyż  polegają  one  na  ocenie  tylko  niektórych
elementów budynku.

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy został szczegółowo opisany w dziale IV pkt
4.13  Gospodarka mieszkaniowa.  

 Finansowanie  remontów  nieruchomości  stanowiących  własność  i współwłasność  gminy
odbywa  się  między  innymi  ze  środków  pochodzących  z budżetu  gminy.  Środki  pieniężne  na
finansowanie remontów nieruchomości pochodzą między innymi: 
1) z budżetu gminy;
2) z wpływów osiągniętych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
3) z wpływów z tytułu bezumownego korzystania z lokalu;
4) z wpływów z tytułu wpłat właścicieli lokali mieszkalnych w związku z wykonanymi remontami

nieruchomości.
Priorytetem  dla  gospodarki  mieszkaniowej  jest  wprowadzenie  równoważącej  się  struktury
dochodów  i wydatków.  W budynkach  wspólnot  mieszkaniowych  z udziałem  gminy,  w których
dokonuje  się  wpłat  na  fundusz  remontowy,  koszty  remontów  pokrywane  są  z tych  funduszy.
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Pomimo  rosnącego  zapotrzebowania,  wysokość  środków  przeznaczanych  na  remonty
corocznie  spada. Sytuacja  ta  powodowana  jest  koniecznością  przeznaczania  większości
przychodów z czynszów na pokrywanie kosztów bieżącej działalności administracyjnej zarządcy,
ponoszenia kosztów egzekucji, umorzeń komorniczych, regulowania wszelkich należności, w tym
za osoby niepłacące i z tytułów, na które brak jest pokrycia w przychodach.
 Wobec dużych potrzeb remontowych wymagane prace muszą być rozłożone na kilka lat.
W pierwszej kolejności wykonywane są  prace związane z zagrożeniem zdrowia i życia oraz te,
które zatrzymują proces dewastacji substancji mieszkaniowej.   
Szczegółowe plany  remontowe ustalane  są  na  okres  roku,  raz  rocznie  na  zebraniach  wspólnot
mieszkaniowych w okresie do końca I kwartału każdego roku. 

Zestawienie  nakładów na remonty i inwestycje w  w 2019 roku zostało opisane w dziale IV
pkt 4.13.

6.  Zasady polityki czynszowej

Na gminie ciąży obowiązek ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne. Stawkę
bazową  czynszu  za  1m2  powierzchni  użytkowej  ustala  Burmistrz.  Ustalając  stawkę  czynszu
w zasobach  stanowiących  mieszkaniowy  zasób  gminy  uwzględnia  się  czynniki  podwyższające
i obniżające wartość użytkową lokali komunalnych.
 Polityka  czynszowa  powinna  zmierzać  do  takiego  kształtowania  stawek  czynszu,  które
zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do takiego
stanu,aby  zminimalizować  dopłaty  z budżetu  Gminy  do  utrzymania  zasobu  mieszkaniowego.
Wpływy  z czynszów  stopniowo  powinny  pokrywać  nie tylko  koszty  bieżącego  utrzymania
budynków,   ale  zapewnić  również  pozyskanie  środków  na  remonty.  Zarządzeniem  Nr  0050.
139.2019   Burmistrza  Wyrzyska  z  dnia  16  października  2019  roku  w  sprawie  ustalenia
miesięcznych  stawek  bazowych  czynszu  dla  lokali  tworzących  mieszkaniowy  zasób  gminy
Wyrzysk ustalono stawki czynszu, które obowiązują od dnia 1 listopada 2019 r.  

Najemca oprócz czynszu najmu jest zobowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją
mieszkania  niezależnych  od  właściciela,  tj.  opłat  za  wodę,  kanalizację,  c.o.,   opłaty  za
zagospodarowanie  odpadów  komunalnych.   Osoby  zajmujące  lokal  bez  tytułu  prawnego  są
obowiązane do dnia opróżnienia lokalu,  co miesiąc uiszczać odszkodowanie w wysokości czynszu,
jaki obowiązywałby najemcę danego lokalu.
Przychody z tytułu opłat czynszowych za 2019 r.  690 175,34 zł
w tym :
zaliczki na fundusz remontowy 81 772,93 zł
Dodatkowo :
opłaty właścicieli za 2019r. 40 945,87 zł
(koszty eksploatacyjne, koszty zarządu, zaliczki na fundusz remontowy)
w tym :
zaliczki na fundusz remontowy 10 072,77 zł
Ogółem : 
Przychody z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe 731 121,21 zł
w tym:
zaliczki na fundusz remontowy 91 845,70 zł
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Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosły: 336 188,29 zł. Wystawiono 316  wezwań
do zapłaty, uzyskano 23 prawomocne nakazy zapłaty, 89 spraw zostało  skierowanych do egzekucji
komorniczych.

2.4 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wyrzysk na lata 2017-2023
Rewitalizację  należy  rozumieć  jako  wyprowadzenie  ze  stanu  kryzysowego  obszarów

zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone
we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie
i realizację programów rewitalizacji. 

W  październiku  2017  r.  Rada  Miejska  w  Wyrzysku  uchwaliła  Lokalny  Program
Rewitalizacji  i  Gminy Wyrzysk na lata  2017-2023  (uchwała nr  XXXIX/312/2017).  Posiadanie
przez gminę programu umożliwia ubieganie się o środki finansowe w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W  LPR  Gminy  Wyrzysk  wyznaczono  obszar  rewitalizacji  składający  się  z  dwóch
podobszarów:

1. Miejscowości  Wyrzysk –  obejmującej  obszar  jednostki  delimitacyjnej  Wyrzysk północ
obejmujący  następujący  ulice:  Aleje,  Bydgoska,  Grunwaldzka,  Kościuszki,  Łączna,
Pocztowa,  Przy  Stawie,  Rzeczna,  Staszica,  Tęczowa,  Wiejska   oraz  część  jednostki
delimitacyjnej Wyrzysk zachód – w obrębie rynku (Plac Wojska Polskiego) oraz terenów
rekreacyjnych         w obrębie Parku Miejskiego (ulice: Parkowa, Młyńska, Targowisko).
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2. Miejscowości Osiek nad Notecią – obejmującej obszar jednostki delimitacyjnej Osiek nad
Notecią wschód, składający się z ulic: 11 Listopada, 3 Maja, Ceramicznej, Dworcowej,
Jasnej, Mieszka I, Pięknej, Podgórnej, Pracz, Różanej, Słowiańskiej, Spacerowej, Staszica,
Szkolnej, Wyrzyskiej, XX-lecia, XXX-lecia, Za Skansenem, Widokowej.

W programie  ujęto  25 projektów rewitalizacyjnych,  które mają się przyczynić do rozwiązania
problemów  społecznych  na  obszarach  rewitalizacji.  Spośród  nich  do  końca  2019  roku
zrealizowano 6 projektów rewitalizacyjnych, a jeden projekt jest w trakcie realizacji:

 Gmina  Wyrzysk  zdrowiem  stoi  –  uzupełnienie  i  rozwój  infrastruktury  rekreacyjnej,
sportowej i wypoczynkowej – zadanie zakończono,

 Basen Miejski w Wyrzysku – miejsce relaksu i aktywnego wypoczynku – zadanie w trakcie
realizacji,

 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku – zadane zakończono,

 Wyrzysk przyjazny dla  mieszkańców – odnowa miejsc  wypoczynku i  historii  –  zadanie
zakończono,

 Wyrzysk  –  przebudowa  i  termomodernizacja  budynku  Urzędu  Miejskiego  –  zadanie
w trakcie realizacji,

 Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych – zadanie zakończono.

 Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk – zadanie zakończono.

Pozostałe projekty rewitalizacyjne będą realizowane zgodnie z terminem obowiązywania LPR
Gminy  Wyrzysk  do  2023  roku,  sukcesywnie  w  ramach  pojawiających  się  możliwości
współfinansowania poszczególnych zadań ze środków zewnętrznych.
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2.5   Plan Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy Wyrzysk  na lata
2016 -2023 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument, którego celem jest określenie wizji
rozwoju  gminy  w  kierunku  gospodarki  niskoemisyjnej,  pozwalającej  osiągnąć  długofalowe
korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie
celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia
efektywności  energetycznej,  zmniejszenia  emisji  gazów cieplarnianych  oraz  wdrożenia  nowych
technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk na lata 2016 – 2023 przyjęto uchwałą
nr  XXX/241/2017   Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia  27  stycznia  2017  r.   Dokument
ten  umożliwia  ubieganie  się  o  przyznanie  środków  pomocowych  z  budżetu  Unii  Europejskiej
w  perspektywie  finansowej  na  lata  2014-2020  oraz  otwiera  drogę  do  finansowania  inwestycji
obejmujących  m.in.  termomodernizację  budynków  publicznych  i  mieszkalnych,  modernizację
źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej. 

W 2019 roku w ramach planowanych, określonych w PGN działań jest możliwość redukcji
CO2  na  terenie  gminy  Wyrzysk  w  kilku  obszarach  m.in.  poprzez  przeprowadzenie
termomodernizacji  budynków,  modernizacji  kotłowni,  oświetlenia  ulicznego,  instalacji
odnawialnych  źródeł  energii  itp.  Zgodnie  z  PGN,  Gmina  Wyrzysk  ma  bezpośredni  wpływ
na działania  w  zakresie  termomodernizacji  budynków  gminnych  będących  w  jej  zarządzie,
natomiast  w  zakresie  termomodernizacji  i  wymiany  źródeł  ogrzewania  budynków  prywatnych
spektrum działań Gminy Wyrzysk jest ograniczone.

W ramach planu działań na lata 2016-2023 określonym w PGN dla Gminy Wyrzysk, w 2019
roku zrealizowano następujące działania:

1) prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej :

• docieplenie ścian remizy OSP w Wyrzysku,

• docieplenie  dachu  budynku  klubu  sportowego  w  Kościerzynie  Wielkim  poprzez
wymianę pokrycia z blachy na płytę warstwową ocieploną,

2) wykonano zmianę sposobu ogrzewania z paliwa stałego na gaz ziemny :

• w budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku,

• w remizie OSP w Wyrzysku,

• w budynku klubu sportowego w Osieku nad Notecią.

3) przeprowadzono modernizację polegającą na budowie, przebudowie i utwardzeniu nawierzchni
następujących dróg na terenie gminy Wyrzysk :

• drogi gminnej w Karolewie,

• drogi gminnej w Falmierowie (droga gminna nr G129322P),

• ul. Kasztanowej w Osieku nad Notecią,

co zgodnie z  założeniami PGN Gminy Wyrzysk może się  przyczynić do zmniejszenia spalania
paliwa przez pojazdy korzystające z powyższych dróg o 3%.

4) podjęto również działania skierowane do mieszkańców polegające na:

1) udzielaniu  dotacji  z  budżetu  Gminy  Wyrzysk  na  realizację  zadań  polegających
na wymianie  źródeł  ciepła  na  proekologiczne  urządzenia  grzewcze, działanie
to umożliwia wsparcie mieszkańców w kwocie w wysokości do 5.000,00 zł, na zakup
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nowego, ekologicznego źródła ogrzewania, w 2019 roku ze wsparcia Gminy Wyrzysk
skorzystało 11 domostw, na łączną kwotę w wysokości 55.000 zł,

2) podejmowaniu  działań  informacyjnych  i  promocyjnych  poprzez  stronę  internetową
Gminy Wyrzysk, polegających na przekazywaniu społeczeństwu informacji dotyczących
różnych  programów  wsparcia  wpływających  na  wzrost  efektywności  energetycznej
i redukcji emisji CO2, do takich programów należą:

• „Czyste Powietrze” -  rządowy program, którego priorytetem jest  wymiana źródeł
ciepła  na  ekologiczne  oraz  wzrost  efektywności  energetycznej  w  budynkach
jednorodzinnych,

• „Mój  prąd”  -  jest  to  instrument  dedykowany  wsparciu  rozwoju  energetyki
prosumenckiej,  a  konkretnie  wsparcia  segmentu  mikroinstalacji  fotowoltaicznych
(PV), 

• „Agroenergia”  -  jest  to  kompleksowe  działanie  polegające  na  wsparciu
w ograniczeniu  negatywnego  wpływu  na  środowisko  prowadzonych  działalności
rolniczych. 

2.6 Program ochrony środowiska  dla Gminy Wyrzysk na lata 2004-
2019

Uchwałą Nr XXVI/174/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2004 r.  przyjęto
„Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Wyrzysk  na  lata  2004-2011”,  natomiast  uchwałą
Nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2011 roku uchwalono „Aktualizację
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk do roku 2019”.

Polityka ochrony środowiska to zespół  działań mających na celu stworzenie warunków
niezbędnych  do  realizacji  ochrony  środowiska,  zgodnie  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju.
Polityka  ochrony  środowiska  jest  prowadzona  na  podstawie  strategii  rozwoju,  programów
i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 ze zm.). Polityka ochrony środowiska
jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska.

Z realizacji wskazanego wyżej Programu sporządzono 2 raporty z jego wykonania w latach
2016 i 2018, które zostały przyjęte  stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Raporty  te  zostały  przekazane  Marszałkowi  Województwa  Wielkopolskiego  oraz  Staroście
Pilskiemu,  w celu  przygotowania  odpowiednio  raportów z  realizacji  Wojewódzkiego Programu
Ochrony Środowiska i  Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

Działania  i  przedsięwzięcia  zawarte  w  „Programie  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy
Wyrzysk”,  zmierzają  w  kierunku  poprawy  stanu  środowiska,  racjonalnego  gospodarowania
zasobami, w tym ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Szczegółowym celem polityki ekologicznej
jest ograniczanie szkodliwych czynników wpływających na zdrowie i zapobieganie zagrożeniom
zdrowia   poprzez  poprawę  stanu  powietrza  atmosferycznego,  ochronę  przed  chemicznymi
zanieczyszczeniami  gleby  i  wód,  właściwą  gospodarkę  odpadami,  ochronę  przed  hałasem oraz
zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

W roku 2020  zostaną  podjęte  prace  dotyczące  uchwalenia  nowego Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Wyrzysk.
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Gospodarka odpadami - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Wyrzysk na lata 2008-2032.

Uchwałą  Nr  XXIII/174/08  z  dnia  29.08.2008  r.  Rada  Miejska  w  Wyrzysku  uchwaliła
Program usuwania  azbestu  i  wyrobów zawierających azbest  z  terenu Miasta  i  Gminy Wyrzysk
na lata 2008-2032.

W  dniu  28  września  2012  r.  Rada  Miejska  w  Wyrzysku  podjęła  Uchwałę
Nr XXII/212/2012 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy
Wyrzysk  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  związanej  z  usuwaniem,  transportem,
unieszkodliwianiem  wyrobów  zawierających  azbest,  kryteriów  wyboru  inwestycji
do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

Dotacja  jest  udzielana  podmiotom  niezaliczonym  do  sektora  finansów  publicznych
tj.  osobom  fizycznym,  wspólnotom  mieszkaniowym,  osobom  prawnym,  przedsiębiorcom,
a także jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi, będącymi właścicielami, współwłaścicielami budynków mieszkalnych, gospodarczych,
inwentarskich,  garażowych  na  terenie  Gminy  Wyrzysk, realizujących  inwestycje  związane
z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. 

Dotacją może zostać objęty częściowy zwrot nakładów poniesionych przez wnioskodawcę
na  usuwanie  wyrobów zawierających  azbest,  obejmujących  demontaż  materiałów budowlanych
w postaci  płyt  azbestowo -  cementowych  płaskich  i  falistych  stanowiących  pokrycie  dachowe
i  elewacje  budynków,  ich  transportem  przez  uprawnione  firmy  na  składowisko  odpadów
niebezpiecznych  posiadających  zezwolenie  na  przyjmowanie  tego  typu  odpadów
i ich umieszczaniem (składowaniem) na składowisku odpadów. 

Dotacja z budżetu Gminy Wyrzysk jest udzielana po podpisaniu umowy z Gminą Wyrzysk
do  wysokości  50  %  poniesionych  po  podpisaniu  umowy  kosztów  inwestycji,  nie  więcej
jednak niż 3.000 zł. 

W  2019  r.  z  budżetu  Gminy  Wyrzysk  udzielono  3  dotacji  w  łącznej  wysokości
dofinansowania – 5.151,60 zł. W ramach realizacji powyższego zadania z terenu gminy usunięto
4,860 Mg (ton) płyt azbestowo – cementowych w miejscowościach:

- Osiek nad Notecią – 1800 kg,

- Gromadno – 600 kg,

- Kosztowo – 2.460 kg.

Baza azbestowa

W  Urzędzie  Miejskim  w  Wyrzysku  prowadzona  jest  baza  azbestowa,  która  jest
aktualizowana na bieżąco w zakresie zmiany i utylizacji pokryć dachowych. 

Na podstawie art. 162 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.,
poz.  1396  ze  zm.),  zgodnie  z  §  10  pkt.  3  i  4  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania
wyrobów  zawierających  azbest  oraz  wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  lub  urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),
osoby  fizyczne  przedkładają  Burmistrzowi  Wyrzyska  corocznie  informacje  o  wyrobach
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zawierających azbest i miejscu ich występowania. Informacje te  są na bieżąco wprowadzane do
bazy azbestowej prowadzonej na stronie Ministerstwa Rozwoju https://bazaazbestowa.gov.pl/pl.

Ilości  wskazywane  przez  osoby  fizyczne  składające  informację  o  posiadanych
na nieruchomościach  wyrobach  azbestowych  są  wielkościami  przybliżonymi  określanymi
na podstawie  szacunków.  Wielkości  te  podawane  są  w  m2   powierzchni  dachowej  zawierającej
azbest.

Podawana  wartość  wprowadzana  do  bazy  azbestowej  jest  przeliczana  z  m2  na  kg  według
przelicznika  stosowanego  przez  Ministerstwo  Rozwoju.  W trakcie  roku  Ministerstwo  Rozwoju
podjęło  decyzję  o  korekcie  wartości  przelicznika  stosowanego  do  określenia  ilości  wyrobów
zawierających azbest szacowanych przy użyciu jednostki m2. Zmiana nastąpiła w odniesieniu do
wyrobów o kodach W01 (Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie) oraz
W02  (Płyty  azbestowo-cementowe  faliste  dla  budownictwa),  których  na  budynkach  w  Gminie
Wyrzysk jest  większość.   Nowa wartość przelicznika wynosi  15 kg/m2   i  taka też wartość była
domyślnie  stosowana  w systemie  Bazy  Azbestowej  od  dnia  wprowadzenia  zmiany.  Poprzednia
wartość  przelicznika  stosowanego  przy  przeliczeniu  ilości  podawanej  w  m2   na  wartość  w  kg
wynosiła 11 kg/m2.

W  związku  z  wprowadzoną  zmianą  szacowana  masa  wyrobów  azbestowych
zinwentaryzowanych i wprowadzonych do systemu Bazy Azbestowej z uwzględnieniem jednostki
m2  uległa  automatycznej  korekcie  w  dniu  28.06.2019  r.  Wprowadzona  zmiana  wartości
przelicznika spowodowała zwiększenie ilości wyrobów zawierających azbest w stosunku do
roku ubiegłego  zarówno jednostkowo, w poszczególnych miejscowościach Gminy Wyrzysk, jak
i sumarycznie dla całej gminy. 

Zmienione dane dotyczące miejscowości położonych na terenie Gminy Wyrzysk zostały zestawione
w poniższej tabeli. 

Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest wg. miejscowości w gminie Wyrzysk

Miejscowość
Zinwentaryzowane

[kg]

Unieszkodliwione

[kg]

Pozostałe do
unieszkodliwienia

[kg]

Razem
Osoby

fizyczne
Osoby
prawne

Razem
Osoby

fizyczne
Osoby
prawne

Razem
Osoby

fizyczne
Osoby
prawne

1 Auguścin 105 913 77 638 28 275 11 023 11 023 0 94 890 66 615 28 275

2 Bagdad 8 405 6 605 1 800 3 560 3 560 0 4 845 3 045 1 800

3 Bąkowo 84 141 84 141 0 1 340 1 340 0 82 801 82 801 0

4 Dąbki 95 501 27 023 68 478 4 958 4 958 0 90 543 22 065 68 478

5 Dobrzyniewo 118 100 42 635 75 465 2 180 2 180 0 115 920 40 455 75 465

6 Falmierowo 141 159 117 599 23 560 2 200 2 200 0 138 959 115 399 23 560

7 Glesno 270 483 25 358 245 125 25 358 25 358 0 245 125 0 245 125

8 Gromadno 180 265 137 265 43 000 5 280 5 280 0 174 985 131 985 43 000
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9 Karolewo 45 840 45 840 0 2 490 2 490 0 43 350 43 350 0

10 Klawek 9 461 9 461 0 1 496 1 496 0 7 965 7 965 0

11 Komorowo 330 330 0 0 0 0 330 330 0

12 Konstantynowo 76 173 76 173 0 5 808 5 808 0 70 365 70 365 0

13 Kosztowo 315 117 300 357 14 760 32 387 32 387 0 282 730 267 970 14 760

14 Kościerzyn Wielki 272 848 222 848 50 000 18 568 18 568 0 254 280 204 280 50 000

15 Masłowo 12 482 12 482 0 6 050 6 050 0 6 432 6 432 0

16 Młotkówko 93 225 93 225 0 7 590 7 590 0 85 635 85 635 0

17 Osiek nad Notecią 502 008 489 381 12 627 64 305 64 305 0 437 703 425 076 12 627

18 Polanowo 92 581 87 331 5 250 4 171 4 171 0 88 410 83 160 5 250

19 Polinowo 147 135 147 135 0 0 0 0 147 135 147 135 0

20 Ruda 18 420 8 970 9 450 1 320 1 320 0 17 100 7 650 9 450

21 Rzęszkowo 72 893 72 893 0 2 100 2 100 0 70 793 70 793 0

22 Wiernowo 12 303 12 303 0 1 340 1 340 0 10 963 10 963 0

23 Wyrzysk 162 805 124 540 38 265 29 535 29 520 15 133 270 95 020 38 250

24 Wyrzysk Skarbowy 40 840 40 840 0 460 460 0 40 380 40 380 0

25 Żelazno 30 045 30 045 0 0 0 0 30 045 30 045 0

26 Żuławka 59 645 59 645 0 0 0 0 59 645 59 645 0

Razem 2 971 117 2 355 063 616 055 235 269 235 254 15 2 735 848 2 119 809 616 040

źródło:  Urząd  Miejski  w  Wyrzysku  opracowanie  zgodne  z  bazą  azbestową  prowadzoną  na  stronach  Ministerstwa  Rozwoju

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/ 

Straż  Miejska  prowadzi  monitoring  stanu  porządku  na  terenie  gminy  i  interweniuje
po  uzyskaniu  informacji  o  wystąpieniu  nielegalnych  miejsc  składowania  odpadów.  Powstające
wysypiska są likwidowane doraźnie po uzyskaniu informacji o ich lokalizacji.

2.7 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wyrzysk na lata
2017 – 2020

Uchwałą Nr XXXI/252/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 lutego 2017 r. przyjęty
został Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wyrzysk na lata 2017 – 2020.
Priorytetami  Programu  Opieki  nad  Zabytkami  Gminy  Wyrzysk  jest   ochrona   i  kształtowanie
krajobrazu  kulturowego,  badanie  i  dokumentacja  dziedzictwa,  promocja  oraz  edukacja
mieszkańców w zakresie  dziedzictwa kulturowego.  Dla  realizacji   wyznaczonych  priorytetów
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określono  długofalowe  kierunki  działań, mogące  wykraczać  poza 4 - letni  okres obowiązywania
Programu. 

Jako  kierunki  działań  realizacji  Programu  Opieki  nad  Zabytkami  dla  Gminy  Wyrzysk
w ramach  przyjętych  priorytetów  uznano:   

• Ograniczanie procesu degradacji zabytków. 
• Przywrócenie ładu przestrzennego w jednostkach gminnych. 
• Dokumentacja dziedzictwa kulturowego. 
• Korzystanie  z  nowoczesnych  technik  informatycznych  do  promocji  dziedzictwa

kulturowego. 
• Tworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej. 
• Promocja historii i dziedzictwa kulturowego. 
• Ośrodki kultury jako miejsca spotkań w zakresie dziedzictwa kulturowego. 
• Zwiększenie świadomości kulturowej społeczności lokalnej przez włączenie jej przez różne

formy aktywności. 
W  2019  r.  Gmina  Wyrzysk  dofinansowała  renowacje  zabytków  poprzez  udzielenie

dotacji  dla  osoby  fizycznej  w  kwocie  9.911,31  zł na dofinansowanie prac  zduńskich  przy
przestawieniu i remoncie zabytkowego pieca kaflowego  będącego wyposażeniem neogotyckiego
dworu w Bagdadzie 

2.8  Gminny  Program  Wspierania  Rodziny na lata  2017 - 2020
Program adresowany jest do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a jego celem jest przywrócenie zdolności do prawidłowego
wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu
dzieci. Zadania w ramach Programu koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie,
również  w  sytuacjach,  gdy  dziecko  umieszczone  zostało  poza  rodziną  biologiczną,  w  celu
odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. 

Podstawowym zadaniem wyżej wymienionego programu jest  stałe rozpoznawanie rodzin
przeżywających trudności oraz diagnozowanie przyczyn występowania tych problemów. Zadanie
to  zgodnie  z  kompetencjami  ustawowymi  i  założeniami  realizowane  było  w  2019  roku  przez
Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej.  Rodziny  te  zostały  zdiagnozowane  w  oparciu
o wywiad rodzinny  i informacje środowiskowe. Do rodzin z najbardziej  złożonymi sytuacjami
w zakresie wydolności wychowawczo-opiekuńczej kierowano asystentów rodziny, a do wszystkich
rodzin  kierowane  były  działania  w ramach  świadczonej  pracy  socjalnej  przez  7 pracowników
socjalnych.  Rodziny, o których mowa wyżej, objęte były pomocą świadczoną w ramach ustawy
o pomocy społecznej. Świadczenia te, to rożnego typu zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc
w  naturze,  pomoc  w  usługach  oraz  poradnictwo.  Jednocześnie  wskazane  rodziny  korzystały
z  innych  form  pomocy  typu  świadczenia  rodzinne  i  dodatki  do  tych  świadczeń,  świadczenia
wychowawcze, pomoc na edukację dzieci w ramach stypendiów szkolnych oraz programu ,,Dobry
start”, dodatki mieszkaniowe i inne   w zależności od indywidualnej sytuacji każdej z rodzin.

Najważniejszą  formą  wsparcia  rodzin  przeżywającej  trudności  w  sprawach  opiekuńczo-
wychowawczych  jest  stała  edukacja  w  zakresie  poprawiającym  umiejętności  opiekuńczo-
wychowawczych  rodziców oraz  poprawy relacji  w rodzinie.  Działania  te  są  stałym elementem
pracy  wszystkich  asystentów  rodziny  i  w  dużym  zakresie  pracowników  socjalnych,  którzy
wspierają  rodziny.  Asystenci  rodziny  towarzyszyli  rodzicom w wprowadzaniu  zmian  w swoim
myśleniu,  zachowaniu oraz otoczeniu,  koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało
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bezpieczeństwu  i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Poprzez te działania udało się zmienić stosunek
osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść
samoocenę.  Indywidualna  pomoc  służyła  rozwojowi  kompetencji  poszczególnych  członków
rodziny,  osiąganiu  wyznaczonych  przez  nich  celów,  wzbudzaniu  w  nich  wiary  we  własne
możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe.
Działania asystentów rodziny prowadziły do usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie,
w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. 

2.9  Gminny  program  przeciwdziałania   przemocy   rodzinie  oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020

Gminny  program  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony  ofiar  przemocy
w rodzinie  na  lata  2017-2020 ustanowiony  został  Uchwałą  Nr  XXX/242/2017  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku z  dnia  27.01.2017 r.  Jego koordynowanie  i  monitorowanie  powierzono Miejsko -
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Celem  programu  jest  wypracowanie  sprawnego  systemu  przeciwdziałania  przemocy
w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy. Adresowany jest do wszystkich
mieszkańców  gminy  Wyrzysk,  przede  wszystkim  ofiar  przemocy  w  rodzinie,  jej  sprawców
i  świadków.  W realizacji  Programu  uczestniczą  specjaliści  zaangażowani  w  pracę  w  obszarze
przeciwdziałania przemocy, instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie
oraz  pełniące funkcje wspierające.  Głównym realizatorem, koordynatorem i  inicjatorem działań
w ramach Programu jest  Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno -  techniczną
zapewnia Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Realizacja Programu w 2019 roku:

CEL szczegółowy 1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Wyrzysk

DZIAŁANIA Wskaźniki realizacji działań

Edukacja  dzieci,
młodzieży  i  dorosłych  w
zakresie przemocy

Propagowanie  skutecznych  sposobów  powstrzymywania  przemocy.
W  ramach  ww.  przedsięwzięć  realizowane  były  liczne  działania
edukacyjno  –  informacyjne.  Wśród  mieszkańców  gminy  były
rozpropagowane  pakiety  materiałów  „Reaguj  na  przemoc”
adresowane do osób doznających przemocy, do świadków a także do
sprawców.  Dzięki  ww.  materiałom  mieszkańcy  mieli  możliwość
uzyskania informacji gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia, a także
jak mogą pomóc osobom potrzebującym interwencji. Ponadto ulotki
zawierały  informacje  na  temat  zespołu  interdyscyplinarnego,
procedury „Niebieskie Karty”, Ogólnopolskiego Telefonu Pogotowia
dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  „Niebieska  Linia”,  korzystnych
zmianach  w  ustawie  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,
prawach  osób  pokrzywdzonych,  konsekwencjach  prawnych
stosowania przemocy.

Rozpropagowano  ulotki  poświęcone  tematyce  Bezpieczeństwa
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Seniorów.

CEL szczegółowy 2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie

DZIAŁANIA Wskaźniki realizacji działań

Udzielanie  informacji
sprawcom  na  temat
programów  korekcyjno-
edukacyjnych

Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wyrzysku,
członkowie grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego udzielają
informacji  sprawcom przemocy o możliwości  udziału w programie
korekcyjno-edukacyjnym. W 2019 r.  żaden ze sprawców przemocy
domowej nie podjął udziału w programie.

Prowadzenie  rozmów
z  osobami
nadużywającymi  alkohol,
stosującymi przemoc

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019
r.  prowadziła rozmowy motywujące z 85 osobami nadużywającymi
alkoholu i stosującymi przemoc.

Kierowanie  do  Sądu
wniosków  o  podjęcie
leczenia odwykowego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019
r. skierowała do Sądu Rejonowego w Chodzieży, Wydział Rodzinny
i  Nieletnich  9  wniosków  o  zastosowanie  obowiązku  poddania  się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Cel szczegółowy 3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

DZIAŁANIA Wskaźniki realizacji działań

Utworzenie  punktu
informacyjnego

W 2019 r. Punkt Informacyjny działający przy M-G OPS Wyrzysk
przyjął 59 osób, które korzystały z porady psychologa i pracownika
socjalnego.

Prowadzenie  działań
interwencyjnych  w
zakresie  przeciwdziałania
przemocy

Pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali środowiska zagrożone
przemocą oraz reagowali na zgłoszenia napływające ze środowiska.

2.10  Strategia   Rozwiązywania  Problemów   Społecznych   Gminy
Wyrzysk na lata 2016-2025

Strategia  jest  wieloletnim  dokumentem,  który  ma  istotne  znaczenie  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa społecznego jego mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.  Jest  również  podstawą  do  pozyskiwania  środków  finansowych  z  funduszy  Unii
Europejskiej  i  programów  rządowych  na  realizację  zadań  w  obszarze  polityki  społecznej,
dla których to stanowi potencjalne uzasadnienie.

Oceny  stopnia  realizacji  celów  określonych  w  Strategii  dokonano  tradycyjnie,  
w  oparciu  o  określone  w  niej  wskaźniki,  podporządkowane  do  poszczególnych  celów
strategicznych uszczegółowionych poniżej.
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Cel  strategiczny  I  -  integracja  społeczna  i  aktywizacja  zawodowa  oraz  przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

Realizacja  celu  strategicznego  ukierunkowana  była  na  pozyskanie  środków  zewnętrznych
i realizację projektu  „Aktywna Integracja w Gminie Wyrzysk”. Projekt został skierowany do
80  osób  w  tym  44  kobiet  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym.  Projekt
obejmował:

1) Aktywizację społeczną poprzez wsparcie psychologiczne, wsparcie pracownika socjalnego,
doradcy  zawodowego.  Uczestnicy  projektu  skorzystali  z  grupowego  poradnictwa
obywatelskiego, oraz grupowego treningu umiejętności społecznych oraz 10 rodzin zostało
objętych wsparciem asystenta rodziny.

2) Aktywizacja  edukacyjna  -  szkolenia  dopasowane  do  uczestników  projektu,  kurs
komputerowy ECDL, wypłaty stypendium szkoleniowego.

3) Aktywizacja  zawodowa - 12 osób odbyło 4 miesięczne staże zawodowe, oraz otrzymali
wsparcia doradcy zawodowego.

4) Aktywizacja zawodowa WTZ – uczestnicy Warsztatów Terapii  Zawodowej w Liszkowie
(mieszkańcy  Gminy  Wyrzysk)  uczestniczyli  w  treningu  ekonomicznym,  oraz  korzystali
z  porad  trenera  pracy.  Ponadto  zostało  zakupionych  5  komputerów  z  specjalistycznym
oprogramowaniem.

5) Aktywizacja  zdrowotna  –  uczestnicy  WTZ.  W  ramach  tego  zadania  zatrudniono
fizjoterapeutę,  który  prowadził  zajęcia  rehabilitacyjne  zgodnie  z  potrzebami  osób
z niepełnosprawnościami.

6) Działania  o  charakterze  środowiskowym.  Animator  środowiska  lokalnego  stworzył
Program  Aktywności  Lokalnej,  który  w  swoim  założeniu  obejmował  działania
o  charakterze  integracyjnym,  edukacyjnym,  kulturalnym jak  również  organizację  imprez
środowiskowych.

Również  realizacja  projektu  „Wsparcie  dla  osób  starszych  niesamodzielnych
i niepełnosprawnych  z  terenu  gminy  Wyrzysk  –  II  edycja” była  działaniem  związanym
z realizacja Celów strategicznych Strategii. Realizacja projektu spowodowała zwiększenie dostępu
do wysokiej  jakości  usług opiekuńczych i  asystenckich dla  osób starszych i  niesamodzielnych.
W ramach projektu realizowano:

1) usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 30 osób,

2) specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,
niepełnosprawnością intelektualną dla 10 osób,

3) usługi asystenckie - wsparcie świadczone przez asystenta asystent osoby niepełnosprawnej,
który pomaga 6 osobom,

4) centrum  wsparcia  opiekunów  faktycznych  dla  10  osób. Centrum  wspiera  opiekunów
faktycznych w zakresie szkolenia dot.  metod pielęgnacji,  sposobów aktywizowania osób
zależnych, metod pracy z osobą cierpiącą na zaburzenia pamięci. 
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5) Klub Seniora dla 50 uczestników. W ramach tego zadania zakupiono sprzęty dopasowane
do  potrzeb  uczestników  projektu  (łóżko  rehabilitacyjne,  materac  przeciwodleżynowy,
pionizator).

Cel strategiczny II - przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska ubóstwa w Gminie Wyrzysk

W  ramach  realizacji  ustawowych  zadań  własnych  gminy  Ośrodek  min.  przyznawał
i  wypłacał  zasiłki  stałe,  zasiłki  okresowe,  celowe,  specjalne  zasiłki  celowe,  organizował
świadczenie  usług  opiekuńczych,  kierował  do  domów  pomocy  społecznej  osoby  wymagające
całodobowej  opieki.  Świadczenia  przyznawane  są  po  wnikliwej  analizie  każdego  zgłoszonego
przypadku,  na  podstawie  wywiadu  środowiskowego  przeprowadzonego  przez  pracownika
socjalnego. Pomoc udzielana była    w formie pieniężnej i niepieniężnej – w naturze, usługach
i pracy socjalnej. Świadczenia miały charakter stały, okresowy lub jednorazowy.

Cel strategiczny III - redukowanie problemów uzależnień w gminie Wyrzysk

Uzależnienie  to  zjawisko,  które  dotyka  wielu  mieszkańców  naszej  gminy  niezależnie
od wieku, miejsca zamieszkania, płci czy wykształcenia. Jest często przyczyną przemocy domowej
i prowadzi do dezintegracji rodziny.

Cele  szczegółowe  to  profilaktyka  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  pomoc  osobom
i  rodzinom  doświadczającym  przemocy  domowej.  Pracownicy  socjalni  współuczestniczą
w  realizacji  Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  współpracują
z  Policją,  Sądem,  kuratorami  zawodowymi  i  społecznymi,  lekarzami  rodzinnymi,  kierują
uzależnionych na terapię odwykową w systemie zamkniętym – Oddział psychiatryczny w Złotowie,
Ośrodek leczenia uzależnień w Piecewie i w Punkcie Konsultacyjnym w Wyrzysku. Kierują dzieci
z  rodzin  dotkniętych  problemem  uzależnienia  do  świetlic  środowiskowych,  udzielają  pomocy
żywnościowej w ramach POPŻ, diagnozują zjawisko przemocy domowej.

Cel  Strategiczny  IV  -  wspieranie  rodzin  z  problemami  opiekuńczo-wychowawczymi,  rodzin
wielodzietnych i niepełnych w gminie Wyrzysk

Wsparcie rodziny ma na celu odbudowę prawidłowych relacji w rodzinie i właściwym wypełnianiu
ról społecznych przez jej członków. Priorytetem jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju
dzieci  i  młodzieży  oraz  kształtowanie  odpowiednich  wartości  i  norm  związanych  z  ich
wychowanie.

Cele  szczegółowe  określają  kierunki  działań  mające  na  celu  wspieranie  rodzin  z  dziećmi
na utrzymaniu w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku m.in. poprzez szeroko rozwiniętą
pracę socjalną, koordynowanie działań ze szkołami, przedszkolem, wychowawcami, pedagogami
i  opiekunami  prawnymi,  TPD,  wspólne  działania  na  rzecz  dziecka  z  Sądem,  kuratorami
zawodowymi  i  społecznymi,  Policją,  objęcie  pomocą  rodzin  przeżywających  trudności
w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczych przez asystentów rodziny,  stała  współpraca
z  instytucjami   pieczy  zastępczej,  monitorowanie  rodzin  zastępczych,  kierowanie  dzieci
do  placówki  wsparcia  dziennego,  realizacja  rządowego  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie
dożywiania”  (kwalifikowanie  i  opłacanie  posiłków),  objęcie  pomocą  finansową  najuboższych
rodzin w formie zasiłków celowych i okresowych,  udzielanie pomocy żywnościowej w ramach
POPŻ,  a  także  żywności  poza  unijnej,  organizowanie  zbiórek  żywności.  udzielanie  pomocy
rzeczowej w formie odzieży, obuwia i sprzętu i innych artykułów, udzielenie wsparcia finansowego
z programu 500 +,  Dobry Start,  świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego,  kierowanie
dzieci na terapię psychologiczną.
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Efekty podjętych działań: połączone działania instytucji  na rzecz prawidłowego funkcjonowania
rodzin  z  dziećmi.  System zabezpieczenia społecznego sprawił  poprawę warunków finansowych
w rodzinach.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyrzysk na lata 2016-2025 jest
dokumentem, który stanowi punkt wyjścia do opracowań szczegółowych programów, które mają
działać na rzecz poprawy sytuacji społecznej mieszkańców Gminy Wyrzysk.

2.11  Gminny  wieloletni  program  osłonowy  w  zakresie  dożywiania
„Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023

W  roku  2019  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wyrzysku  realizował
program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem było m. in. wsparcie
gmin w wypełnieniu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci
oraz  zapewnienia  posiłku  osobom  jego  pozbawionym,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  osób
z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Program zakładał  zapewnienie dzieciom do 7 roku życia,  uczniom do czasu ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych
w art.7  ustawy z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej,  zwłaszcza  osobom samotnym,
w podeszłym wieku,  chorym lub niepełnosprawnym –  pomocy  w formie  posiłku,  świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych.  Beneficjentami  programu  były  osoby  i  rodziny,  których  dochód  na  osobę  
w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art.8 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Na realizację powyższego Programu przeznaczono w 2019 r. ogółem 150 000 zł, z czego
środki własne gminy wyniosły 60 000 zł, a dotacja z budżetu państwa  90 000 zł. Średni koszt
posiłku  wyniósł  4,10  zł.  Z  pomocy  w  formie  posiłku  skorzystały  99  osób w  tym 99  dzieci,
Wypłacono również świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub art. żywnościowych. Pomocą taką
zostało objętych 117 rodzin, średnia wysokość zasiłku wyniosła 188 zł.

Zadanie  wynikające  z  realizacji  Programu  odbywało  się  poprzez  zapewnienie  gorącego
posiłku  dla  dzieci  w  publicznych  przedszkolach  w  Wyrzysku  i  Osieku  Nad  Notecią,  szkołach
podstawowych w Wyrzysku, Kosztowie,  Falmierowie, Osieku nad Notecią,  Gleśnie, w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, w placówkach szkolno-wychowawczych
w  Krajence,  Chodzieży  i  Gołańczy  oraz   w  Ośrodkach  Szkolno-Wychowawczych  w  Pile
i Bydgoszczy.

2.12  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Gminny  Program  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii uchwalony został przez Radę Miejską w Wyrzysku  uchwałą Nr  III/16/2018 z dnia
17 grudnia 2018 roku. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2019 wynosił 250.000 zł. 

L. p. Zadania Wydatki
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 250.000,00

1.

Finansowanie  bieżącej  działalności  komisji,
w  tym  podróże  służbowe,  wynagrodzenia,
szkolenia,  koszty biegłych,  koszty sądowe, inne
zakupy

51.000,00

2.
Działalność terapeutyczna w  zakresie udzielania
osobom  uzależnionym  i  ich  rodzinom  pomocy
psychospołecznej i prawnej 

27.600,00

3.
Działalność  profilaktyczna  w  zakresie
rozwiązywania  problemów  alkoholowych,
w szczególności dla dzieci i młodzieży

89.400,00

4.
Prowadzenie  placówek  wsparcia  dziennego
w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych

72.000,00

5. 

Działalność  profilaktyczna,  informacyjna,
edukacyjna  i  szkoleniowa  w  zakresie
rozwiązywania  problemów  narkomanii,  ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

10.000,00

Dnia  25  października  2019 r.  została  podjęta  uchwała  Nr  XV/151/2019  Rady Miejskiej
w  Wyrzysku  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2019  rok
w  związku  z  większymi  dochodami  z  tytułu  opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych   w 2019 r. Wpływy do budżetu z tego tytułu zaplanowano na poziomie 262.500
zł. 

Dnia 28 listopada 2019 r. podjęto uchwałę  Nr XVI/155/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku
o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii  na 2019 rok.  Zwiększenie kwoty
wydatków o kwotę 284.355,75 zł  pochodziło z rozliczenia dochodów i wykorzystania wydatków
z  2018  r.  Po  zmianach  dochody  wyniosły  546.855,75 zł. Do  końca  roku  nie  było  możliwe
wydatkowanie takiej  kwoty -  wykonanie wydatków przewidzianych na realizację  programu na
dzień 31.12.2019 r.  wyniosło 287.881,55 zł. Pozostałe środki pozostały do wykorzystania w 2020
roku.

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019:

L.p. Nazwa zadania Zaplanowana kwota w
2019 r.

Wydatkowana  kwota  do
31.12.2019 r.

1. Finansowanie  bieżącej  działalności  ko-
misji: w tym (podróże służbowe, wyna-
grodzenia,  szkolenia,  koszty  biegłych,
koszty sądowe, inne zakupy)

53.500,00 46.051,61

2. Działalność terapeutyczna w zakresie 37.600,00 37.600,00
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udzielania osobom uzależnionym i ich
rodzinom  pomocy  psychospołecznej
i prawnej

3. Działalność profilaktyczna w zakresie
rozwiązywania  problemów  alkoholo-
wych, w szczególności dla dzieci i mło-
dzieży

343 755,75 106.399,91

4. Prowadzenie  placówek  wsparcia  dzien-
nego  w  formie  opiekuńczych  świetlic
środowiskowych

102.000,00 90.708,03

5. Działalność  profilaktyczna,  informa-
cyjna,  edukacyjna  i  szkoleniowa
w  zakresie  rozwiązywania  problemów
narkomanii,  ze  szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

10.000,00 7.122,00

Razem 546.855,75 287.881,55

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadaniem Komisji zgodnie z wymogami ustawowymi były działania związane z profilakty-
ką   i  rozwiązywaniem problemów  alkoholowych  oraz  podejmowanie  czynności  zmierzających
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się le-
czeniu. W 2019 r. Komisja odbyła 12 posiedzeń ogólnych, 11 posiedzeń zespołu do spraw roz-
mów  z osobami uzależnionymi, 1  kontrolę sklepów i punktów gastronomicznych (6 punktów
sprzedaży) i 2 posiedzenia zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Ogólna liczba wezwanych na posiedzenie zespołu na podstawie wniosków, które zostały
złożone o wszczęcie postępowania w zakresie podjęcia leczenia odwykowego w 2019 r. roku wy-
niosła 137 osób. Odbyło się 11 posiedzeń zespołu komisji ds. przeprowadzania rozmów motywa-
cyjno - informacyjnych. Spośród osób wezwanych na posiedzenie w/w zespołu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłosiło się 85 osób. W 2019 r. wystosowano do Sądu
Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Chodzieży 9 wniosków o wszczęcie postępowa-
nia poddaniu się leczeniu odwykowemu.

W 2019 r. wpłynęło 11 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na jednorazową sprze-
daż napojów alkoholowych.  Ponadto w gastronomii wydano 3 decyzje na sprzedaż piwa i 1 na
sprzedaż wina, zaś w detalu wydano 3 decyzji na sprzedaż piwa, 2 na sprzedaż wina   i 3 na sprze-
daż  wódki. W 2019 r.  wygaszono 3 zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku
z likwidacją punktu sprzedaży.

Zgodnie z  uchwałą nr  XLVIII/407/2018 Rady Miejskiej  w Wyrzysku z dnia 21 czerwca
2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Wyrzysk, na koniec 2019 r. na terenie gminy było ważnych:
-   38  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i piwa do spożycia poza miejscem
sprzedaży,
- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i piwa do spożycia w miejscu zakupu,
-  37  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18 % alkoholu do spożycia poza
miejscem sprzedaży,
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- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5%  do 18 % alkoholu do spożycia w miejscu
zakupu,
-  35 zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  powyżej  18%  alkoholu  do  spożycia  poza
miejscem sprzedaży,
-  6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu do spożycia w miejscu
zakupu.

Działalność terapeutyczna w zakresie udzielania osobom uzależnionym i ich  rodzinom  pomocy
psychospołecznej i prawnej

W ramach  tego  zadania  prowadzone  były  dyżury  psychoterapeuty  w  punkcie  pomocy
rodzinie  w  wymiarze  5  godzin  tygodniowo.  W tym  czasie  realizowano  następujące  programy
pomocy:
a) praca z osobami uzależnionymi, prowadzona w formie indywidualnych sesji i terapii,
b) dla osób współuzależnionych,
c) dla DDA, dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, młodzieży eksperymentującej z alkoholem
i innymi środkami pseudoaktywnymi,
d) diagnoza innych problemów osób potrzebujących pomocy z zakresu uzależnień.

Zorganizowano  grupy wsparcia dla osób uzależnionych i  grupy wsparcia dla członków
rodzin.  Grupy spotykały się raz w tygodniu.  W zajęciach grupowych uczestniczyło do  10 osób
w miesiącu. Ogółem w punkcie pomocy rodzinie łącznie przyjęto 611 osób. Z pomocy skorzystało
226  osób z  problemem  alkoholowym,  247 dorosłych  członków  rodziny  osoby  z  problemem
alkoholowym, w tym współuzależnionych 155 osób i DDA – 92 osoby. Po pomoc zgłosiły się 63
dorosłe  ofiary  przemocy.  Udzielono  pomocy  4  dzieci  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym
i uzależnieniem oraz skierowano 16 osób na leczenie stacjonarne.  

W  2019  roku  do  Punktu  Pomocy  Rodzinie  zgłosiły  się  71  osób mające  problemy
z narkotykami, w tym 11 osób podejrzanych o zażywanie narkotyków, 23 osoby eksperymentujące,
35 osób uzależnionych. Wszystkie osoby otrzymywały pomoc psychologiczną i terapeutyczną. 

Działalność Punktu Pomocy Rodzinie

Ilość  osób  podejrzanych  o
zażywanie narkotyków

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15 17 11 51 12 6 21 11

Ilość  osób  eksperymentujących
z narkotykami

12 12 19 17 17 10 7 23

Ilość osób uzależnionych 8 19 19 16 48 47 35 37

Razem 35 48 49 84 77 63 63 71

W 2019 r. przeprowadzono cykl warsztatów w ramach projektu „Wyrzyska Akademia dla
Rodziców”  mających  na  celu  zwiększenie  umiejętności  wychowawczych  oraz  zmiany  postaw
wychowawczych  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  na  takie,  które  by  zapobiegały  lub
minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży.  Mottem
programu było „Wychowywać to kochać i wymagać”. 
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W 2019 roku za 13.200 zł dokonano remontu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Punktu
Pomocy Rodzinie i na miejsce spotkań grupy AA z Wyrzyska, gdyż budynek, w którym dotychczas
odbywały się spotkania został przeznaczony do rozbiórki. 

Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności
dla dzieci i młodzieży

W  2019  r.  przeznaczono  79.130,57  zł na  realizację  programów  profilaktycznych
z elementami sportu w czterech szkołach podstawowych w Falmierowie, Kosztowie, Osieku nad
Notecią  i Wyrzysku. W ramach przyznanych dotacji zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- warsztaty profilaktyczne  dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu zdrowego odżywiania
i  promocji  zdrowego  stylu  życia,  przeciwdziałania  zachowaniom  ryzykownym,  budowania
lokalnego  systemu  przeciwdziałania  zachowaniom  ryzykownym,  przeciwdziałania  przemocy
i  agresji  w  szkole,  o  bezpiecznych  wakacjach,  dyskryminacji  rówieśniczej,  zachowaniach
agresywnych i przemocowych,  

- różne formy aktywności i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, np. wycieczki piesze,
rowerowe, spływy kajakowe, wyjazdy na basen i lodowisko, 

- imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i dorosłych oraz społeczności lokalnych promujących
aktywne spędzanie  wolnego czasu,  np.  Piknik  Rodzinny,  Tydzień  Zdrowia,  Europejski  Tydzień
Sportu, Dni Zdrowia i Profilaktyki. 

- turnieje, zawody  sportowe dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży w szeregu dyscyplin
sportowych,

- przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej dla społeczności szkolnej i  nie tylko. 

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół. 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych

Od 2014  r.  prowadzeniem świetlic  środowiskowych  w Wyrzysku  i  Osieku  nad  Notecią
zajmuje się Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Świetlica w Osieku nad
Notecią funkcjonuje od maja 2014 r.,  a w Wyrzysku od września 2014 r.  Opieką w 2019 roku
zostało objętych ok. 30 dzieci z terenu gminy Wyrzysk. Pracownicy świetlic obejmują pozaszkolną
opieką  dzieci  i  młodzież  z  rodzin  dysfunkcyjnych,  dotkniętych  ubóstwem,  bezrobociem,
niewydolnością wychowawczą.  Placówki wspierają funkcje opiekuńczo - wychowawcze rodziny.
Pobyt w placówkach jest dobrowolny i nieodpłatny.
Do najważniejszych zadań placówek wsparcia dziennego należy:

 organizacja  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży  po  zajęciach  szkolnych  oraz  dni  wolne
od nauki szkolnej (ferie, wakacje),

 tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce,

 pomoc w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

 rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień  dzieci,  rozwijanie  aktywności  poznawczej
i emocjonalnej oraz tworzenie dzieciom szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą
twórczość  i aktywność,

 kształtowanie zasad współżycia społecznego oraz właściwego stosunku do pracy,
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 współpraca  z  rodziną  w  wykonywaniu  przez  nią  funkcji  opiekuńczych  poprzez  objęcie
dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi,

 współpraca  ze  szkołami,  instytucjami  w  zakresie  zapobiegania  patologiom  społecznym
ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień,

 zapewnienie co najmniej jednego posiłku uczestnikom świetlicy.
Świetlica środowiskowa „Promyk Słońca” w Osieku nad Notecią znajduje się w budynku

Szkoły Podstawowej przy ul. Głównej 58. Otwarta była od poniedziałku do piątku w godzinach
od 12.00 do 16.00, w dni wolne od zajęć szkolnych (ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne)
świetlica otwarta jest od 11.00 do 15.00. Do świetlicy uczęszczało 15 dzieci. 

Świetlica  środowiskowa  w Wyrzysku  znajdująca  się  w  budynku  przy  Placu  Wojska
Polskiego (były budynek ZOZ) w trakcie trwania roku szkolnego była otwarta od poniedziałku do
piątku  w godzinach od 1300  do 1700. W okresie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej godziny
otwarcia zostały zmienione  na od 1100 do 1500.   Do świetlicy uczęszczało  15 dzieci z różnych
rodzin, również z rodzin rozbitych, z problemami alkoholowymi lub niewydolnych wychowawczo. 

Świetlice  środowiskowe  działające  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  finansowane  są  
w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wydatki  w  2019  r.  na  działania  świetlic  wyniosły  90.708,03 zł i  dotyczyły  wynagrodzenia
pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz dożywiania dzieci.

Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

W ramach działalności wychowawczej i edukacyjnej kierowanej do adresatów społeczności
lokalnej Gminy Wyrzysk, zgodnie z zapisami ustawy, były podejmowane zadania  mające  na celu
promocję  zdrowego  stylu  życia  i  edukację  psychologiczno-społeczną  z  nastawieniem
na informowanie odbiorców programów o szkodliwości zażywania środków i substancji, których
zażywanie może prowadzić do trwałego uzależnienia.

W 2019  roku   zakupiono  materiały  profilaktyczne,  które  została  przekazana  do  szkół
podstawowych do wykorzystania  na zajęciach o tematyce profilaktycznej  z młodzieżą.  Ponadto
zrealizowano warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w  Wyrzysku i Osieku nad Notecią
z zakresu profilaktyki zagrożeń od substancji psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze dla uczniów
kl.  VI  –  VIII.  W ramach  warsztatów  przekazano  informacje  o dopalaczach,  zagrożeniach
i konsekwencjach związanych z ich zażywaniem, odpowiedzialności karnej za czyny popełnione
po  zażyciu  środków  psychoaktywnych  oraz  wskazano  alternatywy  dla zażywania  substancji
psychoaktywnych.  Dofinansowano  również  półkolonię  w  Gleśnie,  która  została  zorganizowana
po zakończeniu roku szkolnego. 

2.13  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk w 2019 roku 

Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt to obowiązek gmin, wynikający z przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyrzysk
na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr VII/89/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca
2019  r. Program  obejmuje:  wyłapywanie,  umieszczanie  w  schronisku,  adopcje,  elektroniczne
znakowanie,  sterylizacje  i  kastracje,  opiekę,  diagnostykę,  leczenie  zwierząt  bezdomnych
z uwzględnieniem zwierząt gospodarskich, a także zakup karmy dla kotów wolno żyjących. 
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Na realizację programu  w 2019 roku wydatkowano kwotę  60.010,42 zł, z tego: 
- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 59 264,32 zł ,
- na opiekę nad kotami (wolno żyjącymi)       746,10 zł, 
-  na  edukację  mieszkańców  w  zakresie  zapobiegania  bezdomności  zwierząt
i  ich  humanitarnego  traktowania,  zadania  związane  z  edukacją  zostały  zrealizowane w ramach
działań bieżących Urzędu. 

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wyrzysk realizował  przedsiębiorca
posiadający  zezwolenie  na  wyłapywanie,  transport  zwierząt  bezdomnych  oraz  prowadzenie
schroniska  dla  zwierząt  działający  pod  nazwą  FHU  ZIBI-  Schronisko  CYWIL   Zbigniew
Chmielewski,  Rybowo  51.  W  ramach  zawartej  umowy   z  ww.  podmiotem  Gmina  Wyrzysk
pokrywała koszty związane z realizacją zadań gminy dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi z
terenu gminy, prowadzonych przez  schronisko dla zwierząt, w tym koszty odłowu i utrzymania
zwierząt  (z  podziałem  na  psy  i  koty),  przeprowadzanych  zabiegów  kastracji/sterylizacji
i czipowania zwierząt oraz ich doraźnego leczenia.
 Zgodnie z zapisami programu zwierzęta były wyłapywane na zgłoszenie Straży Miejskiej
w Wyrzysku lub Policji. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wyłapano 13 psów, z tego
jeden pies został odebrany ze schroniska przez właściciela. Psy, po które nie zgłosili się właściciele
w terminie do 14 dni,  przygotowano do adopcji.  Wykonywano zabiegi weterynaryjne takie,  jak
szczepienia,  odrobaczanie,  sterylizacja/kastracja  oraz  elektroniczne  znakowanie.  Zabiegi  te
wykonywane  były  przez  lekarza  weterynarii  współpracującego  ze  schroniskiem.  W 2019  roku
wykonano  7  zabiegów elektronicznego  znakowania  oraz  sterylizacji/kastracji,  8  psów  zostało
przekazanych nowym właścicielom, na podstawie umów adopcyjnych. W ramach realizacji zadania
została wykonana przez lekarza weterynarii 1 eutanazja. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w schronisku
przebywało 17 psów z  terenu Gminy Wyrzysk. 

W dniu 02.01.2019 r. została zawarta umowa-porozumienie z właścicielem gospodarstwa
rolnego  położonego  w  Kościerzynie  Wielkim. Przedmiotem  umowy-porozumienia
było  wypełnienie  zadań  i  obowiązków  zawartych  w  Programie  opieki  nad  zwierzętami,
poprzez  zapewnienie  całodobowo  miejsca  dla  zwierząt  gospodarskich,  właściwych  warunków
bytowania oraz pożywienia dostosowanego do zapotrzebowania danego gatunku.
W  2019  roku  nie  zaistniała  konieczność  interwencji  w  sprawie  bezdomnych
lub odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich.

W 2019 roku na terenie gminy było ujętych w rejestrze  3 opiekunów (karmicieli) kotów
wolno żyjących, tj. w Dąbkach,Wyrzysku i Konstantynowie. W tym okresie społeczni karmiciele
zaopiekowali się 50 kotami.

Opiekę  weterynaryjną  nad  zwierzętami  bezdomnymi,  poszkodowanymi  w  wypadkach
drogowych sprawował Gabinet Weterynaryjny ul. Pomorska 2D, 89-300 Wyrzysk, który w 2019
roku wykonał 2 zabiegi eutanazji  zwierząt rannych w wyniku kolizji drogowej. 

Prowadzono działania edukacyjne w zakresie problemu zwierząt bezdomnych m.in. poprzez
regularne  zamieszczanie  na  stronie  internetowej  portalu  społecznościowego  Facebook  „  Straż
Miejska  w  Wyrzysku”  informacji  na  temat  zwierząt  przebywających  w  schronisku,  informacji
o obowiązkach właścicieli zwierząt i apeli o poszukiwaniu właściciela zagubionego zwierzęcia.
Ponadto Komendant Straży Miejskiej  prowadziła zajęcia edukacyjno-promocyjne w szkołach na
terenie  Gminy  Wyrzysk.  Podtrzymano  również  współpracę  z  przedstawicielami  Towarzystwa
Ochrony  Zwierząt  Łobżenica  i  Zwierzęcej  Przystani  w  Pile  w  celu  pomocy  przy  pozyskaniu
nowych właścicieli dla bezpańskich zwierząt z terenu gminy Wyrzysk.
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2.14 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. na lata 2018 -
2022
        Działania zrealizowane w 2019 r. ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych (WPRiM):

• Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Polanowie  

W roku 2019 została wykonana rozbudowa stacji uzdatniania wody poprzez modernizację budynku
stacji  oraz  kompletną  wymianę  istniejącej  technologii  uzdatniania  na  nowoczesne  urządzenia
otwarte oparte o filtrację pośpieszną przez złoże katalityczne z napowietrzaniem .samoczynnym
rozbryzgowym.  Układ  został  rozbudowany  o  II  stopień  pompowania  oraz  higienizację  wody
lampami UV. 
Nakłady planowane w WPRiM           300 000 zł. 
Nakłady poniesione                             632 300 zł.

• Modernizacja ujęcia wodociągowego we wsi Kościerzyn Wielki  
W związku z pogarszającym się stanem studni głębinowej w Kościerzynie Wielkim podjęto decyzję
o przyspieszeniu realizacji zadania i przesunięci środków z roku 2020 na rok 2019. 
Nakłady planowane w WPRiM           0 zł. 
Nakłady poniesione                             62 600 zł.

• Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Wyrzysku  
Planowane  nakłady  zostały  przyspieszone  i  poniesione  w  roku  2018  w  pełnej  planowanej
w WPRiM wysokości. Plan na lata 2018 – 2022 opiewał na kwotę 70 tys. zł. Całość  nakładów
poniesiono w roku 2018, poprzez wykonanie sieci wodociągowej w Wyrzysku w ul. Akacjowa,
Kalinowa i al. Rydzyńskich.
Nakłady planowane w WPRiM 10 000 zł      .                                                               
Nakłady poniesione (10 000 zł zrealizowane w roku 2018)

• Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Osieku nad Notecią   
Planowane  nakłady  zostały  przyspieszone  i  poniesione  w  roku  2018  w  pełnej  planowanej
w WPRiM wysokości. Plan na lata 2018 – 2022 opiewał na kwotę 60 000 zł. Całość nakładów
poniesiono w roku 2018, poprzez wykonanie sieci wodociągowej w ul. Spacerowej.
Nakłady planowane w WPRiM 30 000 zł                                                                    
Nakłady poniesione (30 000 zł zrealizowane w roku 2018).

• Modernizacja sieci wodociągowej Wyrzysk – Falmierowo  
W związku z  pojawieniem się  możliwości  uzyskania  środków zewnętrznych dla  sfinansowania
zadania nakłady zostały przesunięte na rok 2020.
Nakłady planowane w WPRiM 30 000 zł                                                                   
Nakłady poniesione 0 zł.

• Modernizacja przepompowni ścieków  
Modernizacja  systemu  sterowania  przepompowni  ścieków  Pod  Czubatką,  Polanowo,  Glesno,
Przemysłowa,  Targowisko  Al.  Rydzyńskich  oraz  kompletna  wymiana  urządzeń  Pod  Czubatką,
Glesno, Przemysłowa. Prace Inwestycja wykonana w związku z oszczędnościami nakładów przy
rozbudowie oczyszczalni ścieków. Środki z Programu Operacyjnego zostały przesunięte właśnie na
tą modernizację. Roboty w większości zostały wykonane w roku 2019, ale nakłady (fakturowanie)
sfinansowane  w  styczniu  2020  r.                       
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Nakłady planowane w WPRiM 18  000  zł                                         
Nakłady poniesione (18 000 zł rzeczowa realizacja zadania obciążenie przez 

wykonawcę w roku 2020)
• Rozbudowa  i  przebudowa  oczyszczalni  ścieków  w  Wyrzysku  

W  ramach  realizacji  w  roku  2019  większość  zadań  związanych  z  realizacją  rozbudowy
i  przebudowy zrealizowano.  Zakończono budowę obiektów:  budynek prasy,  osadnik  wtórny II,
budynek wielofunkcyjny. Zakończono rozbudowę budynku dmuchaw wraz z pompą ciepła oraz
budynku  separatorów  piasku  wraz  z  płuczką  piasku.  Zakończono  modernizację:  osadnika
wstępnego,  reaktora  biologicznego  I,  osadnika  wtórnego  I,  budynku  warsztatowo-garażowego,
budynku krat, budynku socjalnego, budynku energetycznego. Zakończono realizację nowych sieci:
oświetlenie,  zasilanie,  sterowanie,  wodociąg,  kanalizacja  oraz  rurociągi  technologiczne.
Przystąpiono do czynności rozruchowych na poszczególnych obiektach.

Nakłady planowane w WPRiM 6 640 000 zł                                                                              
Nakłady poniesione 6 640 000 zł.

• Modernizacja  istniejących  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  celu  likwidacji  
niekontrolowanych wypływów do środowiska.

Na  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Wyrzysku  dokonano  przebudowy  studni  kanalizacyjnych.
Nakłady planowane w WPRiM 15 000 zł                                                                       
Nakłady poniesione 15 000 zł.

• Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej w celu ograniczenia wód   
opadowych        i infiltracyjnych.
Wykonano przebudowę studni kanalizacji sanitarnej w Osieku nad Notecią.
Nakłady planowane w WPRiM 5 000 zł
Nakłady poniesione 5 000  zł.
 
Łącznie nakłady dla realizacji WPRiM w 2019 r:
planowane 7 048 000 zł,    poniesione    7 355 000 zł.

2.15 Sołeckie Strategie Rozwoju na lata 2018-2023
Sołeckie Strategie Rozwoju są strategicznymi dokumentami dla sołectw, a dzięki szerokiej

partycypacji  mieszkańców  w  proces  tworzenia  strategii  są  one  wyznacznikiem  wizji,  celów
i działań planowanych do realizacji  przez daną społeczność sołecką, co może przyczynić się do
powstania impulsu dla rozwoju procesu odnowy wsi zachodzącego na terenie sołectw. Dają one
również  możliwość  uzyskania  większej  liczby  punktów  w konkursach  dla  gmin,  sołectw  oraz
organizacji  pozarządowych, ogłaszanych w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
2020  prowadzonego  przez  Samorząd  Województwa  Wielkopolskiego  i  zwiększają  szansę  na
uzyskanie  dotacji  w ramach  konkursów organizowanych  w powyższym programie,  na  poniższe
działania:

• zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej,  poprawiające  estetykę  miejscowości  (budowę,
przebudowę, remont placów zabaw, boisk, miejsc wypoczynku, remont świetlic, remiz OSP, zakup
wyposażenia itp), 
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• zachowanie,  odtwarzanie  i  promowanie  dziedzictwa  kulturowego,  przyrodniczego  lub
krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych (rewitalizacja, renowacja parków, skwerów,
terenów zielonych itp.),
• zakup  towarów  związanych  z  kultywowaniem  tradycji  społeczności  lokalnych
oraz tradycyjnych zawodów (np. instrumenty i stroje dla zespołów folklorystycznych).

Sołeckie  Strategie  Rozwoju  zostały  opracowane  dla  sołectw  w  których  wystąpiła  wola
opracowania  takich  dokumentów  tj.  Dobrzyniewa,  Falmierowa,  Glesna,  Gromadna,  Kosztowa,
Osieka nad Notecią, Rudy i Żelazna. Dokumenty te mają okres obowiązywania od 2018 do 2023
roku.  W  ramach  których  zaplanowano  realizację  różnych  przedsięwzięć  w  poszczególnych
sołectwach.

W 2019 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
• Sołectwo Dobrzyniewo – dokończenie rozbudowy chodnika przy drodze gminnej,
• Sołectwo Falmierowo – utwardzenie dróg gminnych,
• Sołectwo Glesno – organizacja Dni Glesna,
• Sołectwo  Gromadno  –  przebudowa  terenu  za  świetlicą  wiejską,  zrealizowano  poprzez
projekt  Gromadno  –  zagospodarowanie  terenu  rekreacyjnego  przy  świetlicy  czyli  miejsce  do
biesiadowania w stylu rustykalnym”, który został dofinansowany kwotą w wysokości 30.000,00 zł,
w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – edycja IX ogłoszonego w ramach Programu
wielkopolska Odnowa Wsi na lata 2013-2020,
• Sołectwo Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej,
• Sołectwo Osiek nad  Notecią –  remont  i  doposażenie  kuchni  w świetlicy  wiejskiej,  na
realizację  zadania  pozyskano  30.000,00  zł  w  ramach  projektu  pn.:  „„Osiek  nad  Notecią  –
modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej czyli  masterchef po krajeńsku”  w ramach konkursu
Pięknieje Wielkopolska Wieś – edycja IX ogłoszonego w ramach Programu wielkopolska Odnowa
Wsi na lata 2013-2020,
• Sołectwo Ruda – modernizacja placu rekreacyjno-zabawowego,
• Sołectwo Żelazno – zrealizowano inne zadanie, nie ujęte w strategii rozwoju sołectwa.

2.16  Roczny  program współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,
kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi
oraz  stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego
działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych

Program  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z  organizacjami  pozarządowymi,  kościelnymi
osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  stowarzyszeniami  jednostek  samorządu
terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2019
został przyjęty przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwałą Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa zasady i formy współpracy,
zakres  przedmiotowy Gminy Wyrzysk z  organizacjami  pozarządowymi,  a  także zawiera wykaz
zadań  priorytetowych,  będących  podstawą  do  dysponowania  środkami  publicznymi,
przeznaczonymi  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  publicznych,  pozostających
we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok 42



Głównym  celem  programu  było  budowanie  partnerstwa  między  Gminą  Wyrzysk
a organizacjami. Współpraca organizacji i Gminy Wyrzysk oparta na zasadach partnerstwa służyć
miała zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Wyrzysk, wzmocnieniu aktywności obywatelskiej
i pomagać efektywnie rozwiązywać problemy społeczne. Celami szczegółowymi programu było:
stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnej; zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie
Wyrzysk;  poprawa  jakości  życia  poprzez  pełniejsze  zaspokajanie  potrzeb  społecznych,
dzięki  zaangażowaniu  środków  pozabudżetowych;  zmniejszenie  kosztów  ponoszonych  przez
budżet  gminy  na  wykonywanie  usług  publicznych  przy  utrzymaniu  standardów  świadczonych
usług; integracja podmiotów polityki lokalnej, obejmująca swym zakresem sferę zadań publicznych
wymienionych  w  art.  4  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie;  udział
zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programów współpracy; otwarcie na innowacyjność
i  konkurencyjność,  m.  in.  poprzez  umożliwienie  organizacjom  indywidualnego  wystąpienia
z  ofertą  realizacji  projektów  konkretnych  zadań  publicznych,  które  obecnie  prowadzone  są
przez  samorząd;  wypracowanie  rocznego modelu  lokalnej  współpracy pomiędzy organizacjami,
a  organami  Gminy  Wyrzysk,  jako  elementu  długoterminowego  (kilkuletniego)  programu
współpracy.

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Wyrzysk z  organizacjami pozarządowymi
oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  polegała  na  zlecaniu
zadań  publicznych  w  formie  wspierania  z  udzieleniem  dotacji.  Zlecanie  zadań  odbywało  się
w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.
zm.).

W  2019  r.  ogłoszono  4  otwarte  konkursy  ofert.  Łączna  wysokość  środków
przeznaczonych na dotacje w ramach konkursów wyniosła 346.000 zł, z tego podmioty dotowane
wykorzystały do dnia 15.12.2019 r. 339.130,57 zł  co stanowi  98,02 %  kwoty przeznaczonej w
budżecie na dotacje.  W ramach przyznanych dotacji  z budżetu Gminy Wyrzysk 18 podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego zrealizowało 20 zadań.  

Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Wyrzysk w 2019 r.

L.
p.

Rodzaj zadania
publicznego

Wysokość
planowanych
dotacji (w zł)

Liczba
złożonych

ofert

Wysokość
udzielonych
dotacji (w zł)

Wysokość
wykorzystanych

dotacji (w zł)

1. Wspieranie  
i upowszechnianie kultury
fizycznej

200.000,00 6 200.000,00 200.000,00

2. Kultura,  sztuka,  ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,  tradycja  
i turystyka

50.000,00 7 49.000,00 49.000,00

3. Upowszechnianie
krajoznawstwa  
i  wypoczynku  dzieci  

12.000,00 1 7.000,00 7.000,00
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i młodzieży

4. Działania  profilaktyczne
w  sferze  ochrony  
i promocji zdrowia

4.000,00 1 4.000,00 4.000,00

5. Przeciwdziałanie
uzależnieniom  i
patologiom społecznym

80.000,00 5 80.000,00 79.130,57

            RAZEM 346.000,00 20 340.000,00 339.130,57

III.  WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJIII.  WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

W 2019 roku Rada Miejska w Wyrzysku uchwaliła 131 uchwał.

 Podział uchwał ze względu na tematykę:

Ustrój, organizacja, zarządzenie, administracja i inne 56

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ład przestrzenny 6

Finanse i rachunkowość 42

Edukacja i jednostki oświaty 4

Transport, komunikacja, drogi i ruch drogowy 2

Ochrona zdrowia i jednostki służby zdrowia 3

Gospodarka nieruchomościami 11

Ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt 2

Kultura i jednostki kultury 2

Pomoc i zabezpieczenie społeczne oraz jednostki pomocy 
społecznej 

3

Ogółem 131

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych,  38 uchwał, będących prawem miejscowym, opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Podjęte w 2019 roku  2 apele dotyczyły:
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• rozwiązania  problemu  osób  będących  w  stanie  nietrzeźwym  z  terenu  Gminy  Wyrzysk
(30 sierpnia 2019 roku),

• zapewnienia  odpowiedniej  opieki  medycznej  dla  mieszkańców  Gminy  Wyrzysk
(25 października 2019 roku). 

Wykonanie poszczególnych uchwał Rady Miejskiej:

• UCHWAŁA Nr V/50/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r.  
w  sprawie  likwidacji  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  „Samorządowa  Administracja
Mieszkaniowa  w Wyrzysku”  w celu  przekształcenia  w jednostkę  budżetową  pod  nazwą
„Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku”

-  Uchwała  została  opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  przesłana  do  Wojewody
Wielkopolskiego,  organu nadzoru  nad  działalnością  gminy w zakresie  zgodności  ww.  uchwały
z  prawem Organ nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do ww.  uchwały.  Z  dniem podjęcia  niniejszej
uchwały  postawiono  w  stan  likwidacji  zakład  budżetowy  w  celu  przekształcenia  w  jednostkę
budżetową.  Proces  likwidacji  zakładu  budżetowego  zakończył  się  z  dniem  31  marca  2019  r.
Na likwidatora zakładu wyznaczono Dyrektora zakładu budżetowego. Z dniem 1 kwietnia 2019 r.
obowiązuje nowa nazwa jednostki budżetowej- Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

• UCHWAŁA Nr V/51/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r.  
w sprawie uchwalenia statutu Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej.  Organ nadzoru nie  wniósł  zastrzeżeń do ww. uchwały.  Statut  Jednostki  Gospodarki
Komunalnej  obowiązuje  od dnia  1 kwietnia 2019 r. 

• UCHWAŁA Nr V/52/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowymi najemcami nieruchomości

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Dyrektor  Samorządowej
Administracji  Mieszkaniowej  w  Wyrzysku  wydał  zarządzenie  Nr  2.2019  z  dnia  29.01.2019  r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Wyrzyska przeznaczonych do
najmu. W dniu 28.02.2019 r. podpisane zostały umowy na najem nieruchomości na okres do trzech
lat.

• UCHWAŁA Nr V/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU      z dnia 24 stycznia 2019 r.  
w sprawie  wystąpienia  Gminy  Wyrzysk  ze stowarzyszenia  Organizacja  Turystyczna
Północnej Wielkopolski DOLINA NOTECI

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Z dniem 24 stycznia 2019 r.
Gmina Wyrzysk przestała być członkiem ww. Stowarzyszenia.

• UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .
w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Wyrzyska
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- Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie zgodności ww. uchwały z prawem oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do Zarządów Osiedli na terenie miasta Wyrzyska.

• UCHWAŁA NR V/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019   r.
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Auguścin

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Auguścin. 

• UCHWAŁA NR V/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Bąkowo

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Bąkowo.

• UCHWAŁA NR V/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Dąbki

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Dąbki.

• UCHWAŁA NR V/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Dobrzyniewo

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i Biuletynie Informacji Publicznej. Organ nadzoru nie
wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Na podstawie przedmiotowej uchwały zostały przeprowadzone
wybory do organów sołectwa  Dobrzyniewo.

• UCHWAŁA NR V/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Falmierowo

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Falmierowo.

• UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Glesno

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Glesno.

• UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Gromadno

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Gromadno.
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• UCHWAŁA NR V/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Karolewo - Wiernowo

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Karolewo-Wiernowo.

• UCHWAŁA NR V/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Konstantynowo

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Konstantynowo.

• UCHWAŁA NR V/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Kościerzyn Wielki

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Kościerzyn Wielki.

• UCHWAŁA NR V/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Kosztowo

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Kosztowo.

• UCHWAŁA NR V/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Młotkówko

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Młotkówko.

• UCHWAŁA NR V/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Osiek nad Notecią

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Osiek nad Notecią. 

• UCHWAŁA NR V/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Polanowo

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Polanowo.

• UCHWAŁA NR V/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019 r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Rzęszkowo
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-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Rzęszkowo.

• UCHWAŁA NR V/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019   r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Ruda

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Ruda. 

• UCHWAŁA NR V/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019   r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Wyrzysk Skarbowy

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Wyrzysk Skarbowy.

• UCHWAŁA NR V/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019   r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Żuławka

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Żuławka.

• UCHWAŁA NR V/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 stycznia 2019   r  .  
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Żelazno

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały
zostały przeprowadzone wybory do organów sołectwa Żelazno.

• UCHWAŁA Nr V/74/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia      24 stycznia 2019 r  .
w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku za 2018 rok

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr VI/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 22 lutego 2019   r  .  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
oraz  głównego  księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie
wydatków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA Nr IV/76/2019 RADY      MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 22 lutego 2019   r  .  
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2019-2031
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- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie  Wielkopolskiemu  oraz  przekazana  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  celu
zbadania zgodności zapisów ww uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

• UCHWAŁA NR VI/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 22 lutego 2019 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

–  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została przekazana sołtysom oraz podana
do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim
w Wyrzysku oraz w sołectwach. Została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń. 

• UCHWAŁA NR VI/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 22 lutego 2019 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

–  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń. 

• UCHWAŁA NR VI/79/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 22 lutego 2019 r.  
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Wyrzyska, wysokości opłat
za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

-  Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. Za wykonanie uchwały odpowiada Jednostka Gospodarki Komunalnej,
która zajmuje się obsługą strefy płatnego parkowania.

• UCHWAŁA Nr VI/80/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 22 lutego 2019 r.  
w  sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Wyrzysk  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Wyrzysk

-  Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA NR VI/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 22 lutego 2019 r.  
w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych

-  Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń  do  ww.  uchwały. Przyjęto  lokalne  standardy  urbanistyczne,  aby  zastąpić  standardy
lokalizowania inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 6 i 7 ustawy z dnia
5  lipca  2018  r.  o ułatwieniach  w przygotowaniu  i realizacji  inwestycji  mieszkaniowych  oraz
inwestycji towarzyszących, ustalone odgórnie ustawą dla całego kraju. Tylko w ten sposób organy
gminy  mogą  wpłynąć  na zapewnienie  odpowiednio  wysokich  standardów  dla  inwestycji
mieszkaniowych  na  swoim  terenie  i  uniemożliwić  rozszarzaniu  się  zabudowy  poza  granicami
jednostek osadniczych.
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• UCHWAŁA NR VI/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 22 lutego 2019 r.  
w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów na wschód od
Kościerzyna Wielkiego

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. Sporządzenie ww. planu nastąpiło  w celu ograniczenia możliwości
realizacji  dużych  obiektów  służących  produkcji  zwierzęcej  na  terenach  położnych  na  wschód
od Kościerzyna Wielkiego, w celu eliminacji źródeł potencjalnych konfliktów społecznych, które
mogłyby powstać na tym tle. Ograniczenie to nie dotyczy jednego przedsięwzięcia tego rodzaju, dla
którego  opracowany  został  raport  oddziaływania  na  środowisko  oraz  wydana  została  decyzja
o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  planowanego  na  działce  nr  86/2  (teren  RP  oznaczony
w planie).

• UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 22 lutego 2019 r.  
uchylająca  uchwałę  w sprawie  zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego
przekazania  Gminie  Piła  zadania  publicznego  w zakresie  zapobiegania  bezdomności
zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr VI/84/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 22 lutego 2019 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Wyrzyska

– Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Uchwałę przesłano również skarżącemu.

• UCHWAŁA Nr VII/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 marca 2019   r  .
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

–  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
oraz  głównego  księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie
wydatków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA Nr VII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 marca 2019   r  .  
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2019-2031

- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie  Wielkopolskiemu  oraz  przekazana  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

• UCHWAŁA NR VII/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 marca 2019   r  .  
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
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zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń. 

• UCHWAŁA NR VII/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 marca 2019   r  .  
w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez
Gminę Wyrzysk i granic ich obwodów oraz zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i   Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA NR VII/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 marca 2019   r  .  
w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk w 2019 roku

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Program  obejmujący  wyłapywanie  zwierząt  bezdomnych,
umieszczanie  w schronisku,  adopcje,  elektroniczne  znakowanie,  sterylizację  i  kastrację,  opiekę,
diagnostykę i  leczenie zwierząt bezdomnych z uwzględnieniem zwierząt gospodarskich,  a także
zakup karmy dla kotów wolno  żyjących na łączną kwotę 60 010,42 zł realizowano w ciągu 2019
roku. Realizacja programu odbywała się w ramach umowy zawartej ze schroniskiem dla zwierząt w
Rybowie,  prowadzonym  przez  FHU  ZIBI  –  Schronisko  CYWIL Zbigniew  Chmielewski  oraz
porozumienie  z  właścicielem  gospodarstwa  rolnego  w  Kościerzynie  Wielkim,  a  także  tzw.
karmicielami kotów wolno żyjących. 

• UCHWAŁA Nr      VII/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU      z     dnia 28 marca 2019   r  .  
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wyrzysk  służebnością  przesyłu  na  rzecz  ENEA  Operator  Spółka  z ograniczoną
odpowiedzialnością

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. W dniu 17.06.2019 r. Burmistrz
Wyrzyska złożył oświadczenie o ustanowienie służebności przesyłu- Akt Notarialny Repertorium
„A” numer 2043/2019

• UCHWAŁA Nr VII/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU      z     dnia 28 marca 2019 r  .  
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wyrzysk położonych w obrębie  Glesno i Wyrzysk Skarbowy służebnością przesyłu

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Spisano protokół uzgodnień  w
sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

• UCHWAŁA NR VII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 marca 2019   r  .  
w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Uchwała została przesłana do
Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Pile  oraz  Wielkopolskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich
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w  Poznaniu.  W  dniu  30  maja  2019  r.  uchwałą  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  określenia
przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  powiat  Pilski
oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych  obiektów  przyjęła  wstępną  lokalizację  nowych
przystanków komunikacyjnych. 

• UCHWAŁA NR VII/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 marca 2019   r  .  
w  sprawie  ustalenia  lokalizacji  tymczasowego  targowiska  miejskiego  w Wyrzysku
i ustalenia regulaminu

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu.  W czasie  prac  budowlanych  prowadzonych  na  ul.  Parkowej  oraz  przy  OSP
w Wyrzysku targowisko miejskie do końca września 2019 r. funkcjonowało na terenie parkingu
miejskiego przy ul. Przy Stawie w Wyrzysku. 

• UCHWAŁA Nr VII/ 94 /2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 28 marca 2019   r  .  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Wyrzysku oraz Burmistrza Wyrzyska

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Uchwałę przesłano również do
wiadomości skarżącemu.

• UCHWAŁA Nr VIII/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 1 kwietnia 2019  
r  .   w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
oraz  głównego  księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie
wydatków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA Nr IX/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 26 kwietnia 2019   r  .  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
oraz  głównego  księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie
wydatków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA Nr IX/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 26 kwietnia 2019  
roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na
lata 2019-2031

-  Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie  Wielkopolskiemu  oraz  przekazana  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń.
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• UCHWAŁA Nr IX/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 26 kwietnia 2019  
roku w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  określenia  zasad  ich  zbywania,
nabywania i wykupu

- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz przekazana do regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbada-
nia  zgodności  zapisów  ww.  uchwały  z  prawem.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Poznaniu
uchwałą  SO.0950/12/13/Pi/2019 z dnia 28 maja 2019 r. wyraziła opinię pozytywną o możliwości
wykupu obligacji  przez Miasto i  Gminę Wyrzysk. W dniu 24 czerwca 2019 r.  zawarto umowę
o aranżację emisji i prowadzenie ewidencji obligacji pomiędzy Gminą Wyrzysk a Domem Makler-
skim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej. 

• UCHWAŁA NR IX/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 26 kwietnia 2019  
r  .   w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wyrzysk

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Z dniem 26 kwietnia 2019 r. Pani
Grażyna Urbanek przestała pełnić stanowisko Skarbnika Gminy Wyrzysk.

• UCHWAŁA NR IX/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 26 kwietnia 2019  
r  .   w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wyrzysk

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Z dniem 27 kwietnia 2019 r. Pani
Teresa Mikołajczak objęła stanowisko Skarbnika Gminy Wyrzysk.

• UCHWAŁA Nr X/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 31 maja 2019 r  .  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
oraz  głównego  księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie
wydatków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA NR X/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 31 maja 2019   r  .
w  sprawie  udzielenia  dotacji  z budżetu  Gminy  Wyrzysk  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  w Bagdadzie  wpisanym do  rejestru
zabytków

- Uchwała została przekazana do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przesłana do
Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w zakresie zgodności ww.
uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. W oparciu o przepisy ww. uchwały zawarto umowę o udzielenie dotacji
w wysokości 9.911,31 zł. W umowie określono m. in. opis zadania, termin jego realizacji, kwotę
dotacji, termin i sposób rozliczenia zadania. Dokonano rozliczenia pod względem merytorycznym
i finansowym udzielonej dotacji. 

• UCHWAŁA NR  X/103/2019  Rady  M  i  ejskiej  w     WYRZYSKU  z     dnia  31  maja  2019  r  .  
zmieniająca  uchwałę  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska
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–  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.   Przedmiotowa  uchwała
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/214/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2016
roku,  w  zakresie  obszaru  granic,  zmniejszyła  obszar  podlegający  opracowaniu  projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana obszaru objętego projektem planu
stała  się  konieczna,  gdyż  procedura  planistyczna  dotyczyła  obszaru  w  zakresie  określonym
w  niniejszej  zmianie.  Obszar  terytorialny  po  zmianie  zawierał  się  w  obszarze  określonym
w uchwale intencyjnej.

• UCHWAŁA NR X/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 31 maja 2019 r.  
w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w skład  mieszkaniowego  zasobu
gminy Wyrzysk

 – Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego,  organu nadzoru nad działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  §  24  ust.  1  uchwały  powołano  Społeczną  Komisję
Mieszkaniową – uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019
roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

• UCHWAŁA Nr X/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU      z     dnia      31 maja 2019 r.  
w sprawie  wyrażenia  zgody na  obciążenie  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy
Wyrzysk położonej w obrębie  Nowe Bielawy służebnością przesyłu

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do ww.  uchwały.  Spisano protokół  uzgodnień  w sprawie
ustanowienia służebności przesyłu.

• UCHWAŁA NR X/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 31 maja 2019 r.  
 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wyrzysk za 2018 rok

- Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Uchwała  dot.  oceny  zasobów  pomocy
społecznej  jest  dokumentem  obejmującym  w  szczególności  infrastrukturę,  kadrę,  organizacje
pozarządowe  i  nakłady  finansowe  na  zadania  pomocy  społecznej  bez  względu  na  podmiot  je
finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej ich
problemy oraz ich rozkład ilościowy. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania
budżetu na rok następny. 

• UCHWAŁA      Nr X/107/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 31 maja 2019 r.  
w  sprawie  zgłoszenia  kandydata  Rady  Miejskiej  w Wyrzysku  do  Gminnej  Komisji
Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Kandydat wskazany przez Radę uczestniczył
w procesie wyborczym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku.

• UCHWAŁA Nr X/108/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 31 maja 2019 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Wyrzysku
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-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr XI/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 24 czerwca 2019  
r  .   w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
oraz  głównego  księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie
wydatków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA NR XII/110/ 2019 RADY      MIEJSKIEJ      W     WYRZYSKU z     dnia      28 czerwca  
2019   r.   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wyrzyska wotum zaufania za 2018 rok 

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA NR XII/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 czerwca 2019  
roku w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok

-  Uchwałę  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  do  wiadomości  Wojewodzie
Wielkopolskiemu  oraz  przekazana  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  w  celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
uchwałą SO.0954/8/13/Pi/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. wyraziła o sprawozdaniu z wykonania
budżetu  Miasta  i  Gminy  Wyrzysk  za  2018  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  jednostki
i objaśnieniami opinię pozytywną. 

• UCHWAŁA      Nr  XII/112/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU  z     dnia      28  czerwca  
2019   r.   w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2018 rok.

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów ww.
uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych zastrzeżeń. 

• UCHWAŁA Nr XII/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 czerwca 2019  
r  .   w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów ww.
uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych zastrzeżeń.
Burmistrz Wyrzyska powiadomił  kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz głównego
księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie  wydatków,  celem
dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA NR XII/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 czerwca 2019  
r  .   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na
lata 2019-2031
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- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz  Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.

• UCHWAŁA NR XII/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 czerwca 2019  
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska

-  Uchwałę,  stanowiącą  prawo  miejscowe,  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu
nadzoru nad działalnością gminy w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem oraz opublikowano
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Ustalenia ww. planu miejscowego realizują
oczekiwania mieszkańców miasta, w szczególności uwzględniają oczekiwane przez nich zmiany
w zagospodarowaniu terenu, postulowane od 2015 roku.

• UCHWAŁA NR XII/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 czerwca 2019  
roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych  kandydatów na ławnika.

-  Uchwałę,  stanowiącą  prawo  miejscowe,  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu
nadzoru nad działalnością gminy w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem oraz opublikowano
w Biuletynie Informacji Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA NR XII/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 28 czerwca 2019  
r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

-  Uchwałę,  stanowiącą  prawo  miejscowe,  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu
nadzoru nad działalnością gminy w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem oraz opublikowano
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Uchwałę  przekazano  również  Miejsko-
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyrzysku do wykorzystania służbowego w zakresie
realizowanych zadań dot. przyznawania i wypłaty dodatków energetycznych.

• UCHWAŁA NR XII/118/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 28 czerwca 2019  
r.     w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Wyrzysk  do  sporządzenia  i realizacji  projektu
„Utworzenie  i utrzymanie  Domu  Dziennego  Pobytu  dla  Osób  Starszych  w Gminie
Wyrzysk” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr  XI/119/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU      z     dnia         28  czerwca  
2019 r  .    w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości stanowiących własność
Gminy Wyrzysk położonych w obrębie  Osiek nad Notecią służebnością przesyłu

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały.  Burmistrz Wyrzyska złożył oświadczenie o
ustanowienie służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.

• UCHWAŁA Nr  XI/120  /2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia      28      czerwca  
2019    r.   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  najmu  w trybie
bezprzetargowym  na  czas  oznaczony  do  3  lat  z dotychczasowymi  najemcami
nieruchomości.

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Dyrektor Jednostki Komunalnej w Wyrzysku
wydał zarządzenie Nr 11.2019 z dnia 02.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
położonych na terenie Wyrzyska przeznaczonych do najmu. W dniu 1 sierpnia 2019 r. i 30 sierpnia
2019 r. podpisano umowy na najem  ww. nieruchomości na okres do trzech lat.

• UCHWAŁA         Nr  XII/121/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU z     dnia      28  czerwca  
2019 r.     w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2019
roku. 

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA      Nr XII/122/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 28 czerwca 2019  
r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na
II półrocze 2019 r.

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA      Nr  XII/123/2019  RADY         MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU z     dnia  28  czerwca  
2019    r.   w sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Wyrzysku  na II półrocze 2019 roku.

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA      Nr XII/124/2019 RADY         MIEJSKIEJ      w      WYRZYSKU z     dnia 28 czerwca  
2019   r.   w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady
Miejskiej w Wyrzysku  na II półrocze 2019 roku.

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA      Nr  XII/125/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU z     dnia      28  czerwca     
2019        r.   w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2019 roku.

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr XIII/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 30 sierpnia 2019  
r  .   w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów ww.
uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych zastrzeżeń.
Burmistrz Wyrzyska powiadomił  kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz głównego
księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie  wydatków,  celem
dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA Nr XIII/127/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 30 sierpnia 2019  
r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na
lata 2019-2031
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- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz  Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.

• UCHWAŁA NR XIII/128/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  30  sierpnia  
2019    r.   w sprawie  regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki
przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy,
wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i godziny  doraźnych  zastępstw  oraz
przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wyrzysk

- Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. Nowe stawki dodatków dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk zastosowano od dnia 1 września 2019 roku. 

• UCHWAŁA Nr XIII/129/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 30 sierpnia 2019  
r  .   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu na eksploatację stałego
łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK

- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie  Wielkopolskiemu  oraz  przekazana  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Zawarto umowę Nr 29-D/WOA/2019 z dnia 16 września 2019 r.
pomiędzy  Powiatem  Pilskim,  a  Gminą  Wyrzysk  w  sprawie  pomocy  finansowej  udzielanej  na
eksploatację stałego łącza transmisji danych i serwisowania urządzeń systemu Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców. 

• UCHWAŁA NR XIII/130/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  30  sierpnia  
2019   r.   w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

-  Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. W oparciu o niniejszą uchwałę naliczane są  nowe opłaty za wszelkiego
rodzaju zajęcia pasa drogowego.

• UCHWAŁA NR XIII/131/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  30  sierpnia  
2019    r.   w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków  i klubów
dziecięcych

- Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA XIII/132/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 30 sierpnia 2019 r.  
w sprawie  przyjęcia  planu  nadzoru  nad  żłobkami,  klubami  dziecięcymi  oraz  dziennymi
opiekunami

- Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 
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• UCHWAŁA NR XIII/133/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  30  sierpnia  
2019   r.   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie
amfiteatru w Wyrzysku

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały.  Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów  w  rejonie  amfiteatru  w  Wyrzysku  nastąpiło  w  celu  umożliwienia  realizacji  obiektów
służących  kulturze,  sportowi  i  rekreacji  w  ww.  rejonie,  jak  również  w  celu  uporządkowania
i zagospodarowania terenu doliny, skarpy i wysoczyzny w ww. rejonie.

• UCHWAŁA Nr XIII/134/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 30 sierpnia 2019  
r.     w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Z dniem wejścia w życie uchwały Społeczna
Komisja Mieszkaniowa odbywa posiedzenia, na których opiniuje wnioski osób ubiegających się
o zawarcie umowy najmu na lokal komunalny, bądź socjalny i przedstawia Burmistrzowi Wyrzyska
propozycję sposobu załatwienia tych wniosków. 

• UCHWAŁA NR XIII/135/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  30  sierpnia  
2019  r.     w  sprawie  zasięgnięcia  od  komendanta  wojewódzkiego  Policji  informacji
o kandydatach na ławnika

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie
Informacji Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr XIII/136/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 30 sierpnia 2019  
r.     w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku za I półrocze 2019 roku

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr XIII/137/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 30 sierpnia 2019  
r.     w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. Uchwałę przesłano także skarżącemu.

• UCHWAŁA Nr XIII/138/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 30 sierpnia 2019  
r.     w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K.L. na działania Burmistrza Wyrzyska

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. Uchwałę przesłano także skarżącej.

• UCHWAŁA Nr XIII/139/2019 RADY MIEJSKIEJ w     WYRZYSKU z     dnia 30 sierpnia 2019  
r.     zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Wyrzysku
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-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr  XIV/140/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  26  września  
2019 r.     w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów ww.
uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych zastrzeżeń.
Burmistrz Wyrzyska powiadomił  kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz głównego
księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie  wydatków,  celem
dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA Nr  XIV/141/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  26  września  
2019  roku     zmieniająca  uchwałę  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Wyrzysk na lata 2019-2031

- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.

• UCHWAŁA Nr  XIV/142/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  26  września  
2019  roku     w sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  do  gminnego  zasobu nieruchomości
Gminy  Wyrzysk  nieruchomości  położonej  w Osieku  nad  Notecią  stanowiącej
współwłasność osób fizycznych

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Aktem Notarialnym Repertorium  z dnia 17
grudnia 2019 r. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości działkę oznaczoną numerem 83/3 obręb
0015 Osiek nad Notecią

• UCHWAŁA NR XV/143/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 25 października  
2019 roku     w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Chodzieży na kadencję 2020-
2023

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i do Prezesa Sądu Rejonowego w Chodzeży oraz
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i  Biuletynie Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr XV/144/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 25 października  
2019 roku     w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
oraz  głównego  księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie
wydatków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.
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• UCHWAŁA Nr XV/145/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 25 października  
2019  roku     zmieniająca  uchwałę  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Wyrzysk na lata 2019-2031

- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie  Wielkopolskiemu  oraz  przekazana  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

• UCHWAŁA NR XV/146/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 25 października  
2019 r.     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Została przekazana sołtysom oraz podana do
publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim
w  Wyrzysku  oraz  w  sołectwach.  Przekazana  do  wiadomości  Wojewodzie  Wielkopolskiemu
i  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  celu  zbadania  zgodności  zapisów  ww.  uchwały.  Stawki
podatku od nieruchomości obowiązują  na terenie Gminy Wyrzysk od dnia 1 stycznia 2020 r. 

• UCHWAŁA NR XV/147/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 25 października  
2019 r.     w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu
jej poboru.

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Została przekazana sołtysom oraz podana do
publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim
w  Wyrzysku  oraz  w  sołectwach.  Przekazana  do  wiadomości  Wojewodzie  Wielkopolskiemu
i Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą nr 23/1361/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.
stwierdziła nieważność ww. uchwały. 

• UCHWAŁA NR XV/148/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 25 października  
2019 r.     w sprawie opłaty targowej

- Uchwała została przekazana do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przesłana do
Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w zakresie zgodności ww.
uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. Stawki opłaty targowej obowiązują  na terenie Gminy Wyrzysk od dnia
1 stycznia 2020 r. 

• UCHWAŁA NR XV/149/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 25 października  
2019 r.     w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Została przekazana sołtysom oraz podana do
publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim  w
Wyrzysku  oraz  w  sołectwach.  Przekazana  do  wiadomości  Wojewodzie  Wielkopolskiemu  i
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w celu zbadania  zgodności  zapisów ww. uchwały z  prawem.
Regionalna  Izba Obrachunkowa w Poznaniu  nie  wniosła  żadnych zastrzeżeń.  Stawki opłaty  od
środków transportowych obowiązują  na terenie Gminy Wyrzysk od dnia 1 stycznia 2020 r. 

• UCHWAŁA NR XV/150/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 25 października  
2019 r. w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2020. 

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
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zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.

• UCHWAŁA Nr XV/151/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 25 października  
2019  r.     zmieniająca  uchwałę  w sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2019
rok.

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Dokonano  zwiększenia  wydatków
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2019  r.  w  związku  z  większymi  dochodami  z  tytułu  opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. 

• UCHWAŁA Nr  XVI/152/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  28  listopada  
2019 r  .   w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
oraz  głównego  księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie
wydatków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA NR XVI/153/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia  28 listopada  
2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2019-2031

- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie  Wielkopolskiemu  oraz  przekazana  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
dnia 28 grudnia 2018 roku wyraziła opinię pozytywną dot. uchwały.

• UCHWAŁA NR XVI/154/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia  28 listopada  
2019 r  .   w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu
jej poboru

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Została przekazana sołtysom oraz podana do
publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim
w  Wyrzysku  oraz  w  sołectwach.  Przekazana  do  wiadomości  Wojewodzie  Wielkopolskiemu
i Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem.
Regionalna  Izba Obrachunkowa w Poznaniu  nie  wniosła  żadnych zastrzeżeń.  Stawki  opłaty  od
posiadania psa  obowiązują  na terenie Gminy Wyrzysk od dnia 1 stycznia 2020 r. 

• UCHWAŁA Nr  XVI/155/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  28  listopada  
2019  r  .    zmieniająca  uchwałę  w sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

– Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Ze  względu  na  termin  rozliczenia
niewydatkowanej kwoty za 2018 r. wydatkowanie ww.  środków nastąpi w roku 2020.
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• UCHWAŁA Nr  XVI/156/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  28  listopada  
2019 r.     w sprawie Programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi,
kościelnymi  osobami  prawnymi  i jednostkami  organizacyjnymi  oraz  stowarzyszeniami
jednostek  samorządu  terytorialnego  działającymi  na  obszarze  Gminy  Wyrzysk  w sferze
zadań publicznych na rok 2020

-  Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Decyzją  Wojewody
Wielkopolskiego stwierdzono nieważność § 3 ust. 1 przedmiotowej uchwały.

• UCHWAŁA NR XVI/158/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia  28 listopada  
2019  r  .   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  najmu  w trybie
bezprzetargowym na czas nieoznaczony z dotychczasowymi najemcami nieruchomości 

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.  Na  podstawie  powyższej  uchwały  Burmistrz  Wyrzyska  wydała
zarządzenie  NR.0050.178.2019  z  dnia  4  grudnia  2019  roku  w  sprawie  ogłoszenia  wykazu
nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu. Następnie w dniu
9 stycznia 2020 roku zawarta została umowa najmu części działki oznaczonej numerem 234/1 w
Wyrzysku na posadowienie pomieszczenia gospodarczego przy budynku mieszkalnym oraz umowa
najmu  części  działki  oznaczonej  numerem  232  w  związku  z  prowadzeniem  działalności
gospodarczej. Obie umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony. 

• UCHWAŁA Nr  XVI/159/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU z     dnia  28  listopada  
2019  r  .    w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  najmu  w trybie
bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowymi najemcami nieruchomości

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. Dyrektor Jednostki Komunalnej w Wyrzysku wydał zarządzenie Nr
14.2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie
Wyrzyska przeznaczonych do najmu do trzech lat  nr  działki  232 i  470.  Umowy  podpisano w
styczniu 2020 r.

• UCHWAŁA Nr  XVI/160/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU  z     dnia  28  listopada  
2019 r  .    w sprawie  powołania  doraźnej  komisji  do  spraw zgłoszenia  inicjatywy nadania
orderów – odznaczeń państwowych

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr  XVI/161/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU  z     dnia  28  listopada  
2019   r.    w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej
w Wyrzysku na I półrocze 2020 roku

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr  XVII/162/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU  z     dnia  20  grudnia  
2019 r  .   w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok
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-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
oraz  głównego  księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie
wydatków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA Nr XVII/163 /2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia  20 grudnia  
2019 r  .   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2019-2031

- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie  Wielkopolskiemu  oraz  przekazana  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
dnia 28 grudnia 2018 roku wyraziła opinię pozytywną dot. uchwały.

• UCHWAŁA NR XVII/164/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia  20 grudnia  
2019 r  .   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030

- Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w  celu  zbadania  zgodności  zapisów  ww.  uchwały  z  prawem.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa
w Poznaniu uchwałą SO.0957/23/13/Pi/2019 dnia 9 grudnia 2019 r. wyraziła opinię pozytywną dot.
uchwały. 

• UCHWAŁA Nr  XVII/165/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU  z     dnia  20  grudnia  
2019 r  .   w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok

-Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  do  wiadomości  Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów w/w uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żądnych
zastrzeżeń.  Uchwałą  Nr SO.0951/19/P/13/Pi/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.  Skład Orzekający
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  wyraził  opinię  pozytywną  o  prawidłowości
planowanej kwoty długu Miast i Gminy Wyrzysk. 
Burmistrz  Gminy  Wyrzysk  w  dniu  7  stycznia  2020  roku  przekazała  kierownikom  jednostek
organizacyjnych  gminy  i  głównemu  księgowemu  urzędu  informację  o  kwotach  dochodów
i  wydatków na 2020 rok,  zobowiązując  ich  do niezwłocznego dostosowania projektów planów
finansowych dochodów i wydatków do uchwały budżetowej i przedłożenia planów finansowych
Burmistrzowi  Wyrzyska.  Burmistrz  Gminy  Wyrzysk  w  dniu  7  stycznia  2020  roku  przekazał
dyrektorowi instytucji  kultury informację o kwotach dotacji  podmiotowych na 2020 rok,  celem
dostosowania  projektów  planów  finansowych  do  uchwały  budżetowej  i  przedłożenia  planów
finansowych Burmistrzowi Wyrzyska.

• UCHWAŁA XVII/166/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 20 grudnia 2019 r  .  
w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

-  Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w
zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Realizacja uchwały odbywa się w 2020 roku.

• UCHWAŁA NR XVII/167/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia  20 grudnia  
2019 r  .   w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
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-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w zakresie zgodności ww. uchwały z prawem i Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku
oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do
ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr  XVIII/168/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU z     dnia  20  grudnia  
2019 r  .   zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2020 rok

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA Nr  XVII/169/2019  RADY MIEJSKIEJ  W     WYRZYSKU  z     dnia  20  grudnia  
2019  r  .    zmieniająca  uchwałę  w sprawie  Programu  współpracy  Gminy  Wyrzysk
z organizacjami  pozarządowymi,  kościelnymi  osobami  prawnymi  i jednostkami
organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi
na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2020

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Realizacja uchwały w 2020 roku.

• UCHWAŁA NR XVII/170/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia  20 grudnia  
2019 r  .   w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

-  Uchwała została przekazana do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przesłana do
Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w zakresie zgodności ww.
uchwały z prawem oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i
Biuletynie Informacji Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. W oparciu
o niniejszą uchwałę naliczane są opłaty za wszelkiego rodzaju zajęcie pasa drogowego. Uchwała
Uchwała  została  ponownie  podjęta  ze względu  na  zmianę  ustawy  o  wspieraniu  o  wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

• UCHWAŁA Nr  XVII/171/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU  z     dnia  20  grudnia  
2019  r  .    w  sprawie  skargi  dotyczącej  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie
„Elektrociepłowni  na  biogaz  o mocy  elektrycznej  do  1,5  MW  w Gminie  Wyrzysk”
zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 7/41 obręb Bagdad

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. Uchwałę przesłano również skarżącemu.

• UCHWAŁA Nr XVIII/172/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia  30 grudnia  
2019 r  .   w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
Wielkopolskiemu oraz przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
oraz  głównego  księgowego  Urzędu  Miejskiego  o  zmianach  w  planie  dochodów  i  w  planie
wydatków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.
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• UCHWAŁA NR XVIII/173/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 30 grudnia  
2019 r  .    w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2019 roku, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego

- Uchwałę została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Wojewodzie  Wielkopolskiemu  oraz  przekazana  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki na realizację zadania
zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy. 

• UCHWAŁA Nr  XVIII/174/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU z     dnia  30  grudnia  
2019 r  .   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej
w Wyrzysku

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. 

• UCHWAŁA NR XVIII/175/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia 30 grudnia  
2019 r  .    w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie
rozwoju sportu na terenie Gminy Wyrzysk

-  Uchwała została przekazana do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przesłana do
Wojewody Wielkopolskiego, organu nadzoru nad działalnością gminy w zakresie zgodności ww.
uchwały z prawem oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i
Biuletynie Informacji Publicznej. Organ nadzoru Wojewoda Wielkopolski nie wniósł zastrzeżeń do
ww.  uchwały.,  natomiast  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  uchwałą  Nr
3/139/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. stwierdziło częściową nieważność ww. uchwały.

• UCHWAŁA Nr XVIII/176/2019 RADY MIEJSKIEJ W     WYRZYSKU z     dnia  30 grudnia  
2019 r  .   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy
Wyrzysk nieruchomości położonej w Kosztowie stanowiącej własność osoby fizycznej

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Wielkopolskiego  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł
zastrzeżeń do ww. uchwały. W dniu 29 stycznia 2020 roku spisano protokół rokowań dotyczący
określenia warunków nabycia przez Gminę Wyrzysk działki oznaczonej numerem 162/3 obręb 0012
Kosztowo. Przeniesienie prawa własności nastąpi w 2020 roku. 

• UCHWAŁA Nr  XVIII/177/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU z     dnia  30  grudnia  
2019 r  .   w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2020
roku

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały

• UCHWAŁA Nr  XVIII/178/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU z     dnia  30  grudnia  
2019 r  .   w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady
Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2020 roku

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały
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• UCHWAŁA Nr  XVIII/179/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU z     dnia  30  grudnia  
2019  r  .    w sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2020 roku

-  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody  Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały

• UCHWAŁA Nr  XVIII/180/2019  RADY MIEJSKIEJ  w     WYRZYSKU z     dnia  30  grudnia  
2019 r  .    w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2020 roku

-   Uchwałę przesłano do Wojewody Wielkopolskiego,  organu nadzoru nad działalnością  gminy
w  zakresie  zgodności  ww.  uchwały  z  prawem  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały.

IV.  DZIAŁALNOŚĆ  BURMISTRZAIV.  DZIAŁALNOŚĆ  BURMISTRZA

4.1  Realizacja zadań zleconych i wydane zarządzenia
W 2019 roku w ramach  zadań zleconych  z  zakresu  administracji  rządowej  realizowano

zadania związane z:
• rejestracją akt stanu cywilnego,
• ewidencją ludności i dowodów osobistych,
• ewidencją działalności gospodarczej. 

W  urzędzie  stanu  cywilnego  wykonuje  się  czynności  związane  z  rejestracją  urodzeń,
małżeństw   i zgonów w formie aktów stanu cywilnego oraz prowadzi się  sprawy dotyczące innych
zdarzeń,  mające wpływ na stan cywilny osób. Urząd Stanu Cywilnego w Wyrzysku przechowuje
w miejscowym archiwum  księgi stanu cywilnego: 100 lat w przypadku ksiąg urodzeń, oraz 80 lat -
ksiąg małżeństw i zgonów. 
W 2019 roku sporządzono w trybie zwykłym i szczególnym (transkrypcji)  274  akty urodzenia,
małżeństw i zgonów. 
Z  zasobu  ksiąg  papierowych  aktów  stanu  cywilnego  przeniesiono  w  ramach  migracji  do
Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego 2932 akty.  
Na  podstawie  złożonych  wniosków  wydano  łącznie  z  rejestru  stanu  cywilnego 2552 odpisy
skrócone (w tym także wielojęzyczne)  i odpisy zupełne.
Sporządzono  1003 przypisków i  225 wzmianek w aktach stanu cywilnego, sprostowano  32 akty
stanu cywilnego.
Przyjęto  34 oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński  z  zachowaniem uroczystej  formy,
w tym udzielono 2 śluby  plenerowe (Dwór Hercowo, restauracja Cieszymir w Rudzie).
Wydano 166  zaświadczeń:

• o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą obywatelom polskim, 
• stwierdzające  brak  okoliczności  wyłączających  zawarcie  małżeństw  do  ślubów

konkordatowych,
• o stanie cywilnym, 
• potwierdzających uznanie ojcostwa. 
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Wydano  3 zezwolenia  na  skrócenie  miesięcznego  terminu  oczekiwania  na  zawarcie  związku
małżeńskiego.
Na podstawie ustawy o zmianie imion i nazwisk wydano  3 decyzje  w sprawie  zmiany imion
i nazwisk.
Wręczono  15  parom  małżeńskim   „Medale  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie” nadane
przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Aktu  dekoracji  dokonała  Bogusława  Jagodzińska
Burmistrz Wyrzyska.

Realizacja czynności z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych:

L.p. Zadanie Ilość

1. Czynności meldunkowe: ogółem

• zameldowania  na  pobyt  stały  (w  tym  72  osoby  zameldowane
z innej gminy)

• zameldowania na pobyt czasowy,

• wymeldowania z pobytu stałego,

• wymeldowania z pobytu czasowego

525

278

160

80

7

2. Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych 18

3. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców 384

4. Udostępnianie  danych  z  Rejestru  Mieszkańców  i  Rejestru  Dowodów
Osobistych

90

5. Nadawanie nr PESEL 47

6. Wydawanie dowodów osobistych 942

7. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeń dowodu osobistego   96

8. Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych 962

9. Usuwanie niezgodności 1126

Realizacja czynności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej: 

Lp.   Rodzaj czynności ilość

1 wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy 75

2 wniosek o zmianę wpisu w CEIDG  oraz innych danych 156

3 wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 33

4 wniosek wznowienie wykonywania działalności gospodarczej 15
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5 wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG 42

6 poświadczenia danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej 17

W 2019 roku Burmistrz Wyrzyska wydał 255  zarządzeń w tym  193 zarządzenia organu oraz  62
wewnętrzne zarządzenia kierownika urzędu.

Zestawienie wydanych przez Burmistrza Wyrzyska aktów prawnych w 2019 roku

Zarządzenia organu 193

Wewnętrzne zarządzenia kierownika urzędu 62

Ogółem 255

Wydane w roku sprawozdawczym zarządzenia organu w większości odnoszą się do spraw
z obszaru gospodarki nieruchomościami – prawie 50% ogółu wydanych. Następną w kolejności
grupę,  stanowią  zarządzenia  regulujące  sprawy  związane  z  finansami  –  18%,  a  trzecią  pod
względem ilości, tworzą zarządzenia w sprawach organizacyjnych – blisko 12%.

Zestawienie zarządzeń wydanych przez Burmistrza Wyrzyska w 2019 roku wg problematyki

Podział tematyczny 2019 rok

Gospodarka nieruchomościami 96

Edukacja 17

Organizacja, zarządzanie i administracja 23

Finanse 35

Gospodarka komunalna 1

Gospodarka zasobem mieszkaniowym 1

Zagospodarowanie przestrzenne 1

Inne  (współpraca  z  organizacjami
pozarządowymi, OSP, zarządzanie kryzysowe)

19

Ogółem 193

Wszystkie zarządzenia organu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Dodatkowo,  na  podstawie  przepisów  szczególnych  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Wielkopolskiego, ogłoszono dwa zarządzenia:
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1) w sprawie sporządzenia zestawienia czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących  
do  publicznego  zasobu  mieszkaniowego  za  2018  rok  położonych  na  obszarze  Miasta
Wyrzysk oraz Gminy Wyrzysk,  pod poz. 3105,

2) w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk 
za 2018 rok,  pod poz.5099.

Udział procentowy zarządzeń przygotowanych wg problematyki

49,8

8,8
12

18,1
0,5

0,5
0,5

9,8

Gospodarka nierucho-
mościami
Edukacja
Organizacja, zarządzanie i 
administracja
Finanse
Gospodarka komunalna
Gospodarka zasobem 
mieszkaniowym
Zagospodarowanie 
przestrzenne
Inne

4.2   Współpraca  ze  stowarzyszeniami  i  udział  w  związkach
międzygminnych 

W  2019  roku  Gmina  Wyrzysk  współdziałała  w  ramach  następujących  stowarzyszeń
i związków: Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB”, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”,
Związek  Międzygminny  „Pilski  Region  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi”,  Wielkopolski
Ośrodek Kształcenia i  Studiów Samorządowych,  Związek Stowarzyszeń Pilski  Bank Żywności,
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”.

Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB”

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych
od rybactwa, aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa, realizacja
lokalnej  strategii  rozwoju  obszarów  rybackich,  złagodzenie  zmian  strukturalnych  w  sektorze
rybackim oraz  wspieranie  jakości  środowiska  przyrodniczego i  kulturowego,  w tym potencjału
obszarów należących do sieci Natura 2000. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Wągrowiec.
Członkami stowarzyszenia są gminy: Gmina Wiejska Wągrowiec, Miasto i Gmina Skoki, Miasto i
Gmina Oborniki, Miasto i Gmina Rogoźno, Miasto i Gmina Margonin, Miasto i Gmina Szamocin,
Miasto i Gmina Wyrzysk, Miasto i Gmina Gołańcz i Gmina Wiejska Kiszkowo.
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W  2019  roku  dokonano  końcowego  rozliczenia  projektu  realizowanego  ze  środków
pozyskanych  przez  Gminę  Wyrzysk  za  pośrednictwem  Lokalnej  Grupy  Rybackiej  „7RYB”  na
zadanie  „Gmina  Wyrzysk  zdrowiem  stoi  –  uzupełnienie  i  rozwój  infrastruktury  rekreacyjnej,
sportowej i wypoczynkowej w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów Wyrzyskich”

W  omawianym  roku  Lokalna  Grupa  Rybacka  „7RYB”  na  terenie  Gminy  Wyrzysk
zrealizowania  własny  projekt  w  ramach  którego  powstało  boisko  do  mini  streetballa  z
piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami
małej architektury.

Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”

Celem  stowarzyszenia  jest  m.in.  budowanie  trójsektorowego  partnerstwa  i  umacnianie
potencjału  społecznego  na  obszarach  wiejskich,  opracowanie  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  dla
obszaru działania  Lokalnej Grupy Działania oraz jej realizacja, aktywizowanie społeczeństwa do
czynnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz wspieranie działań, których celem
jest ochrona zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturalnych. Obszar działania LGD „Krajna
nad Notecią” obejmuje gminy Piła,  Ujście,  Kaczory,  Łobżenica,  Wysoka,  Wyrzysk,  Miasteczko
Krajeńskie, Białośliwie oraz Szydłowo. 

W  2019  roku  dokonano  końcowego  rozliczenia  projektu  realizowanego  ze  środków
pozyskanych  przez  Gminę  Wyrzysk  za  pośrednictwem Lokalnej  Grupy  Działania  „Krajna  nad
Notecią” na zadanie „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii
w zakresie zagospodarowania skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku”.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Zadaniem związku jest  zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin - uczestników Związku
w  zakresie  gospodarki  odpadami  komunalnymi  oraz  skorelowanych  z  nim  innych  usług
publicznych.   Członkami  Związku  są  Gmina  Białośliwie,  Gmina  Drawsko,  Miasto  i  Gmina
Jastrowie, Gmina Kaczory, Miasto i Gmina Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina
Miasteczko Krajeńskie,  Miasto i  Gmina Okonek, Miasto Piła,  Miasto i  Gmina Ujście,  Miasto i
Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wyrzysk, Miasto i Gmina Wysoka. Siedzibą Związku jest miasto
Piła.

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)
powstało  w czerwcu  1990 r.  Jest  najstarszym oraz  największym stowarzyszeniem samorządów
w  Polsce.  Celem  stowarzyszenia  jest  wspieranie  idei  samorządu  terytorialnego  oraz  pomoc
w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych.
Organizacja zrzesza 271 jednostek lokalnych (241 gmin z terenu województwa wielkopolskiego,
lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów).
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Poznań.

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności
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Związek  Stowarzyszeń  Pilski  Bank  Żywności  pozyskuje  żywność  od  producentów,
hurtowników  i  darczyńców.  Żywność  przekazywana  jest  dla  Ośrodków  Pomocy  Społecznej,
organizacji pozarządowych oraz dla urzędów miast i gmin. Swym zasięgiem Pilski Bank Żywności
obejmuje miasta i gminy dawnego województwa pilskiego. Siedzibą organizacji jest miasto Piła.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Stowarzyszenie  Gmin  i  Powiatów Wielkopolski  jest  jedną  z  największych  regionalnych
organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.  Stowarzyszenie działa
na  rzecz integracji  poszczególnych szczebli  samorządu terytorialnego.  Stanowi forum wymiany
doświadczeń i  inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.  Działa  od 1991 roku i  obecnie
skupia 103 gminy i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Siedzibą Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski jest miasto Poznań.

Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”

Gmina  Wyrzysk,  wraz  z  5  gminami  założycielskimi,  w  2015  r.  utworzyła  Spółdzielnię
Socjalną.  Członkami  założycielami  Spółdzielni  Socjalnej  „Nowe  Horyzonty”  są:  Gmina  Piła,
Miasto i Gmina Krajenka, Miasto Chodzież, Powiat Chodzieski, Gmina Wyrzysk i Miasto i Gmina
Łobżenica. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych, spółdzielnię
socjalną może założyć przynajmniej  5 osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym
(np.  bezrobotni,  niepełnosprawni  itp.)  albo  przynajmniej  dwie  osoby  prawne  np.  jednostki
samorządu  terytorialnego  lub  organizacje  pozarządowe  w  rozumieniu  ustawy  o  działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkami  –  założycielami  Spółdzielni  Socjalnej  osób prawnych  są  gminy  wymienione
na wstępie, obejmujące udziały o całkowitej wartości 120.000,- zł, z tego Gmina Wyrzysk posiada
udziały w wysokości 20.000,- zł.

Celem  powołania  Spółdzielni  Socjalnej  osób  prawnych  jest  umożliwienie  osobom
zagrożonym wykluczeniem  społecznym,  w  tym bezrobotnym i  niepełnosprawnym,  aktywizacji
zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo- kulturalnej na rzecz osób
zatrudnionych  w  Spółdzielni  oraz  działań  w  sferze  pożytku  publicznego,  zgodnie  z  ustawą  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dzięki uczestnictwu gminy w Spółdzielni, w
Gminie  Wyrzysk  rozwijany  oraz  propagowany  jest  sektor  ekonomii  społecznej.  Powołanie
Spółdzielni  Socjalnej  osób  prawnych  jest  również  jedną  z  form przeciwdziałania  bezrobociu  i
wykluczeniu  społecznemu.  Ważnym  aspektem powołania  przedmiotowego  podmiotu  jest  także
możliwość realizacji ustawowych zadań własnych gminy, tj.   świadczenie usług opiekuńczych i
usług opiekuńczo- rehabilitacyjnych na rzecz miejscowego społeczeństwa.

Spółdzielnia  Nowe  Horyzonty  zatrudnia  kilkadziesiąt  osób,  wśród  których  największy
odsetek pracowników Spółdzielni to opiekunki środowiskowe z terenu Gminy Wyrzysk. W 2019
roku  przedsiębiorstwo  społeczne  obsługiwało  w  Gminie  Wyrzysk  75  podopiecznych  głównie
kobiety w wieku powyżej 70 roku życia. Zatrudnieni fizjoterapeuci wspierają też kilku małoletnich
mieszkańców gminy wymagających specjalistycznej rehabilitacji. Kadrę zasila wielodziedzinowy
zespół ekspertów m.in.  fizjoterapeuci,  logopedzi,  pielęgniarki,  psychologowie,  socjologowie czy
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terapeuci.  Profil  działalności  Spółdzielni  ukierunkowany  został  na  szczególne  wspieranie  osób
niepełnosprawnych i w wieku senioralnym.

W 2019  roku  Spółdzielnia  Socjalna  Nowe  Horyzonty  zgłosiła  swój  akces  do  projektu
Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie
użyteczności publicznej. Opracowano trzon strategii podwyższania jakości usług opiekuńczych i
rehabilitacyjnych, która wdrażana ma być w drugiej połowie 2020 roku.

Spółdzielnia  stara  się  uczestniczyć  także  w  działaniach  z  zakresu  promowania  zdrowia
publicznego  przez  Gminę  Wyrzysk,  co  potwierdza  aktywnie  uczestnictwo  w  spotkaniach
Wyrzyskiego Klubu Seniora.

4.3 Oświata i wychowanie

A. DANE STATYSTYCZNE

W Gminie Wyrzysk w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało 5 szkół  podstawowych
w:  Wyrzysku, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, Gleśnie i Rudzie.  Ponadto w Gminie
funkcjonują dwa przedszkola i oddziały przedszkolne w każdej szkole.

A.1.  Liczba uczniów i wychowanków

Lp.

Przedszkola i oddziały przedszkolne 
w szkołach

rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2019/2012

liczba 
oddziałów

liczba dzieci
liczba 
oddziałów

liczba dzieci

1. Publiczne Przedszkole w Wyrzysku 9 224 9 215

2.
Publiczne Przedszkole w Osieku        
nad Notecią 4 83 4 90

3.
Szkoła Podstawowa w Osieku            
nad Notecią 2 48 2 44

4. Szkoła Podstawowa  w Kosztowie 2 42 2 42

5. Szkoła Podstawowa w Falmierowie 1 25

6. Szkoła Podstawowa w Gleśnie 1 25 1 25

razem 19 447
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L.p
.

Szkoły podstawowe

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019

liczba
oddziałów

liczba uczniów
liczba

oddziałów
liczba uczniów

1. Szkoła Podstawowa w Wyrzysku 34 (7) 632 (95) 29 566

2.
Szkoła Podstawowa w Osieku             
nad Notecią

24 (3) 453 (54) 20 427

3. Szkoła Podstawowa w Kosztowie 9 145 9 142

4. Szkoła Podstawowa w Falmierowie 10 139

5. Szkoła Podstawowa w Gleśnie 4 39 4 36

Razem 81 (10) 1408 (149)

*w nawiasach: w tym  liczba oddziałów lub uczniów w klasach gimnazjalnych

W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonował oddział gimnazjalny na poziomie klasy III. W
wyniku reformy edukacji od 1 września 2019 nie funkcjonują już klasy gimnazjalne.
A.2. Dowozy uczniów

W  związku  z  tym,  że  droga  części  uczniów  przekracza  3  km  dla  uczniów  klas  I-III
i  4  km dla  uczniów starszych konieczne  jest  zapewnienie  przez  Gminę bezpłatnego transportu
i  opieki  dzieciom.  Gmina  zobowiązana  jest  również  zorganizować  dowóz  dzieciom
niepełnosprawnym do placówki, która organizuje kształcenie specjalne. Dlatego też organizowany
jest  dowóz  dzieci  do  Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  w  Łobżenicy  oraz  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w  Jastrowiu.  Liczbę  uczniów  dowożonych  do  szkół  z  poszczególnych
miejscowości przedstawia poniższa tabela:

Liczba dowożonych  uczniów

Jednostka Kierunek dowozu
Rok szkolny

2018/2019 2019/2020

SP WYRZYSK

Klawek 12 9
Ruda 10 10
Auguścin 12 12
Glesno 23 18
Gleszczonek 5 4
Bagdad 2 2
Bielawy Nowe 2 4
Kościerzyn Wielki 4 1
Polinowo 1 0
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Dobrzyniewo 2 0
Gromadno 4 0
Falmierowo 2 0
Kosztowo 8 0
Jeziorki Kosztowskie 3 0
Rzęszkowo 2 0
Nieżychowo 4 0
Anusin 1 0
Karolewo 5 5

razem 102 65

SP GLESNO

Auguścin 14 15
Wyrzysk 2 3
Bielawy Nowe 4 5
Gleszczonek 1 1
Bagdad 4 5

razem 25 29

SP OSIEK

Konstantynowo 10 8
Dąbki 17 18
Ostrówek 8 9
Żelazno 14 14
Komorowo 18 15
Bąkowo 18 17
Żuławka 14 8
Zamczysko 3 2

razem 102 91

SP FALMIEROWO

Gromadno 44 41
Kościerzyn Wielki 31 29
Polinowo 15 15
Młotkówko 8 8
Masłowo 3 2
Dobrzyniewo 32 31
Klawek 7 0

razem 140 126

SP KOSZTOWO

Polanowo 5 2
Anusin 3 2
Młotkówko 8 7
Kosztowo 17 14
Jeziorki Kosztowskie 27 20
Nieżychowo 49 52
Rzęszkowo 14 13

razem 123 110

PP WYRZYSK

Bagdad 1
Ruda 6
Gleszczonek 1
Klawek 3 1

razem 11 1

ŁOBŻENICA

Osiek 3 2
Ruda 0 1

Wyrzysk 0 3
Dobrzyniewo 0 0
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Polinowo 2 2
razem 6 8

JASTROWIE
Dąbki 1 1
Wyrzysk 1 1

razem 2 2
ogółem 511

B. UDZIAŁ SZKÓŁ W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH
1. Szkoła Podstawowa w Wyrzysku  
• Innowacja  pedagogiczna  o  charakterze  metodycznym  z  zakresu  edukacji

informatycznej  „Klucz  do  kodowania”- innowacja  pedagogiczna  o  charakterze
metodycznym z zakresu edukacji  informatycznej była odpowiedzią na aktualne potrzeby
dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
opublikowane  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  kierunki  polityki  oświatowej
państwa  na  rok  szkolny  2019/2020.  Głównym  celem  wprowadzanej  innowacji  było
rozwijanie  u  wychowanków  uniwersalnych  kompetencji,  takich  jak:  logiczne  myślenie,
zadaniowe  podejście  do  stawianych  problemów,  czy  umiejętność  pracy  zespołowej  
w sposób najbardziej  przyjazny dzieciom: w zabawie,  w ruchu, poprzez doświadczanie  
i eksperymentowanie. 

• ,,MegaMisja” -   to nowoczesny program cyfrowej edukacji  dla dzieci z klas 1-3 szkoły
podstawowej.  Fundacja Orange odpowiedziała w ten sposób na realną potrzebę edukacji
cyfrowej  najmłodszych.  W ramach  programu  nauczyciel  prowadził  10-miesięczny  cykl
zajęć.  Dzieci  zdobywały  ważne  w  cyfrowym  świecie  kompetencje,  uczyły  się  jak
kreatywnie korzystać z nowych technologii, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak
znaleźć w sieci wiarygodne informacje, jakie treści publikować. Dowiedziały się, jak unikać
niebezpieczeństw i chronić swoją prywatność. Zdobyły także umiejętności praktyczne, m.in.
tworzyły i obrabiały proste grafiki, dźwięki, filmy; uczyły się, jak organizować kampanie
społeczne.  To  wszystko  poprzez  zabawę,  bowiem forma programu  opierała  się  na  grze
edukacyjnej  (rywalizacji)  z  animowanymi bohaterami,  którzy  mieli  mnóstwo pytań oraz
kłopotów, a dzieci pomagały  im je rozwiązywać. Pracując w grupach i podejmując kolejne
zadania,  dzieci  zdobywały  punkty,  które  zamieniały  na  „realne”  nagrody  –  sprzęt
multimedialny,  książki,  materiały  plastyczne,  gry,  zabawki  edukacyjne.  MegaMisja  nie
polegała  jedynie  na  zajęciach  przy  komputerze,  gdyż  uczniowie  rysowali,  wycinali,
dyskutowali.  W ten  sposób  ćwiczyli  także  ważne  kompetencje  społeczne:  umiejętność
współpracy i osiągania kompromisów.

• ClassDojo jest  platformą  komunikacyjną  szkoły,  którą  nauczyciele  edukacji
wczesnoszkolnej,  uczniowie  i  rodziny  codziennie  wykorzystywali  i  nadal  wykorzystują,
aby zbudować bliskie relacje poprzez udostępnianie tego, co jest przekazywane w klasie za
pomocą  zdjęć,  filmów  oraz  wiadomości.  Kultura  ClassDojo  docenia  empatię  
i kreatywność. 

• ,,Zawodowy  zawrót  głowy”-  innowacja  pedagogiczna  nauczycielek  edukacji
wczesnoszkolnej  o  charakterze  programowym,  spełniająca  wszelkie  wymogi  określone
w  nowelizacji  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej, która weszła w życie 1.09.2017r. Głównym celem
innowacji  było  wdrożenia  doradztwa  zawodowego  w  klasach  młodszych.  Przybliżenie
dzieciom  wiadomości  na  temat  wybranych  zawodów,  uświadomienie  znaczenia  pracy
w  życiu  człowieka.  Stworzenie  sytuacji  edukacyjnych  sprzyjających  poznawaniu
i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji. Kształtowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości
i kreatywności oraz integracja i zaangażowanie rodziców w życie klasy. Program innowacji
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obejmował cykl systematycznych spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Dzieci
w wyniku tych spotkań miały sposobność dogłębnie i szczegółowo poznać zasady pracy,
zakres czynności oraz atrybuty konkretnych zawodów. W ramach programu odbywały się
wycieczki do zakładów pracy na terenie Wyrzyska, a szkołę odwiedziło wiele interesujących
osób.

• „Akademia  profesora  Bzika…”-  innowacja  pedagogiczna  nauczycielki  edukacji
wczesnoszkolnej, mająca na celu wychowanie patriotyczne, kulturalne i duchowe uczniów
w zgodzie z poszanowaniem tradycji, zabytków i miejsc pamięci. Głównym zamierzeniem
było  podniesienie  poziomu  integracji  i  tolerancji,  kultywowanie  zwyczajów związanych
z  wydarzeniami  historycznymi,  patriotycznymi,  państwowymi  i  chrześcijańskimi.
Założeniem  projektu  było  również  wzbogacenie  wiedzy  dzieci  o  otaczającej  ich
rzeczywistości, uwzględniając istotne informacje o ich pochodzeniu,  o najważniejsze daty
i wydarzenia z kart historii, nie tylko kraju, ale i regionu oraz kontakt z ciekawymi ludźmi
i wycieczki.

Pozostałe programy realizowane przez szkołę: 
• Program mleko i owoce w szkole realizowany przez Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa.

Przez  30  tygodni  dostarczane  są  owoce  i  warzywa  oraz  produkty  mleczne  do  szkół.
Programem są  objęci  uczniowie  -  346 osób -  z  klas  I-V.  Klasy  I-III  spożywają  owoce
i warzywa w klasie pod opieką wychowawcy. Uczniowie klas IV-V spożywają produkty
na przerwach pod opieką nauczyciela. 

• Program MEN SKS- realizowane były dwie edycje programu ministerialnego w zakresie
organizacji zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych. Celem zajęć było kształtowanie
postawy rozwoju poprzez sport oraz świadomości aktywnego spędzania czasu wolnego. 

• „Cyfrowa Szkoła 2020” to projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata  2014-2020.  Głównym celem Projektu było podniesienie
kompetencji  ICT  nauczycieli  i  uczniów  z  600  wielkopolskich  szkół  prowadzących
kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. 

• Ogólnopolski Projekt „Akademia Bezpiecznego Puchatka” –  to ogólnopolski program
edukacyjny  skierowany  do  uczniów  klas  I  szkół  podstawowych,  obejmujący  tematykę
związaną  z  bezpieczeństwem  dzieci  w  czterech  sferach:  na  drodze,  w  domu,  
w szkole oraz w Internecie. 

• Ogólnopolski  Program  Edukacji  Zdrowotnej  „Śniadanie  daje  moc” Udział  
w projekcie wzięła klasa I wraz z wychowawcą. Celem działań była nauka sporządzania
zdrowego,  a  zarazem  smacznego  śniadania.  Potwierdzeniem  działań  zorganizowanych
na terenie szkoły było uzyskanie przez szkołę Certyfikatu oraz dyplomów dla uczniów.

• Ogólnopolski  Projekt  „Rekord  dla  Niepodległej” Szkoła  wzięła  udział  w  projekcie  
w  biciu  "Rekordu  dla  Niepodległej",  którego  założeniem  było  wspólne  odśpiewanie  
o symbolicznej godzinie 11.11 czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego".

• Ogólnopolski Projekt „Szkoła Pamięta” polegający na opiece nad mogiłami powstańców,
żołnierzy, wybitnych Polaków walczących o wolność ojczyzny. Zadaniem było odwiedzanie
miejsc pamięci o bohaterach, pełnienie warty.

• Ogólnopolski  Projekt  Narodowego  Czytania  polegający  na  czytaniu  z  uczniami
na  lekcjach  języka  polskiego,  godzinach  wychowawczych,  w  bibliotece  szkolnej
wskazanych przez Parę Prezydencką polskich tekstów.

• Ogólnopolski  Projekt  „BohaterOn.  Włącz  historię” Była  to  ogólnopolska  kampania
o  tematyce  historycznej  mająca  na  celu  upamiętnienie  i  uhonorowanie  uczestników
Powstania  Warszawskiego  poprzez  wysłanie  im  kartek,  listów.  Projekt  miał  na  celu
edukować  Polaków,  bazując  na  historiach  Powstańców,  wzmacniać  poczucie  tożsamości
narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Zadaniem
uczniów było przygotowanie i wysłanie kartek pocztowych dla Powstańców.

• Projekt „Nasi absolwenci” to szkolny projekt polegający na organizacji spotkań, prelekcji
z  byłymi  uczniami,  osobami  dorosłymi  dla  uczniów.  Celem  projektu  jest  wskazanie,

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok 77



jak osiągnąć w życiu sukces, jak mieć dobre wykształcenie i zawód, jak realizować swoje
pasje. W ten sposób kształtowane są postawy odpowiedzialności za swoją przyszłość. 

• Czwartki  Lekkoatletyczne -  projekt  zakłada  udział  uczniów  w  różnych  dyscyplinach
sportowych z zakresu lekkiej atletyki i jest nastawiony na propagowanie aktywnego stylu
życia. 

• Śniadanie daje moc – program ogólnopolski związany z kształtowaniem u dzieci klas I- III
zasad  właściwego,  zdrowego i  higienicznego sporządzanie  posiłków,  włączania  owoców
i  warzyw,  ograniczania  słodyczy  w  codziennym  żywieniu  oraz  podkreślania  ważności
śniadania wśród codziennych posiłków.

• Akademia Puchatka – program ogólnopolski dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców
wiązany z bezpieczeństwem dzieci w drodze do i ze szkoły, w domu. Dzięki programowi
uczniowie poznają zasady prawidłowego poruszania się w przestrzeni miejskiej, zachowania
w domu, bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

2. Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią
• Programy  „Mleko  w  szkole”  i  „Owoce  i  warzywa  w  szkole” -  przez  30  tygodni

dostarczano owoce  i  warzywa oraz  produkty  mleczne  do  szkół.  Programem byli  objęci
uczniowie z klas I-V. 

• „Cyfrowa  Szkoła”  -   projekt  realizowany  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (O Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. -
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie
dostępu do edukacji  przedszkolnej  i  szkolnej,  Poddziałanie  8.1.3 -  Kształcenie ogólne –
Cyfrowa  Szkoła  Wielkopolsk@  2020).  Głównym  celem  Projektu  jest  podniesienie
kompetencji  ICT  nauczycieli  i  uczniów  z  600  wielkopolskich  szkół  prowadzących
kształcenie  ogólne  na  poziomie  podstawowym  i  ponadpodstawowym.  W  roku  2019
kontynuowano realizację projektu, w postaci budowy wewnątrzszkolnej sieci internetowej. 
Projekt  będzie  realizowany też  w roku 2020.  Jednym z zadań projektu było stworzenie
Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski. Grupa   projektowa uczniów klas V i VI
pod kierunkiem nauczyciela opracowała historię sławnego rodu naszego regionu – rodziny
Chłapowskich.

• Projekty Small Grants w ramach Programu English Teaching Activities (ETAs). Program
English  Teaching  został  stworzony  przez  Polsko  –  Amerykańską  Fundację  Wolności
(PAFW)  w  2000  r.  Od  sierpnia  2002  r.  krajowym operatorem Programu  jest  Nidzicka
Fundacja  Rozwoju  NIDA.  Celem  Programu  jest  wspieranie  działań  na  rzecz  promocji
uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych
miast  i  wsi.  Priorytetem Programu jest  też wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli
języka angielskiego spoza dużych aglomeracji  miejskich. W edycji przypadającej na lata
2018-2019  projekt  był  prowadzony  przez  Szkołę  Podstawową  w  Osieku  nad  Notecią,
beneficjentami  byli  uczniowie  klas  III-cich  oddziałów  gimnazjalnych  tutejszej  szkoły
podstawowej.

• Ogólnopolski  Program  Edukacji  Zdrowotnej  „Śniadanie  daje  moc” -  w  projekcie
wzięły udział dzieci z oddziału 0 wraz z wychowawcą.

• Program MEN SKS – w ramach programu odbywały się  zajęcia sportowe dla różnych
grup  wiekowych.  Celem  było  kształtowanie  postaw  poprzez  sport  oraz  zachęcanie
do  aktywnego spędzania czasu wolnego.

• Klucz  do  kompetencji –  wsparcie  kształcenia  ogólnego  w  gminie  Wyrzysk,
współfinansowany  ze  środków  UE w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 . W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia:
dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne
oraz  rozwijające  zainteresowania  głównie  z  przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych
i języków obcych.
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• W listopadzie  2019r.  odbył  się  w  naszej  szkole  Tydzień  Edukacji  Globalnej. Była  to
ogólnoeuropejska  inicjatywa mająca  na  celu  zainteresowanie  całej  społeczności  szkolnej
tematami  ważnymi z  perspektywy nie  tylko  lokalnej,  ale  i  globalnej.  Hasło  tegorocznej
edycji  Tygodnia  Edukacji  Globalnej  brzmiało:  „Obudźmy  się!  To  ostatni  dzwonek  dla
klimatu!” Celem tej kampanii było uświadomienie problemu globalnego ocieplenia, którego
skutki  odczuwane są już  na całym świecie  oraz dynamicznej  zmiany klimatu związanej
z działalnością człowieka.

• Mądrzy Cyfrowi -   to pierwszy w Polsce program łączący edukację moralną i rozwijanie
postaw prospołecznych nastolatków z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych. W ramach
projektu  zorganizowano wystawę fotogramów pt. „Osiek na starej fotografii”, której celem
było poszerzenie wiedzy o naszej miejscowości oraz pobudzenie zainteresowania historią
regionu.  W ramach projektu odbyły się  również  spotkania z  mieszkańcami  najbliższych
okolic, którzy dzielili się wiedzą na temat przedwojennego Osieka jak i lat powojennych.

• „Młodzi  w  Akcji” -  udział  w  projekcie  zorganizowanym  przez  Centrum  Edukacji
Obywatelskiej.  To  ogólnopolski  program,  którego  celem  było  inspirowanie  opiekunów
młodzieży  oraz  ich  podopiecznych do podejmowania  nieszablonowych  działań  na  rzecz
swojej  okolicy  i  jej  mieszkańców.  W tej  edycji  programu  młodzi  ludzie  podejmowali
kreatywne wyzwania w ramach jednego z czterech proponowanych tematów, który brzmiał:
Kronika na sportowo, czyli gry i zabawy z dawnych lat. Efektem końcowym była impreza
środowiskowa dla seniorów.

•
3. Szkoła Podstawowa w Falmierowie

• „Piękna  nasza Polska cała” ….
Głównym  celem  projektu  jest  kształtowanie  postaw  patriotycznych  u  najmłodszych,
uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja,
by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej,
dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu
całej Polski i Kresów.

• Projekt „Mały Miś – Czytające przedszkolaki”
W ramach  projektu przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości
poprzez  kształtowanie  postaw  obywatelskich  i  patriotycznych,  a  wiodące  kompetencje
kluczowe  to  porozumiewanie  się  w  języku  ojczystym.  Projekt  ma  na  celu  rozwijanie
czytelnictwa poprzez  czytanie w domu i  przedszkolu i  innych miejscach, np. biblioteki,
oraz  prezentację dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów.

• Projekt „Misiowy wolontariat”
Przedszkole  realizuje  kierunek  polityki  MEN:  profilaktyka  uzależnień;  wychowanie
do wartości  przez kształtowanie postaw obywatelskich.  Wiodące kompetencje kluczowe:
kompetencje społeczne i obywatelskie.
Dzieci  uczą  się  wrażliwości  społecznej  oraz  pomagania  innym  i  odpowiedzialności  za
otaczający  świat.  Cały  rok  prowadzone  są  różnorodne,  aktywne  działania  na  rzecz
potrzebujących  –  pomoc  w  zorganizowaniu  kiermaszu  na  rzecz  Sary  Popielarskiej
(przyniesienie  gier,  zabawek,  przyborów  )  udział  w  akcji  zbierania  nakrętek,  w  akcji
informacyjnej z okazji Dnia Autyzmu itp.

• „Bezpieczni z Małym Misiem
Przedszkole  realizuje  kierunek  polityki  MEN:  profilaktyka  uzależnień.  Wiodące
kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie.
W ramach działań oddział  przedszkolny  zaprosił  do współpracy instytucje działające na
rzecz bezpieczeństwa: policję, straż pożarną, ratownictwo medyczne itp.

• Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Śniadanie daje moc”
Udział  w  projekcie  wzięła  klasa  I  wraz  z  wychowawcą.  Celem  działań  była  nauka
sporządzania  zdrowego,  a  zarazem  smacznego  śniadania.  Potwierdzeniem  działań
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zorganizowanych na terenie szkoły było uzyskanie przez szkołę Certyfikatu oraz dyplomów
i nagród dla uczniów.

• Ogólnopolski Program Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity  świat  higieny  jamy
ustnej”.

• Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mam kota na punkcie mleka”
Udział  w  projekcie  wzięły  klasy  I-III.  Głównym  celem  projektu  było  wzmocnienie
pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski, poznawanie
wartości odżywczych mleka, a także kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już
od  najmłodszych  lat.  W  ramach  projektu  uczniowie  otrzymali  kalendarz  i  materiały
informacyjne.

• Program edukacyjny Tesco „Od uprawy, do potrawy”.   
Program był skierowany do uczniów klas III-IV. W ramach programu nauczyciele zabrali
uczniów  na  „Ekspedycję  smaków”  –  wycieczkę  edukacyjną  po  sklepie  Tesco  oraz
skorzystali  z  gotowych  scenariuszy  lekcji.  Głównym  celem  była  edukacja  w  zakresie
właściwego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania jej marnowaniu

• Projekt„Nowa  klasa,”  mający  na  celu  przystosowanie  klasopracowni  do  zajęć
interaktywnych. Rada Rodziców pozyskała na ten cel część funduszy z darowizny, którą
przekazała  firma  Signify. -  Projekt  Wielkopolskie  Podwórka,  organizowanie  zajęć
pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej, przygotowanie uczestników do festiwalu piosenki
harcerskiej  i  turystycznej.  Podczas  cotygodniowych  spotkań  zostały  opracowane
i przygotowane dwa utwory, które zostały zaprezentowane podczas festiwalu powiatowego
w  Białośliwiu,  gdzie  zajęliśmy  II  miejsce  i  zakwalifikowaliśmy  się  do  przeglądu
wojewódzkiego w Jarocinie, gdzie nasz zespół wywalczył I miejsce.

• Ogólnopolski Projekt „Akademia Bezpiecznego Puchatka” Jest to ogólnopolski program
edukacyjny  skierowany  do  uczniów  klas  I  szkół  podstawowych,  obejmujący  tematykę
związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz
w Internecie.  Ogólnopolski  Program Edukacji  Zdrowotnej  „Śniadanie  daje  moc”  Udział
w projekcie wzięła klasa I wraz z wychowawcą. Celem działań była nauka sporządzania
zdrowego, a zarazem smacznego śniadania. Potwierdzeniem działań zorganizowanych na
terenie szkoły było uzyskanie przez szkołę Certyfikatu oraz dyplomów dla uczniów.

• Projekt bicie "Rekordu dla Niepodległej", którego założeniem było wspólne odśpiewanie
o symbolicznej godzinie 11.11 czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego". 

• „Wolę wodę”  Jego głównym celem jest  wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków
żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, zwrócenie ich
uwagi na zagadnienie ochrony środowiska, a także wspieranie rodziców w kształtowaniu
prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

• Program Mleko w szkole – przez 30 tygodni dostarczano  produkty mleczne do szkół.
Programem byli objęci uczniowie z klas I-IV. 

• Projekt „Z angielskim dookoła świata” programu English Teaching Activities, Polsko-
Amerykańskiej  Fundacji  Wolności  i  Nidzickiej  Fundacji  Rozwoju  NIDA  we
współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Anglistów English Teaching. Realizacja
IX 2018 – XII 2019.
Projekt miał na celu usprawnienie umiejętności językowych uczniów klasy piątej, następnie
szóstej oraz zapoznanie ich ze specyfiką kultury krajów anglojęzycznych. Każdy miesiąc
miał przypisany kraj anglojęzyczny, który był motywem przewodnim zajęć.

4. Szkoła Podstawowa w Kosztowie
• Projekt  edukacyjny  „Silna  Rodzina,  to  silna  Ojczyzna”  w  celu  przygotowania  i

przeprowadzenia  licznych  działań  związanych  z  obchodami  25-lecia  nadania  Szkole
Podstawowej w Kosztowie im. Marii Konopnickiej i ustanowienie przez Sejm roku 2020
Rokiem  Świętego  Jana  Pawła  II  promujących  walory  patriotyczne  i  rodzinne  –  jako
największego skarbu narodowego. Ogólnym celem projektu jest promowanie wśród dzieci 
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i  młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku
wobec własnego państwa i rodziny. Promocja gminy, propagowanie i kultywowanie historii
tradycji naszego regionu i ojczyzny.

• Innowacja pedagogiczna „Niestraszna ortografia” skierowana do uczniów kl. II. Celem
innowacji  jest  rozbudzanie  zainteresowań  ortografią  poprzez  stworzenie  dziecku
sprzyjających  warunków  edukacyjnych,  doskonalenie  umiejętności  poprawnej  pisowni
poprzez  naukę,  zabawę  oraz  korzystanie  z  różnych  źródeł  informacji  (np.  słowniki
ortograficzne, komputery, gry dydaktyczne).

• Innowacja metodyczna dotycząca metod i form pracy w ramach kółka polonistycznego
skierowana do uczniów kl. IV. Ma na celu: promowanie wśród dzieci czytania bajek, baśni,
wierszy, legend jako sposób na ich rozwój, kształcenie i zdobywanie wiedzy, podwyższenie
kompetencji  czytelniczych,  tworzenie  skojarzenia  czytania  z  przyjemnością,  rozwijanie
i wzbogacanie języka ucznia.

• Program  przedszkolnej  edukacji  antytytoniowej  „Czyste  powietrze  wokół  nas”dla
dzieci 5 i 6 letnich i ich rodziców. Celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej
umiejętności radzenia sobie  w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy
oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dziecka przed dymem tytoniowym.

• Program  antytytoniowej  edukacji  zdrowotnej  „Bieg  po  zdrowie” realizowany  był
z uczniami klas IV – 30 osób. Celem programu było zwiększenie wiedzy  i umiejętności
uczniów  na  temat  zdrowia  w  kontekście  szkodliwości  palenia  papierosów  i  używania
e-papierosów, nauka zachowań asertywnych dzieci, gdy ktoś w ich obecności pali papierosy.

• Program edukacyjny  „Trzymaj  formę” realizowany  z  uczniami  klasy  VI  –  15  osób.
Celem  programu  była  edukacja  w  zakresie  trwałego  kształtowania  prozdrowotnych
nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu
życia  i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór.

• Ogólnopolski program profilaktyki czerniakarealizowany z uczniami klas VIII - 6 osób,
przy współpracy zeStudenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii
Onkologicznej  w  Centrum  Onkologii  –  Instytucie  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie
w Warszawie.  Głównym celem  programu było  zwiększenie  świadomości  społecznej  na
temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.

• Realizacja  programu  SKS współfinansowanego  przez  Ministra  Sportu  i  Turystyki,
Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Samorządy Terytorialne. Celem programu było
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć
sportowych i rekreacyjnych dla dwóch grup uczniów (38 osób) w zakresie piłki nożnej oraz
gier zespołowych.

• Czwartki Lekkoatletyczne nasi uczniowie gremialnie brali udział w największej masowej
imprezie  dla  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół  podstawowych,  której  nadrzędnym
celemjestzaktywizowanie  najmłodszych  do  uprawiania  sportu  z  zakresu  lekkiej  atletyki.
W roku 2019 w XXII  i  XXIII  edycji  Pilskich  Czwartków Lekkoatletycznych  zajęliśmy
miejsca na podium – II i III w klasyfikacji generalnej szkół z rejonu pilskiego. 

• Europejski Tydzień Sportu, który miał na celu szerzenie kultury sportowej pośród ludzi –
niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej uczestników. Każdy chętny mógł znaleźć dla
siebie odpowiednią aktywność fizyczną, np.: gry i zabawy ruchowe, siatkówkę, unihokeja,
nordic  walking,  piłkę  halową,  badmintona,  zajęcia  na  pływalni,  itd.  W  tegorocznym
przedsięwzięciu  sportowym  wzięła  udział  liczna  grupa  zarówno  dzieci  i  młodzieży,
jak i dorosłych – rodziców, pracowników szkoły oraz mieszkańców Kosztowa i ościennych
miejscowości.

• Program mleko i owoce w szkole  realizowany przez Agencję restrukturyzacji rolnictwa.
Przez  30  tygodni  dostarczano  owoce  i  warzywa  oraz  produkty  mleczne  do
szkół. Programem objęto uczniów z klas I-V.

• Cyfrowa Szkoła 2020  projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020.  Głównym celem Projektu  jest  podniesienie

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok 81



kompetencji  ICT  nauczycieli  i  uczniów  z  600  wielkopolskich  szkół  prowadzących
kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym 

5. Szkoła Podstawowa w Gleśnie
• Program  mleko  i  owoce  w  szkole  realizowany  jest  przez Agencję  restrukturyzacji

rolnictwa. Przez  30  tygodni  dostarczana  owoce  i  warzywa  oraz  produkty  mleczne  do
szkół. Programem są objęci uczniowie z klas I-IV. Uczniowie spożywają te posiłki wspólnie
w klasie.

• Cyfrowa  Szkoła  -  projekt  jest  realizowany  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. -
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie
dostępu do edukacji  przedszkolnej  i  szkolnej,  Poddziałanie  8.1.3 -  Kształcenie ogólne –
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020).
Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów z 600
wielkopolskich  szkół  prowadzących  kształcenie  ogólne  na  poziomie  podstawowym
i ponadpodstawowym.
W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia szkół:
Projekty  edukacyjne  dla  dzieci  i  młodzieży  w  formie  zajęć  pozalekcyjnych,
z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą
wyprzedzającą, a także  różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.
Doskonalenie  zawodowe  nauczycieli,  w tym  przede  wszystkim  w  zakresie  rozwijania
kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania
TIK w kształceniu.
-  Stworzenie  wewnątrzszkolnej  sieci  internetowej  umożliwiającej  podłączenie  szkół  do
regionalnej  sieci  edukacyjnej,  stworzenie  wielofunkcyjnej  platformy  edukacyjnej,
dostarczenie  do  szkół  zestawów  pomocy  naukowych  niezbędnych  do  realizacji  zadań
uczniowskich.
-  Budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe
narzędzia  dydaktyczne  takie  jak  m.in.:  laptopy,  tablety;  wspierające  realizację  zajęć 
z wykorzystaniem TIK.
Stworzenie  aplikacji  cyfrowych  umożliwiających  kontynuację  zajęć  lekcyjnych
i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu. 

• Projekt ,,Wielkopolskie Podwórka”
 Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowany ze środków Unii
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie
społeczne,  Działanie  7.2.  Usługi  społeczne  i  zdrowotne,  Poddziałanie  7.2.2.  Usługi
społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe; realizowany 1.01.2018–31.12.2019.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - w ramach Projektu, korzystamy
 z  usług  społecznych  świadczonych  w  interesie  ogólnym  –  usług  wsparcia  rodziny,
świadczonych w ramach działalności świetlic podwórkowych. 

• Projekt Digital Kids ,,Zaprogramuj misję na Marsa”
Projekt  "Digital  Kids  -  Zaprogramuj  misję  na  Marsa!"  zakłada  realizację  kaskadowych
szkoleń  z  zakresu  kompetencji  cyfrowych  dotyczących  programowania  na  3  poziomach
(podstawowy,  średniozaawansowany,  zaawansowany)  kompetencji  kluczowych  zgodnie
ze  "Standardem wymagań  kompetencji  cyfrowych  osób  objętych  szkoleniem w ramach
projektu"  dla  nauczycieli  publicznej  edukacji  wczesnoszkolnej  oraz  uczniów  klas  1-3
publicznych  szkół  podstawowych,  a  także  pracowników  publicznych  placówek
doskonalenia  nauczycieli,  bibliotek  publicznych,  publicznych domów kultury.  Wszystkie
szkolenia odbywają się formie stacjonarnej grupowo lub indywidualnie na bazie aplikacji
wraz z kartami do nauki programowania.  W celu podniesienia jakości oraz skuteczności
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oferowanego w ramach projektu wsparcia, zakupiony został sprzęt teleinformatyczny wraz
z oprogramowaniem i przekazany na rzecz szkoły.

 C.  UDZIAŁ SZKÓŁ W BUDOWANIU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.  
WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI  

1. Szkoła Podstawowa w Wyrzysku
• Władze lokalne i podmioty spoza gminy.

Szkoła  w  swych  działaniach  dydaktycznych,  wychowawczych  oraz  opiekuńczych
współpracowała  z  wieloma  podmiotami  zarówno  lokalnymi,  jak  i  spoza  naszej  gminy.
W  2019  r.  współpracowaliśmy  z:  Urzędem  Miejskim,  Urzędem  Marszałkowskim
i  Wielkopolskim  Urzędem  Wojewódzkim,  Starostwem  Powiatowym,  których
przedstawiciele wielokrotnie gościli na uroczystościach i imprezach organizowanych przez
szkołę. Społeczność szkolna ściśle współpracowała również ze stowarzyszeniami i  kołami
min.  Stowarzyszeniem „Dorośli  Dzieciom”,  Stowarzyszeniem Promocji  Sportu i  Kultury
„Krajna”, Kołem Łowieckim „Bażant”, Polskim Związkiem Wędkarstwa, Nadleśnictwem
Kaczory, Pilskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwem Powstania
Wielkopolskiego 1918 – 1919 Koło nr 9 im. Teofila Spychały,  z PCK i firmą Mars Polska
oraz  Polskim  Towarzystwem  Stomatologicznym  i  Polskim  Towarzystwem  Stomatologii
Dziecięcej. 

• Posterunek  Policji,  Komenda Powiatową Policji  w  Pile,  Straż  Miejska,  Ochotnicza
Straż Pożarna. 
Dbać o bezpieczeństwo naszych uczniów pomagały służby mundurowe w formie prelekcji,
spotkań, pogadanek i konkursów.

• Poradnia  „Remedium”,  z  lekarzami  rodzinnymi,  z  Centrum  Rozwoju  Edukacji
 i Kompetencji Invesis z Myślenic.
W swych działaniach uczyliśmy dzieci altruizmu i niesienia pomocy innym, włączając się w
liczne  akcje  charytatywne,  współpracując   z  fundacjami  („Dajemy  dzieciom  siłę”).
Na  prelekcje  związane  z  zachowaniami  prozdrowotnymi  oraz  profilaktyką  uzależnień
zapraszaliśmy  lekarzy,  psychologów  i  innych  specjalistów  (współpraca  z  Poradnią
„Remedium”, z lekarzami rodzinnymi, z Centrum Rozwoju Edukacji  i Kompetencji Invesis
z  Myślenic,  których  przedstawiciel  przeprowadził  warsztaty  pod  hasłem:  „Media  –
profilaktyka zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu”). 

• PRGOK Piła
Dbałość  o  środowisko było  możliwe dzięki  współpracy  ze  Związkiem Międzygminnym
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. 

• Biblioteka Publiczna w Wyrzysku, Biblioteka Pedagogiczna w Pile, Młodzieżowy  Dom 
Kultury „Iskra”

• W rozwijaniu  zainteresowań  uczniów dużą  rolę  odegrały  liczne  spotkania  z  ciekawymi
ludźmi, udziały  w warsztatach i licznych imprezach organizowanych przez różne instytucje.
Ponadto  dyrekcja oraz pedagodzy mając na uwadze dobro swoich  wychowanków ściśle
współpracowali  z  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną,  kuratorami  sądowymi,
asystentami rodzinnymi, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

• Z uwagi na prężnie działającą drużynę harcerską  i zuchową, nie mogło zabraknąć wsparcia
i współpracy z Hufcem im. Stanisława Staszica  w Pile. 

• Obok wyżej wymienionych instytucji, współpracowano również z:  Szkołą  Podstawową im.
Janusza Korczaka w Gleśnie, Szkołą Podstawową im. Marii  Konopnickiej  w Kosztowie,
Szkołą Podstawową  im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią, Szkołą Podstawową im.
Henryka  Sienkiewicza  w  Falmierowie,  szkołami  ponadpodstawowymi,  m.in.  Zespołem
Szkół  w  Łobżenicy,  Centrum  Kształcenia  Zawodowego   i  Ustawicznego  w  Wyrzysku,
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I Liceum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, Przedszkolem im. „Chatka
Puchatka” w Wyrzysku.   

 2. Szkoła Podstawowa w Osieku Nad Notecią
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- kierowanie uczniów na badania na wniosek rodziców,
- przygotowanie opinii uczniom skierowanym na badania,
- konsultacje w sprawie uczniów z orzeczeniami i opiniami, 
- wsparcie merytoryczne nauczycieli, 
- porady i konsultacje wspomagające proces diagnozowania uczniów,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów.
 Komisariat Policji w Wyrzysku 
-  organizowanie  spotkań  uczniów  z  przedstawicielami  na  temat  bezpieczeństwa,  zagrożeń,
niepożądanych zachowań uczniów,
- udział w Pikniku organizowanym przez komisariat.
Ochotnicza Straż Pożarna 
- udział uczniów w konkursach organizowanych przez OSP, 
- prelekcje na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa dzieci, 
- szkolenia dla dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
- współpraca przy organizacji  akcji  pt.  Światowy Dzień Przywracania Czynności  Serca  -  bicie
rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą
ilość osób,
- współudział w organizacji kolejnego  Finału WOŚP.
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Józefa
 - organizacja  koncertów, rekolekcji, oprawa muzyczna mszy, jasełka. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku 
- wspomaganie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- organizacja pomocy materialnej, 
- dofinansowanie obiadów dla 21 osób.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 - udział uczniów w spotkaniach autorskich, konkursach  plastycznych, 
Gmina Wyrzysk
- udział w  etapie gminnym „Olimpiady  Ekologicznej Powiatu Pilskiego”, 
- współpraca z Radnymi Rady Miejskiej w Wyrzysku, 
- uczniowie wchodzą w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Polski Związek Łowiecki 
- udział w konkurach plastycznych.
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
- udział w imprezach plenerowych i edukacyjnych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku 
- współpraca w organizacji różnych uroczystości oraz zawodów. 
Koło Emerytów i Rencistów w Osieku nad Notecią
- występy zespołu Osieczanki z okazji Dnia Babci i Dziadka, koncert Mikołajkowy.
Szkolne Koło Wolontariatu - w ramach wolontariatu podjęto m.in. następujące działania: pomoc
osobom  starszym  i  samotnym,  opieka  nad  zaniedbanymi  grobami  na  miejscowym  cmentarzu,
wizyta na oddziale onkologicznym w Bydgoszczy, przeprowadzenie akcji charytatywnej na rzecz
leczenia Sary Popielarskiej.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
- realizacja projektów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy 
-  zorganizowanie  zbiórki  karmy,  zabawek  dla  zwierząt  przebywających w schronisku,  wizyta 
w schronisku,
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Współpraca  z  lokalnymi  zakładami  pracy  i  punktami  usługowymi-  centrum  ogrodnicze,
gospodarstwa rolne, restauracja Słoneczna.
Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi (udział w zawodach, konkursach, koncertach,
drzwiach otwartych organizowanych przez szkoły)

 3. Szkoła Podstawowa w Kosztowie
Władze lokalne
Burmistrz Wyrzyska oraz Radni Rady Miejskiej w Wyrzysku brali udział w ważnych wydarzeniach
życia szkoły: konkursach; uroczystościach - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Pasowanie
na Ucznia, Dzień Patrona, itp.;imprezach okolicznościowych – Spotkanie z Kolędą, Dzień Babci
i  Dziadka,  Święto Rodzin,  itp.  W imprezach szkolnych udział  brali  również sołtysi:  Kosztowa,
Rzęszkowa, Jeziorek Kosztowskich i Tomaszewa, którzy aktywnie włączali się w organizację wielu
imprez. 
Uczestniczyliśmy w imprezach i uroczystościach organizowanych przez władze lokalne.
Uczennica naszej szkoły wchodzi w skład  Rady Młodzieżowej przy Urzędzie Miejskim. Jest to
organ doradczy prezentujący głos młodych w debatach. Uczniowie obradują podczas sesji.
Komisariat Policji w Wyrzysku oraz Komenda Powiatowa Policji w Nakle n/Not.
Dzieci  przedszkolne  podczas  wycieczek  do  Komisariatu  Policji  w  Wyrzysku  i  Komendy
Powiatowej  Policji  w  Nakle  n/Not.  mogły  zaznajomić  się  z  pracą  policjanta  oraz  sprzętem
używanym przez policję. Na terenie szkoły policjanci z Wyrzyska prowadzili z uczniami kl. I-III
pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w drodze do szkoły i domu oraz podczas
okresu  wakacyjnego.  Dzieci  brały  udział  w  „Akademii  Pyrka”.  Przed  każdym  wyjazdem  na
wycieczkę szkolną, policjanci dokonują przeglądu stanu technicznego autokarów.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile
W ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” odbyło
się spotkanie z przedstawicielem KKKSP w Pile propagujące wśród dzieci zasady bezpieczeństwa
w sezonie grzewczym oraz zimowym.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kosztowie
Druhowie  OSP służą  pomocą  podczas  organizacji  otwartych  imprez  środowiskowych  poprzez
zabezpieczenie terenu, czuwanie nad ogniskiem podczas Święta Pieczonego Ziemniaka. Pomagają
również w organizacji innych imprez środowiskowych, np. Dzień Rodzin, Dzień Babci i Dziadka.
Nauczyciele przygotowują dzieci i młodzież do konkursów wiedzy strażackiej.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrzysku
Strażacy przeprowadzili  z  uczniami  zajęcia  praktyczne  z  zakresu udzielania  pierwszej  pomocy
przedmedycznej.
Koło Gospodyń Wiejskich z Kosztowa i Jeziorek Kosztowskich
Panie  KGW  również  uczestniczą  w  życiu  naszej  szkoły.  Zapraszane  są  na  imprezy  szkolne.
Wspólnie  organizujemy  imprezy  środowiskowe,  które  integrują  mieszkańców  Kosztowa
i  ościennych wsi.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku
Aktywnie współpracujemy z PPP w Wyrzysku, która dokonuje diagnozy uczniów oraz wspomaga
nas w prowadzeniu terapii, np. logopedycznej, psychologicznej, itp. Służy pomocą i doradztwem w
kwestii organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Pracownicy PPP wspomagali
nas  również  w  prowadzeniu  indywidualnych  spotkań  z  rodzicami  dzieci  ze  specyficznymi
trudnościami.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Białośliwiu
Ośrodki  pomocy  społecznej  finansują  dzieciom z  rodzin  w  trudnej  sytuacji  materialnej  drugie
śniadanie, któreprzygotowywane jest i wydawane na terenie szkoły. Dwie osoby odbywały w naszej
placówce  staże  w  ramach  Projektu  „Aktywna  integracja  w  Gminie  Wyrzysk”,  w  ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze
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środków  Unii  Europejskiej  realizowanym  w  partnerstwie  z  Miejsko  –  Gminnym  Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Współpracujemy z asystentami rodzin. 
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wyrzysk
Pedagog  szkoły  cyklicznie  uczestniczy  w  posiedzeniach  Zespołu  Interdyscyplinarnego  Gminy
Wyrzysk,  podczas  których omawiane są:  zmiany prawne, patologiczne zjawiska występujące w
naszym środowisku, formy pomocy i reagowania w sytuacjach trudnych. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
Uczestniczyliśmy  w  imprezach  kulturalno-oświatowych  organizowanych  przez  M-GOK
w Wyrzysku z okazji  świąt państwowych, wystaw fotograficznych, warsztatów, itp.  Pracownicy
M-GOK dbali o odpowiednie nagłośnienie podczas imprez organizowanych przez naszą placówkę.
Chętnie korzystaliśmy z zaproszeń  Biblioteki  Publicznej w Wyrzysku,  która organizowała dla
naszych uczniów spotkania autorskie, zajęcia warsztatowe. Przedszkolaki brały udział w zajęciach
bibliotecznych z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”,i „XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania  Dzieciom”w  celu  wyrabiania  nawyków  czytelniczych  już  od  najmłodszych  lat.
Uczestniczyły  również  w  zajęciach  tematycznych  związanych  z  tradycjami  Świąt  Bożego
Narodzenia.  Nasi  uczniowie  brali  również  udział  w  różnorodnych  konkursach  plastycznych
organizowanych przez pracowników biblioteki w Wyrzysku.
Parafia Św. Anny w Kosztowie oraz Niepokalanego Poczęcia NMPw Nieżychowie
Programy artystyczne z okazji świąt kościelnych i państwowych  przygotowywane przez uczniów
i  nauczycieli  wystawiane  były  również  w  kościołach.  Nauczycielka  religii  przygotowała
i  prowadziła  wraz  z  uczniami  rozważania  Drogi  Krzyżowej  w  okresie  Wielkiego  Postu  oraz
rozważania  Różańcowe  w  miesiącu  październiku,  a  także  przygotowała  uczniów  klasy  III  do
uroczystości I Komunii Świętej w obydwu parafiach.
Parafialny Klub Sportowy „Tęcza”
Nauczycielka  naszej  szkoły  pełni  w  klubie  „Tęcza”  funkcję  trenera  badmintona.  Pedagodzy
włączyli się w organizację i prowadzenie „Parafialnego Dnia Sportu”. Ponadto nasi wychowawcy
sprawowali  opiekę  nad  dziećmi  podczas  Międzynarodowej  Parafiady  Dzieci  i  Młodzież
w  Warszawie,  tygodniowego  święta  sportu,  kultury  i  wiary.W  parafiadzie  udział  wzięło  15
uczniowie naszej szkoły.
Uczniowski Klub Sportowy „Lider” 
Wraz  z  UKS  „Lider”  organizujemy  życie  sportowe  szkoły:  imprezy,  rywalizacje,zajęcia
profilaktyczne, turnieje, zawody, wycieczki o charakterze sportowym (basen, lodowisko, bowling).
Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska
Dwie  nauczycielki  od  wielu  lat  współpracują  z  TPW.  Uczniowie  biorą  udział  w  konkursie
ortograficznym organizowanym przez TPW. W roku 2019 nasza uczennica została II wicemistrzem
gminy w „V Konkursie Ortograficznym”.
Fundacja „Złotowianka”
Szkoła  wraz  z  Radą  Rodziców  podjęła  współpracę  z  Fundacją  „Złotowianka”,  co  pozwoliło
na przeprowadzenie akcji charytatywnej (zbiórka funduszy) dla chorej dziewczynki uczęszczającej
do naszej szkoły.
Jednostki oświatowe (przedszkola, szkoły)
Dzieci przedszkolne w ramach integracji odwiedziły oddział przedszkolny w Gleśnie. Odwiedziny
przebiegały  pod  hasłem  „Dzień  przyjaźni”.  Uczniowie  brali  udział  w  licznych  konkursach
i turniejach organizowanych przez szkoły położone na terenie naszej gminy.
Miejscowe sklepy 
Wizyty  dzieci  przedszkolnych  w  miejscowych  sklepach  w  celu  poznania  pracy  sprzedawcy,
wyrabiania nawyku kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej. W sklepach
gościły  również  dzieci  kl.  IIIw  ramach  edukacji  matematycznej,  podczas  realizacji  treści
dotyczących jednostek miary.

4. Szkoła Podstawowa w Falmierowie
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Szkoła  organizując  uroczystości  współpracowała  ze  Stowarzyszeniem  na  Rzecz  Rozwoju
Sołectwa Falmierowo. 
Programy  artystyczne  wystawiane  były  dla  mieszkanek  Domu  Pomocy  Społecznej
w Falmierowie. Społeczność szkolna włączała się w liczne akcje charytatywne, podczas których
zbierano środki na leczenie chorego dziecka, darów dla pogorzelców czy wsparcie Stowarzyszenia
Sursum  Corda  (sprzedaż  kartek  świątecznych)  oraz  uczestnictwo  w  akcji  Szkoło  Pomóż  i  Ty
(wsparcie dzieci niewidomych i niepełnosprawnych poprzez sprzedaż kalendarzyków i drobnych
pomocy szkolnych). 
Ponadto  szkoła  wzięła  udział  w  ogólnopolskiej  akcji  śpiewania  Hymnu  Państwowego,  Quizie
historycznym „Niepodległościowe Koło Fortuny” czy Narodowym czytaniu.
5. Szkoła Podstawowa w Gleśnie
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
Kierowanie uczniów na badania na wniosek rodziców.  Konsultacje w sprawie uczniów z 
orzeczeniami i opiniami. Wsparcie merytoryczne nauczycieli, porady i konsultacje, wspomagające 
proces diagnozowanie uczniów. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców.
Policja
Organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami na temat bezpieczeństwa, zagrożeń, 
niepożądanych zachowań uczniów.
Straż Miejska
Spotkania w zakresie bezpieczeństwa , zagrożeń.
Straż Pożarna
Spotkania w zakresie bezpieczeństwa , zagrożeń.
Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem św. Jadwigi w Gleśnie
Organizacja pielgrzymek, koncertów, rekolekcji.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
Wspomaganie rodzin , zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja pomocy materialnej.
Miejsko-Gminny Ośrodek  Kultury, Biblioteka Publiczna
Udział  uczniów  w  spotkaniach  autorskich,  konkursach  literacko  –  plastycznych,  warsztatach
literackich.
Instytucje i organizacje, wspierające edukację ekologiczną
Organizacja warsztatów, happeningów, przedstawień tematycznych o charakterze proekologicznym.
Udział w konkursach .
Związek Harcerstwa Polskiego
Organizacja rajdów, zlotów zuchów i harcerzy. Cykliczne spotkania drużyn.

6. Publiczne Przedszkole w Wyrzysku

Władze  lokalne  –  poznanie  pracy  urzędu;  kontakt  z  władzami  miasta  poprzez  udział
w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miejski oraz przedszkole;
Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna –  udzielanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
dzieciom  i  ich  rodzicom,  organizowanie  spotkań  ze  specjalistami  
dla rodziców; prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w poradni i na terenie placówki;
Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrzysku – organizowanie wycieczek do siedziby OSP; zajęcia
edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów; zapraszanie przedstawicieli Straży
do  przedszkola;  przeprowadzanie  próbnej  ewakuacji  dzieci  i  pracowników  placówki;  kontrola
obiektu związana z bezpieczeństwem pożarowym;
udział w organizowanych konkursach plastycznych;
Komisariat Policji w Wyrzysku – organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola;
poznanie  umundurowania  oraz  zawodu  policjanta;  prelekcje  na  temat  bezpieczeństwa  w ruchu
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drogowym,   zachowania   się   wobec   osób   obcych   i   zwierząt;   organizowanie   wycieczek do
siedziby komisariatu;
Biblioteka  Publiczna –  poznanie  pracy  bibliotekarza;  przedstawienie  zbioru  bibliotecznego  –
oznakowania, okładki, karty książki i karty czytelnika; zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów
biblioteki,  motywowanie  do  aktywnego  czytelnictwa;  słuchanie  czytanych  utworów  literackich
przez  panie  bibliotekarki;  wspólne  zajęcia  plastyczne
na  terenie  biblioteki;  poznanie  sposobów  korzystania  z  biblioteki  i  zasad  zachowania  się  
w miejscu publicznym;
Placówki oświatowe(szkoły, przedszkola) - udział wychowanków w organizowanych przeglądach
piosenki,    teatrzyków    oraz    umiejętności    recytatorskich;    korzystanie    
z   ofert w ramach konkursów plastycznych, wiedzy o Słupsku, ruchu drogowym; zapoznanie dzieci
ze  szkołą  -  ułatwienie  przekroczenia  progu  przedszkole-szkoła;  integracja  środowiska
rówieśniczego;
Mutmed – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku, Poradnia Zdrowia SANUS-
organizowanie  pogadanek  dotyczących  zasad  zdrowego  odżywiania,  higieny  jamy  ustnej,
profilaktyki  zdrowotnej,  opieka  pielęgniarki  (  kontrola  czystości  dzieci),  wycieczki  do  lekarzy
rodzinnych, stomatologa;
Nadleśnicwo Kaczory - wycieczki do lasu w Polanowie, spotkania z leśniczym, sadzenie drzewek;
Miejsko  -  Gminny  Ośrodek  Kultury -  udział  dzieci  w  uroczystościach,  konkursach
organizowanych przez MGOK;
CKZiU  w  Wyrzysku -  prowadzenie  zajęć  w  przedszkolu  przez  uczniów  szkoły,  współudział
przedszkola w projekcie CEO Poczytaj My;
Muzeum  Kultury  Ludowej  w  Osieku  nad  Notecią -  poznanie  i  kultywowanie  tradycji  –
wycieczki tematyczne („Andrzejki", „Warsztaty świąteczne - historia piernika");
Sanepid   -   realizacja  projektów   z  zakresu  profilaktyki  zdrowotnej,  ochrony  środowiska
i bezpieczeństwa („Czyste powietrze wokół nas”);
Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe - wycieczki do zakładów pracy, odwiedzanie miejsc
pracy rodziców, zapraszanie do przedszkola osoby prezentujące różne zawody;
Szkoły wyższe - odbywanie praktyk studenckich - możliwość poznania specyfiki pracy przedszkola
i weryfikacji wiedzy przez studentów;
OSiR  w  Wyrzysku -  pomoc  pracowników  podczas  organizowaniu  różnych  uroczystości
przedszkolnych,  udział  przedszkolaków  w  imprezach  organizowanych  przez  OSiR
(bieg przedszkolaka);
Centrum  Wsparcia  Rzemiosła  Kształcenia  Dowolnego  i  Zawodowego  w  Pile-  spotkanie
w  ramach  warsztatów  „Staś  Zawodowiec-kim możesz  zostać?”,  zapoznanie  dzieci  ze  światem
zawodów;
Dom Dziecka w Szamocinie- zbiórka skarpetek przed przedszkolaków w ramach mikołajkowych
podarunków dla wychowanków Domu Dziecka;
Towarzystwo Opieki  nad Zwierzętami w Łobżenicy-  zbiórka karmy dla  psów i  kotów przez
wychowanków naszego Przedszkola;
Szpital Powiatowy w Wyrzysku-zbiórka materiałów plastycznych i gier dla dzieci przebywających
na Oddziale Pediatrycznym;
Instytucje i organizacje wspierające edukacje ekologiczną- udział w Sprzątaniu Świata. 

7. Publiczne Przedszkole w Osieku nad Notecią

Władze lokalne ( Urząd Gminy, Rada Sołecka ) 
- w roku 2019 przedszkole nawiązywało kontakt z władzami poprzez spotkania z okazji różnych
uroczystości  przedszkolnych  (   wigilia,  bal  środowiskowy  na  sali  remizy  strażackiej,  festyn
rodzinny ) i imprezach organizowanych przez władze lokalne  ( I Szpitalny Piknik z okazji Dnia
Dziecka, Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka, Bieg Olka, Noc Świętojańska i Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Radę Sołecką )
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- promowało przedszkole na stronach internetowych miasta ,
- w 2019 roku  przedszkole brało udział w projekcie zajęć sportowych  ,,Przedszkole siatkarskie’’
pod patronatem Burmistrz Wyrzyska oraz ,, Przedszkole piłkarskie’ ’organizowane  przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Wyrzysku,
- 2 czerwca -  piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka,
- 8 czerwca - biegu ,,Olka’’ w kategorii przedszkolaków,
Poczta w Wyrzysku- wycieczki 
Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, Ujściu  i w Trzciance
 – udział dzieci przedszkolnych w zajęciach zespołu tanecznego,
- przedszkole brało udział  w konkursach organizowanych przez Dom Kultury :
- konkursy plastyczne,
Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku
-  z  okazji  Dnia  Dziecka  odbyły  się  pokazy  strażackie  na  terenie  ogrodu  przedszkolnego  oraz
strażackie konkurencje sportowe przygotowane przez strażaków dla dzieci  
- 26 czerwca przedszkole brało udział w zawodach sportowo- pożarniczych 
Biblioteka Publiczna w Osieku
-  wycieczki do biblioteki 
-  cykliczne  uczestnictwo  w  słuchaniu  czytanych  utworów  przez  panią  bibliotekarkę,  wspólne
zajęcia manualne i zabawy na terenie biblioteki,
- udział w realizacji akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom’’
Koło Emerytów i Rencistów  w Osieku
-   SPOTKANIE POKOLEŃ 
Parafia Rzymskokatolicka w Osieku – udział przedszkola w uroczystościach religijnych, opieka
nad grobem Nieznanego Żołnierza
Placówki oświatowe

D. REALIZACJA PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ 

D.1.   100.  rocznica  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości  –  wychowanie  do  wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

1.Szkoła Podstawowa w Wyrzysku
• Udział uczniów w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. 
• Organizacja  uroczystości  poświęconej  Patronowi  Szkoły  Powstańcom  Wielkopolskim

z  udziałem  władz  gminnych  i  zaproszonych  gości  oraz  przedstawicieli  Towarzystwa
Pamięci  Powstania  Wielkopolskiego  Koła  nr  9  im.  Teofila  Spychały  w  Pile.  Ścisła
współpraca z Kołem nr 9.

• Organizacja Konkursu „Być sprawnym jak żołnierz powstaniec” z udziałem uczniów szkoły
i rodziców.

• Opieka  nad  zbiorami  Szkolnej  Izby  Muzealnej  oraz  prowadzenie  w  niej  lekcji  historii
o powstaniu wielkopolskim i Wyrzysku.

• Organizacja XVIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Wypożyczalnia Skrzydeł Wandy
Chotomskiej” (uczniowie zajęli I m., otrzymali wyróżnienia)

• Udział  uczniów  i  pracowników szkoły  w  ogólnopolskim projekcie  „Szkoła  do  Hymnu-
„Rekord dla Niepodległej”

• Udział  uczniów  i  pracowników  szkoły  w  Ogólnopolskim  Projekcie  „Szkoła  Pamięta”-
opieka nad obeliskiem powstańczym przy szkole oraz grobami powstańców wielkopolskich
i opuszczonymi mogiłami na cmentarzu.

• Organizacja Dnia Myśli Braterskiej dla społeczności harcerskiej i zuchowej w szkole w celu
propagowania idei szacunku, pomocy, tolerancji.
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• Kształtowanie szacunku i miłości do języka ojczystego poprzez organizację Dnia Języka
Polskiego, udział uczniów w konkursach polonistycznych Złota Żabka i Złota Żaba, akcje
ogólnopolskie Narodowe Czytanie i „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

• Udział  uczniów w  XII  Gminnym Konkursie  Piosenki  Religijnej  Pamięci  Świętego Jana
Pawła II (uczniowie zajęli Im)

• Udział zespołu tanecznego „Modraki” w IX Regionalnym Dziecięcym Przeglądzie Pieśni
Ludowej ,,Kukułeczka" (III m.)

• Organizacja uroczystości z okazji świąt narodowych – montaże słowno- muzyczne w szkole
– Święto Flagi, 3 Maja, 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. 

• Realizacja cyklu lekcji,  zajęć pozalekcyjnych i wycieczek związanych z Krajną – „Małą
Ojczyzną”.

• Organizacja  programu  artystycznego  z  okazji  Narodowego  Święta  Niepodległości  dla
mieszkańców Wyrzyska  oraz  udział  uczniów w prelekcji  nauczyciela  historii  o  drogach
do niepodległości Polski i „Małej Ojczyzny”.

• Dbanie  o galowy strój  w czasie  obchodów świąt  narodowych,  noszenie szkolnej  tarczy,
biało- czerwonych przypinek (samodzielnie wykonywanych przez uczniów.

• Systematyczne zamieszczanie informacji o organizowanych uroczystościach patriotycznych
na szkolnej stronie internetowej, FB i w mediach.

• Odświętny wystrój szkoły – systematyczne przygotowywanie przez uczniów i nauczycieli
gazetek w klasach, na szkolnych holach. 

2. Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią
• Akcja „Włącz myślenie” -  kształtowanie norm społecznych i postaw wśród uczniów. Celem

akcji  było  wyposażanie  młodego  człowieka  w  umiejętność  dostosowywania  się  do
powszechnie  akceptowanych  norm  społecznych,  wykształcenie  określonych  postaw,
budowanie systemu dyscypliny w szkole oraz uświadomienie uczniom zachowań, których
się  od  nich  oczekuje  przez  włączenie  uczniów  do  ich  formułowania  i  podejmowania
inicjatywy.

• Wycieczki do  muzeów  w Pile, Bydgoszczy, Biskupinie, Osieku nad Notecią, 
• Wycieczki  krajoznawcze  do  Torunia,  Wrocławia,  Karpacza,  Słowińskiego  Parku

Narodowego,
• Udział młodzieży klas ósmych i trzecich gimnazjalnych w Targach Edukacyjnych w Pile

i Wyrzysku,
• Spotkanie z pisarzem Romanem Pankiewiczem w Bibliotece Publicznej w Osieku n. Not.
• Konkurs literacki „Tworzę, więc jestem”,
• Gminny konkurs recytatorski „Wypożyczalnia skrzydeł Wandy Chotomskiej”,
• Przegląd recytatorski „Przedszkolak w świecie poezji”,
• Szkolny konkurs ortograficzny dla klas I- III
• Gminny konkurs Pięknego Czytania dla klas I-III
• Udział w akcji „Ogólnopolski dzień głośnego czytania”,
• Udział  w  V  Gminnym  Konkursie  Ortograficznym  organizowanym  przez  Towarzystwo

Przyjaciół Wyrzyska,
• Udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym o Pióro Burmistrza,
• Spotkanie profilaktyczne z dzielnicowym Komisariatu Policji w Wyrzysku,
• Warsztaty  profilaktyki  zintegrowanej  pt.  "Archipelag  Skarbów"-  we  wrześniu  2019  r.

w  naszej  szkole  odbyły  się  warsztaty  profilaktyki  zintegrowanej  pt.  "Archipelag
Skarbów”.    Zajęcia miały formę dwóch mityngów dla uczniów klas VII i VIII, w łącznym
wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Celem warsztatów była profilaktyka korzystania z substancji
psychoaktywnych, wychowanie ku miłości, dojrzałemu budowaniu więzi i powiązanej z tym
odpowiedzialności za swoją seksualność. Podczas zajęć podejmowano również istotny temat
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negatywnej  presji  rówieśniczej  i  wagi asertywnego radzenia sobie z  nią.  Odbyło się też
zebranie dla rodziców z jednym z terapeutów, w trakcie którego prezentowane były cele,
efekty i treści programu Archipelag Skarbów. Omówiono również aktualne wyniki badań
Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej nad młodzieżą, ze szczególnym podkreśleniem danych
świadczących  o  dużej  roli  rodziców  w  ochronie  nastoletniej  młodzieży  przed
podejmowaniem zachowań ryzykownych.

• Warsztaty dla uczniów o cyberprzemocy, przeprowadzone przez terapeutę firmy Progres –
Instytut Rozwoju i Edukacji,

• Warsztaty stomatologiczne w klasach 2 i 3 – na gipsowych odlewach szczęk uczniowie za
pomocą  prawdziwych  narzędzi  i  materiałów  uczyli  się  pielęgnacji  jamy  ustnej.  Każdy
otrzymał dyplom i podręczny zestaw stomatologiczny. 

• Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki -  święta kreatywności, odwagi i zabawy,
• Obchody  Światowego  Dnia  Tabliczki  Mnożenia  -  kształcenie  kreatywności  poprzez

wykorzystanie tabliczki mnożenia w życiu codziennym,
• Udział w Gminnym Konkursie Matematycznym „Mistrz matematyki w klasach I – III”,
• Wyjazdy  na  konkurs  matematyczny  w  ramach  Ligi  Zadaniowej  do  Zespołu  Szkolno-

Przedszkolnego nr4 w Nakle,
• Szkolenie dla nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej w ramach programu edukacyjnego

„Uczymy dzieci programować”,
• Udział w etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z matematyki,
• Wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, czyli udział w  akcji "Szkoła do hymnu",
• Szkolny konkurs historyczny „Drogi do niepodległości”,
• Realizacja projektu historycznego nt. Towarzystwa Sportowego Sokół,
• Wystawa w bibliotece szkolnej  „Osiek w starej fotografii”,
• Apel z okazji Święta Niepodległości,
• Udział w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej,

3. Szkoła Podstawowa w Kosztowie
• Zorganizowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. 
• Zapalenie zniczy na grobie nieznanego żołnierza na miejscowym cmentarzu. 
• Szkolne  obchody  100  Rocznicy  Odzyskania  Niepodległości-  montaż  słowno-  muzyczny

o tematyce patriotycznej. 
• Zaplanowanie i przeprowadzenie Dnia Białoczerwonej w szkole (strój uczniów). 
• Zorganizowanie  szkolnego  konkursu  plastycznego  na  logo  związane  z  100  rocznicą

odzyskania przez Polskę niepodległości. 
• Zorganizowanie wieczornicy patriotycznej dla społeczności szkolnej i lokalnej z okazji ww.

uroczystości. 
• Niepodległościowe turnieje sportowe (matka kontra córka, synowie kontra ojcowie).

Działania gminne:
• Udział uczniów w III Grze Niepodległościowej. 
• Udział sztandaru i delegacji w gminnych obchodach Święta Niepodległości. 
• Udział  w  III  Gminnym  Konkursie  Pieśni  Patriotycznej  zorganizowanej  przez  SP

w Falmierowie. 
            Działania ogólnopolskie:

• Rekord dla Niepodległej- wspólne odśpiewanie hymnu państwowego o godz. 11.11. 
4. Szkoła Podstawowa w Falmierowie  

• Dzień Bezpiecznego Internetu: uczniowie klas VII i VIII przygotowywali w grupach plaka-
ty, a na lekcjach informatyki  prezentacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Odbyły się za-
jęcia edukacyjne oraz pogadanka na temat korzyści i  zagrożeń z jakimi możemy spotkać się
w sieci. Uczniowie obejrzeli krótkie filmy edukacyjne dotyczące uzależnienia od gier kom-
puterowych.
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• Organizowanie zajęć warsztatowych o tematyce profilaktycznej, przeprowadzonych przez
pracowników Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie dla: uczniów kl.1-3 –„ Bezpiecz-
ne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”, dla uczniów kl. 4-8- „ Pro-
filaktyka uzależnień od telefonu komórkowego, Internetu, portali społecznościowych i sub-
stancji  psychotropowych”

5. Szkoła Podstawowa w Gleśnie
• Spotkanie z historią 75 rocznica wyzwolenia Glesna 
•  Udział w akcji ,,SZKOŁA DO HYMNU” 
•  Honorowa warta przy GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 

 • Spotkanie z wnukiem POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO , Marcinem Nowakowskim
– udział w wystawie 

 • Udział w akcji MEN pod hasłem ,,Szkoła pamieta”
 • Udział w RAJDZIE HARCERSKIM – Śladami powstańców…
 •  Śladami wielkich POLAKÓW. Wycieczka śladami Mikołaja Kopernika.
 • Udział w patriotycznym ZLOCIE ŚWIETLIC WIELKOPOLSKICH w Łobżenicy
 • Warsztaty z okazji 3 MAJA

6. Publiczne Przedszkole w Wyrzysku

 Czytanie legend (systematycznie przez cały rok) – promowanie idei głośnego czytania,
rozwianie  zainteresowań  czytelniczych,  poznanie  legend  polskich.  Spacer  ulicami
Wyrzyska  „Moja mała ojczyzna”– kształcenie następujących umiejętności:  znajomość
nazwy miejscowości, w której mieszka dziecko, znajomość ważnych instytucji i orientacji
w funkcjach społecznych pełnionych przez ważne osoby: policjanta,  strażaka,  księdza,
orientowanie się w najbliższym otoczeniu przedszkola.

 Dzień  Babci  i  Dziadka  -  kultywowanie  tradycji,  wzmacnianie  więzi  z  najbliższymi,
świadomość  znaczenia  rodziny  w  życiu  każdego  człowieka,  kształtowanie  miłości,
szacunku i akceptacji.

 Wizyta na cmentarz – uczczenie pamięci narodowych bohaterów, zapalenie znicza przy
Grobie Nieznanego Żołnierza. 

 Włączenie  w  akcję  MEN  „Wspólne  śpiewanie  hymnu  w  piątek  08  listopada
o symbolicznej godz.11.11”- nauka czterozwrotkowego hymnu narodowego.

7. Publiczne Przedszkole w Osieku nad Notecią
• Czytanie  legend(systematycznie  przez  cały  rok)–  promowanie  idei  głośnego  czytania,

rozwianie zainteresowań czytelniczych, poznanie legend polskich.
• Konkurs fotograficzny „Moja miejscowość w jesiennym krajobrazie”. Cel- kształtowanie

poczucia  więzi  z  najbliższym  otoczeniem  przyrodniczym  i  społecznym,  rozpoznawanie
i nazywanie charakterystycznych miejsc w Osieku nad Notecią.

• Spacer  ulicami  Osieka  „Moja  mała  ojczyzna”–  kształcenie  następujących  umiejętności:
znajomość nazwy miejscowości, w której mieszka dziecko, znajomość ważnych instytucji
i orientacji w funkcjach społecznych pełnionych przez ważne osoby: policjanta, strażaka,
księdza, orientowanie się w najbliższym otoczeniu przedszkola.

• Przegląd pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad
Notecią  pod  kierunkiem  p.  Leszka  Kusza-  popularyzacja  wśród  dzieci  dawnej
i  współczesnej  pieśni  patriotycznej,  rozbudzenie  patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu
oraz kształtowanie przynależności narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej,
wspólne odśpiewanie przez dzieci przedszkolne znanych pieśni patriotycznych.

• Cykl zajęć „Palcem po mapie”- zapoznanie z usytuowaniem Polski w Europie, utrwalenie
barw  narodowych,  zapoznanie  z  innymi  flagami  Unii  Europejskiej,  poznanie  stolicy
Wielopolski  –  Poznań  na  podstawie  legendy  „Trębacz  z  ratuszowej  wieży  i  król
kruków”(wszystkie grupy wiekowe)
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• Cykl  zajęć  „Bezpieczny  przedszkolak-  bezpieczne  znajomości”-  kształtowanie
odpowiednich  postaw,  ocena  postępowania  w  sytuacjach  zagrożenia,  historyjki
improwizujące zasady bezpieczeństwa na drodze oraz sposób właściwego zachowania się
dziecka w obliczu zagrożeń ze strony obcych ludzi.

• Dzień Babci i Dziadka organizowany corocznie w restauracji „Słoneczna”- kultywowanie
tradycji,  wzmacnianie  więzi  z  najbliższymi,  świadomość  znaczenia  rodziny  w  życiu
każdego człowieka, kształtowanie miłości, szacunku i akceptacji.

• Wizyta  na  cmentarz  –  uczczenie  pamięci  narodowych bohaterów,  zapalenie  znicza  przy
Grobie Nieznanego Żołnierza. 

• Włączenie  w  akcję  MEN  „Wspólne  śpiewanie  hymnu  w  piątek  08  listopada  2019  r.
o symbolicznej godz.11.11”- nauka czterozwrotkowego hymnu narodowego.

D.2.  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów

Nauczyciele i dyrektorzy szkół na bieżąco monitorowali realizację podstawy programowej
kształcenia ogólnego. Dyrektor szkoły i wicedyrektorzy w czasie obserwacji lekcji przedmiotowych
sprawdzali stopień realizacji podstawy programowej. W zespołach przedmiotowych, które zbierały
się według ustalonego harmonogramu, omawiany był stan realizacji podstawy. Służyły temu  spo-
rządzane wykazy i arkusze kontroli.

D.3.  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

• Szkoły brały udział w programie „Cyfrowa Szkoła 2020”.
• Organizowane były warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, zapobiegania cyber-
przemocy, także z udziałem przedstawicieli policji.
• Prowadzone były zajęcia w programie „Uczymy dzieci programować”, „MegaMisja”. 

 
E. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONALNOŚCI SZKÓŁ

E.1.  Wydatki remontowe
Szkoła Podstawowa w Wyrzysku:
-  serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej    7.896,60 zł
-  przegląd, konserwacja i naprawa ksero       553,50 zł
-  konserwacja sieci teleinformatycznej    4.950,00 zł
-  montaż drzwi aluminiowych wejściowych    8 700,00 zł
-  przegląd, konserwacja i naprawa wentylacji pomieszczeń kuchni    4.301,31 zł
-  naprawa i przegląd sprzętu p-poż    1.423,11 zł
-  naprawa drzwi    2.660,00 zł
- wymiana wykładzin,    3.502,00 zł
- montaż wentylatora w pracowni chemicznej       268,00 zł
- usunięcie awarii kanalizacji       762,60 zł

Szkoła Podstawowa w Gleśnie:
- przegląd kotła olejowego         369,00 zł
- wymiana podgrzewacza       1530,00 zł

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok 93



- wymiana bramy i płotu wokół boiska       5499,99 zł
- montaż drzwi rozsuwanych w oddziale przedszkolnym       1488,30 zł

Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią:
- Przystosowanie  pomieszczenia w klub  do spożywania posiłków 2.250 zł
- Remont klasy malowanie ścian, wykładzina, nowe  wyposażenie, 4.675 zł
- Modernizacja pomieszczenia po byłym sklepiku 2.800 zł
- Remont ściany na półpiętrze    450 zł
- Remont dwóch wejść głównych: położenie płytek i  zamontowanie  kratek 3.400 zł
- Modernizacja boiska: wykonanie nowych siedzisk, 1.476 zł
- montaż newego systemu zabezpieczeń drzewi 4.530 zł
- Zakup mebli do sal nauczania indywidualnego 1.607 zł
- Zakup rolety do stołówki    595 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – 2.020 zł
- Zamontowanie podgrzewacza wody, w pokoju nauczycielskim      828 zł
- Zamontowanie podgrzewacza wody w klasie  w budyneku przy ul. Głównej      250 zł
- naprawa i zmiana poszycia dachu wystawki  w budynku przy Głównej          9.000 zł
- Naprawa instalacji c.o. (wymiana skorodowanych rur, czyszczenie głównych
 pionów,   założenie  zaworów na pionach); przegląd ogólny c.o.  4500 zł
- Podłączenie wodomierza na zewnątrz, od strony boiska (ul. Szkolna)     200 zł
- Rewitalizacja łazienek dla personelu (ul. Szkolna)     350 zł
- Przystosowanie pomieszczenia magazynowego dla SU i biblioteki     150 zł

Szkoła Podstawowa w Falmierowie:
- docieplenie budynku szkoły i korytarza 22 640 zł
- naprawa komputerów szkolnych          2 908,99 zł
- naprawa i przegląd sprzętu p-poż  581,79 zł
-  przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni olejowej          2 478,45 zł

Szkoła Podstawowa w Kosztowie:
-  wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej 4 981,50 zł,
-  zakup moskitiery do kuchni szkolnej    174,00 zł,
- malowanie sali lekcyjnej  3 675,24 zł,
- obróbka drzwi i malowanie ścianki –     300,00 zł
-  zamontowanie  w  istniejącej  instalacji  c.o.  zaworu  odcinającego  w  celu  umożliwienia
podgrzewania  wody  poza  okresem  grzewczym  wraz  z  wmontowaniem  grzałki  elektrycznej  z
termostatem     586,00 zł,
- awaryjna naprawa zasilania głównego instalacji elektrycznej                                 1 094,68 zł
-  doprowadzenie wody do dygestorium i wyprowadzenie wentylacji na zewnątrz budynku  

  1 041,40 zł,
- zabezpieczenie drzwi archiwum szkolnego                  488,00 zł,
- wyposażenie pracowni przedmiotowych: chemicznej, fizycznej, biologicznej
 i geograficznej (z rezerwy subwencji oświatowej)                                      72 931,00 zł,
- naprawa i przegląd sprzętu p-poż.                                          215,25 zł,
- przeglądy, konserwacje i naprawa kserokopiarki                                                        430,50 zł,
- naprawa zmywarki                                                                                                       386,22 zł,
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- przeglądy i konserwacje kotłowni gazowej                                                               1 160,46 zł

Publiczne Przedszkole w Wyrzysku:
- przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni                                                               4 384,95 zł
- naprawa i przegląd gaśnic                                                                                             592,86 zł
- konserwacja dźwigu                                                                                                   2 206,62 zł

Publiczne Przedszkole w Osieku nad Notecią  :  
- remont holu na poddaszu wraz z klatką schodową w budynku przedszkola          6 000,00 zł ,
- zakup urządzenia ogrodowego                                                                                 6 100,00 zł,
- montaż bezpiecznych blokad na okna na piętrze budynku                                     sponsor
- remont ścian toalety w budynku Bąkowo 9                                                            sponsor

E.2.  Wydatki inwestycyjne
Publiczne Przedszkole w Wyrzysku 
-modernizacja i rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych oraz budowa instalacji służącej do
zabezpieczenia przed zadymieniem na klatkach schodowych – II etap                      46 500 zł.

Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią 
-rozpoczęcie procedur i prac związanych ze zmianą ogrzewania z węglowego na gazowe (projekt
instalacji, sporządzenie dokumentacji, wykonanie przyłącza) 43 503 zł 

F. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

F.1 Szkoły podstawowe 

przedmiot szkoła
Maksymalna 
liczba punktów do
uzyskania 

Średnia                  
ilość punktów       
uzyskanych           
w szkole              

Średnia 
procentowa 
uzyskana w szkole

j. polski

Wyrzysk

50

28,57 57,14

Osiek n/Not. 26,64 53,29

Falmierowo 10,50 34,95

Kosztowo 34,56 69,13

j. angielski

Wyrzysk

60

28,27 47,18

Osiek n/Not. 29,19 48,69

Falmierowo 31,29 18,80

Kosztowo 23,38 38,94

j. niemiecki
Osiek n/Not.

60
30,75 51,25

Falmierowo 16,80 28,00

matematyka Wyrzysk 30 10,33 34,47
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Osiek n/Not. 11,46 38,16

Falmierowo 10,50 34,95

Kosztowo 11,38 38,00

F.2 Oddziały gimnazjalne

przedmiot szkoła Maksymalna 
liczba punktów do
uzyskania 

Średnia                  
ilość punktów       
uzyskanych           
w szkole              

Średnia 
procentowa 
uzyskana w szkole

j. polski Wyrzysk 32 18,21 56,90

Osiek n/Not 20,40 63,80

historia i wiedza 
o społeczeństwie

Wyrzysk 32 16,59 51,83

Osiek n/Not 18,80 58,80

matematyka Wyrzysk 29 9,67 33,33

Osiek n/Not 12,20 42,00

przedmioty 
przyrodnicze

Wyrzysk 28 12,91 46,10

Osiek n/Not 13,70 49,00

j. angielski 
poziom 
podstawowy

Wyrzysk 40 24,14 60,36

Osiek n/Not 31,44 78,60

j. angielski 
poziom 
rozszerzony

Wyrzysk 40 17,85 44,56

Osiek n/Not 24,64 61,60

j. niemiecki 
poziom 
podstawowy

Wyrzysk 40 22,50 56,25

Osiek n/Not 18,84 47,10

j. niemiecki 
poziom 
rozszerzony

Wyrzysk 40 11,42 28,54

Osiek n/Not 38,00 95,00
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4.4  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziedzinie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego,  tradycji

i  turystyki  w  2019  r.  w  ramach  otwartych  konkursów  ofert  na  podstawie  ustawy  o  pożytku
publicznym i wolontariacie, udzielono stowarzyszeniom siedmiu dotacji na kwotę 49.000 zł, które
wykorzystano  w  całości.  Szczegółową  informację  dot.  współpracy  gminy  z  organizacjami
pozarządowymi i pożytku publicznego w 2019 r.   zawarto w dziale II pkt. 2.16.

Dnia 26 maja 2019 r. odbył się „Wyrzyski Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki” zorganizowany
wspólnie przez Gminę Wyrzysk, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku i Powiat Pilski. Na organizację
pikniku Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000 zł z Powiatu Pilskiego.  

Dnia 27 czerwca 2019 r. odbył się koncert z okazji jubileuszu XX-lecia Wyrzyskiego Chóru Męskiego,
a 14 września 2019 r.  odbyła się impreza kulturalna w amfiteatrze w Wyrzysku pt.  „Pożegnanie lata” ,
zorganizowane wspólnie przez Gminę Wyrzysk, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku i Powiat
Pilski. Na organizację obu koncertów muzycznych Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w wysokości
9.000 zł  z Powiatu Pilskiego. 

W 2019  r.  nie  przyznano  nagród  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  kultury  na  podstawie
uchwały  nr  XX/186/2012  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z dnia  29  czerwca  2012  r.  w  sprawie
ustanowienia  i przyznawania  dorocznych  nagród  za  osiągnięcia  w dziedzinie  twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, z powodu braku wniosków.

Szczegółową informację dotyczącą udzielania  z budżetu gminy dotacji  na sfinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków zawarto w dziale II pkt. 2.7.

Najważniejsze imprezy zorganizowane w 2019 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Wyrzysku:

- Koncert Noworoczny „Wiednia Czar” w sali widowiskowej w wykonaniu bydgoskich muzyków,
- Walentynki, komedia „ Mężczyzna Idealny” w sali widowiskowej,
- „Dzień dla Kobiet i nie tylko…” w sali widowiskowej w Wyrzysku: występ Krzysztofa Badury,
występy zespołów tanecznych Tip-Top, Fresh, Puls oraz Puls Dance, pokaz mody
w wykonaniu młodzieży z CKZiU, konkursy przygotowane przez 6 Drużynę Harcerską „Sokoły”,
promocja zdrowia, wykład o zdrowym żywieniu, konsultacje kosmetologiczne,
- Kolęda łączy pokolenia – występ zespołu Osieczanki, miejscowych muzyków oraz młodzieży 
 z M-GOK,
- Koncert zespołu „Klenczon Experience”  z największymi przebojami Krzysztofa Klenczona 
w restauracji Cieszymir,
-  Majowe Spotkania  z  Muzyką:  koncerty  zespołów:  Long&Junior,  Defis,  Freaky  Boys,  Cristo
Dance,
- Dni Wyrzyska, amfiteatr w Wyrzysku: Stand Up Szymon Łątkowski, Kabaret Smile oraz koncerty
Zespół Nadmiar, Sebastian Riedel, 
- Dni Wyrzyska – piknik rodzinny: występy taneczne zespołów Fresh, Tip-Top, Puls Dance, Puls
oraz  występy  artystyczne  w  wykonaniu  przedszkolaków  z  Publicznego  Przedszkola  Chatka
Puchatka w Wyrzysku,
- Dyskoteka wakacyjna,
- Zakończenie Lata – amfiteatr w Wyrzysku: koncerty Cleo, San Marco, Norman Bates,
- Wieczór andrzejkowy,
- Kiermasz Świąteczny „ Spotkajmy się ze Świętym Mikołajem”: przedstawienie  
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ogniowo-artystyczne „Mikołaj  w Opałach” w wykonaniu Agencji  Artystycznej  FLOW, występy
taneczne  zespołów  działających  przy  M-GOK,  ogłoszenie  wyników  konkursu  „Świąteczna
Skarpeta” oraz wręczenie nagród, Moto-Mikołaje, jarmark twórczości lokalnych twórców,
- Rodzinne Powitanie Nowego Roku: gry, zabawy i konkursy dla całych rodzin oraz teatr ognia.

M-GOK włącza się także w uczczenie rocznic związanych z papieżem Janem Pawłem II.
W tym zakresie Wyrzyski Chór Męski oraz Wyrzyski Chór Canto uświetniał uroczystą mszę świętą
w rocznicę  śmierci  papieża.  Natomiast  Międzyszkolny Chór „Canto”  wziął  udział  w koncercie
chóralnych z okazji Dnia Papieskiego.

M-GOK organizuje również dla dzieci ferie zimowe i zajęcia wakacyjne:
• ferie zimowe: warsztaty teatralne z Dawidem Kartaszewiczem oraz wyjazd na lodowisko,
• aktywne  zajęcia  wakacyjne  „Hurra  Kultura”  oraz  wystawy  prac  artystycznych  Grupy
Plastycznej: „Impresje z Wyrzyska” oraz „Płaskorzeźba”.

W roku 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał nagrodę Lidera Sukcesu w kategorii
Kultura i Sztuka.
Biblioteka Publiczna 

W  2019  roku  zorganizowano  spotkania  autorskie  z  panem  Romanem  Pankiewiczem,
a w Tygodniu Bibliotek  z  Anią i  Adamem Dzielickimi,  z  Wiesławą Pyrcz oraz z  poetką Ewą
Nowakowską w ramach Nadnoteckich Dni Literatury. 

Wyrzyska placówka wraz z filią włącza się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo,
takie jak Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, Bookcrossing,
Narodowe Czytanie. Dla miłośników rękodzieła zorganizowanow filii bibliotecznej w Osieku nad
Notecią warsztaty makramy. 

W bibliotece w Wyrzysku działa Dyskusyjny Klub Książki – członkowie to osoby dorosłe,
w filii w Osieku działają Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki oraz Młodzieżowy Dyskusyjny Klub
Książki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Biblioteki organizują cotygodniowe spotkania dla
dzieci w wieku szkolnym oraz podczas ferii i wakacji.

Księgozbiór  Biblioteki  Publicznej  w  Wyrzysku  na  koniec  2019  roku  liczył  26356
woluminów. W roku 2019 zakupiono 1152 książki za kwotę 30903 zł. W tym, z dotacji z Biblioteki
Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 395 woluminów za kwotę
8903 zł. Księgozbiór wzbogacił się o dary od czytelników o 347 sztuk.
Biblioteka  zarejestrowała  1122  czytelników,  11366  odwiedzin  i  20568  wypożyczeń  książek
oraz 515 czasopism nieoprawnych.

4.5 Kultura fizyczna  
            Na podstawie Uchwały nr  IV/44/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe  w 2019 r. przyznano 13 nagród dla młodych
sportowców,  którzy  osiągnęli  wysokie  wyniki  w  rywalizacji  sportowej  w  2018  r.,  w  takich
dziedzinach jak: tenis stołowy, biegi i  piłka siatkowa. 

W  2019  r.  w  wyniku  ogłoszonych  otwartych  konkursów  ofert  na  wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej udzielono 6 stowarzyszeniom dotacji na kwotę 200.000 zł.
Cała ta kwota została wykorzystana na działania z zakresu kultury fizycznej. Więcej na ten temat w
punkcie  dot.  rocznego  programu współpracy  gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  pożytku
publicznego dz. II  pkt 2.16.
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Imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku:

• 4 Pory Roku  Dębowa Góra 2019
Trzecia  edycja  projektu,  w  skład  w  której  wchodzi  cykl  czterech  imprez  sportowych,  które
odbywają się podczas każdej pory roku. Celem projektu jest promowanie walorów turystycznych
masywu Dębowa Góra, popularyzacja biegania i maszerowania jako środka aktywności ruchowej
oraz wyłonienie  najlepszych biegaczy i  kijkarzy biorących w nim udział.  Miasteczko startowe
zlokalizowane jest na parkingu leśnym przy leśniczówce Zielonagóra. Długość trasy biegu wynosi
8,6 km, a długość trasy Nordic Walking 7 km. Ogółem w całym cyklu w roku 2019 wzięło udział
ok. 150 osób. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się na Gali Sportu Gminy Wyrzysk w dniu
22.02.2020 roku. 

• Sportowe Podsumowanie Roku 2019
Podczas uroczystości nagrodzono najlepszych zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych
z gminy, którzy przyłączyli się do rozwoju sportu za ich pracę i sukcesy sportowe w roku 2019
oraz  najlepszych  uczestników cyklu  „4  Pory  Roku  –  Dębowa Góra  2019”.  Podczas  spotkania
przybliżamy  działalność  lokalnych  klubów  sportowych  oraz  sylwetki  sportowców,  którzy
na sportowych arenach w 2019 roku godnie reprezentowali Gminę Wyrzysk. Dodatkowo na gali
wręczono podziękowania za współpracę i wsparcie przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
służbom medycznym i mundurowym. Imprezę uświetniły występy lokalne. 

• Wyrzysk MTB Maraton 2019
Zjazd pasjonatów sportów rowerowych z całej Polski. Impreza Wyrzysk MTB Maraton składa się
z dystansów mini  i  mega oraz przejazdu rodzinnego.  Jako pierwszy wystartował  VIII  Przejazd
Rodzinny, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Trasę o długości ok. 7
kilometrów zdecydowało się pokonać ponad 100 uczestników. Na dystansach mini i mega łącznie
wystartowało  ok.  350  uczestników.  Wśród  zawodników  nie  zabrakło  mieszkańców  Gminy
Wyrzysk.  Rowerowym zmaganiom towarzyszył Wyrzyski Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki.
Na  stadionie  miejskim  można   było  obejrzeć  odznaczenia,  mundury  oraz  sprzęt  leśniczy
zaprezentowany  przez  Nadleśnictwo  Kaczory.  Dla  najmłodszych  uczestników  zorganizowano
animacje, malowanie twarzy oraz dmuchane zamki.  

• 21. Bieg Olka
Jako pierwsi na starcie  stanęli  uczniowie w poszczególnych kategoriach wiekowych do udziału
w 21.  Biegu  Szkół  im.  Aleksandra  Napierały.  Po  dekoracji  zwycięzców  w  biegach  szkolnych
przyszedł czas na bieg główny. Ok. 200 osób wystartowało w XXI Ogólnopolskim Ulicznym Biegu
im.  Edmunda  Wojciechowskiego,  którego  trasa  liczyła  ok.  9  km i  prowadziła  z  Wyrzyska  do
Polanowo  i  z  powrotem.  Oprócz  biegu  odbyły  się  również  VII  Otwarte  Mistrzostwa  Gminy
Wyrzysk  w Nordic  Walking.  Zainteresowanie  nimi  również  było  bardzo  duże,  ponieważ  coraz
więcej ludzi stawia na sport i dobrą kondycję. Po raz drugi, w ramach Biegu Olka odbył się Bieg
Przedszkolaka na Stadionie Miejskim w Wyrzysku. Udział w nim wzięło ok. 100 dzieci, którym
kibicowali rodzice. Bieg Olka ukończyło blisko 190 osób.  Zwycięzcy otrzymali statuetki i nagrody.
Na każdego zawodnika czekał pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny. 

• Krajeńska Liga Siatkówki Kobiet - sezon 2019
Do drugiej edycji ligi kobiet zgłosiło się osiem zespołów: Iskra Szamocin, OSiR Wyrzysk Seniorki,
OSiR Wyrzysk Juniorki, SP Osiek nad Notecią, SP Szamocin I, SP Szamocin II, 4FUN Bydgoszcz,
Volley-mix  Żnin.  Liga  została  rozegrana  systemem „każdy  z  każdym” oraz  „mecz  i  rewanż”.
Spotkania ligowe rozgrywano do 3 wygranych setów do 25 punktów. Mecze odbywały się na hali
sportowej  w Osieku  nad  Notecią.  Dodatkowo,  aby  uatrakcyjnić  rywalizacje  podczas  całej  ligi
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prowadzone były rankingi indywidualne zawodniczek, czyli każda uczestnika sportowych zmagań
mogła sprawdzić jak spisała się każdym meczu. Łącznie rozegrano 56 spotkań ligowych. Każdy
zespół zagrał 14 spotkań. Aż do ostatniej kolejki trwała walka o miejsca na podium. Ostatecznie
złoto wywalczyła debiutująca w lidze drużyna Volley-Mix Żnin zdobywając 35 punktów, a srebrem
podobnie jak w ubiegłym sezonie musiała zadowolić się drużyna Iskry Szamocin z 34 punktami na
koncie.  Brązowy  medal  zdobyła  drużyna  OSiR  Wyrzysk  Juniorki  zdobywając  29  punktów
(w poprzednim  sezonie  czwarte  miejsce  jako  zespół  OSiR  Wyrzysk  Kadetki).  Ubiegłoroczny
zwycięzca rozgrywek 4FUN Bydgoszcz tym razem wypadł poza podium zajmując czwarte miejsce
z 27 punktami. Kolejne miejsca zajęły drużyny: piąte miejsce debiutująca w rozgrywkach drużyna
SP  Szamocin  I  z  20  punktami,  szóste  miejsce  OSiR  Wyrzysk  Seniorki  z  12  punktami
(w poprzednim sezonie trzecie miejsce), siódme miejsce debiutująca w rozgrywkach drużyna SP
Szamocin II z 9 punktami, ósme miejsce również debiutująca w rozgrywkach drużyna SP Osiek
nad Notecią. 

• Krajeńska Liga Siatkówki Mężczyzn - sezon 2019
Do drugiej  edycji  ligi  mężczyzn  zgłosiło  się  sześć  zespołów:  Batmen  Piła,  Bel  Team,  Calato
Więcbork,  Miłosz  Świerczewski  Team,  SP  Osiek  nad  Notecią,  404  not  found.  Liga  została
rozegrana systemem „każdy z każdym” oraz „mecz i rewanż”. Spotkania ligowe rozgrywana była
do 2  wygranych setów do 25 punktów.  Mecze  odbywały  się  na  hali  sportowej  w Osieku  nad
Notecią.  Dodatkowo, aby uatrakcyjnić  rywalizacje  podczas  całej  ligi  prowadzone były rankingi
indywidualne zawodników czyli każdy uczestnik sportowych zmagań mógł sprawdzić jak spisał się
w  każdym  meczu.  Łącznie  rozegrano  30  spotkań  ligowych.  Tytuł  mistrzowski  i  złoty  medal
wywalczyła drużyna Bel Team z 25 punktami na koncie. Srebro przypadło debiutującej drużynie
Miłosz  Świerczewski  Team,  która  wywalczyła  21  punktów.  Brąz  trafił  tak  jak  w  poprzednim
sezonie do drużyny Calato Więcbork z 17 punktami. Poza podium miejsca zajęły kolejno drużyny:
czwarte Batmen Piła z 14 punktami, piąte 404 not found z 11 punktami oraz szóste drużyna SP
Osiek nad Notecią. 

• Mistrzostwa Gminy Wyrzysk w Siatkówce Plażowej 2019 
Mistrzostwa w siatkówce plażowej rozgrywane są w kategoriach kobiet, mężczyzn oraz mikstów.
W dniu 1 czerwca 2019 roku rozegrano „VII Mistrzostwa Gminy Wyrzysk w Siatkówce Plażowej
Mężczyzn” w Gleśnie w rywalizacji wzięło udział 7 par. W dniu 2 czerwca 2019 roku odbyły się
„IV Mistrzostwa Gminy Wyrzysk w Siatkówce Plażowej Kobiet” w Osieku nad Notecią, do których
przystąpiło 8 par. W dniu 15 czerwca 2019 roku zostały rozegrane „III Młodzieżowe Mistrzostwa
Gminy  Wyrzysk  w  Siatkówce  Plażowej  Dziewcząt”  w  Osieku  nad  Notecią  do  mistrzostw
przystąpiło 6 par. W dniu 16 czerwca 2019 roku rozegrano „III Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy
Wyrzysk w Siatkówce Plażowej Mikstów” w Osieku nad Notecią,  wzięło w nich udział  8 par.
W dniu  13  lipca  2019  odbyły  się  „IV  Mistrzostwa  Gminy  Wyrzysk  w Siatkówce  Plażowej
Mikstów” w Osieku nad Notecią, w którym udział wzięło 8 par. W dniu 10 sierpnia 2019 roku
zostały rozegrane „V Mistrzostwa Gminy Wyrzysk w Siatkówce Plażowej Kobiet” w Osieku nad
Notecią,  do  rywalizacji  przystąpiło  6  par.  W  dniu  11  sierpnia  2019  roku  odbyły  się  „VIII
Mistrzostwa Gminy Wyrzysk w Siatkówce Plażowej Mężczyzn” w Osieku nad Notecią, do których
przystąpiło 12 par. 

• IV Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet 2019
Po raz kolejny spotkały się panie aby uświetnić Dzień Kobiet oraz zagrać w piłkę siatkową. Turniej
został rozegrany 9 marca 2019 roku na hali sportowej w Osieku nad Notecią. W turnieju wzięło
udział  8 drużyn: Dżekiczanki,  Iskra Szamocin,  Noteć Czarnków, OSiR Wyrzysk, SP Osiek nad
Notecią,  SP  Szamocin  I,  SP  Szamocin  II  oraz  Volley-mix.  W  turnieju  wzięło  udział  61
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zawodniczek, które rozegrały 18 spotkań, na które złożyło się aż 40 setów oraz 1618 punktów.
Kolejność  końcowa  zespołów:  1.  OSiR  Wyrzysk  2.  Noteć  Czarnków  3.  Volley-mix  4.  Iskra
Szamocin 5. SP Szamocin I 6. SP Szamocin II 7. Dżekiczanki 8. SP Osiek nad Notecią. 

• IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Kierownika OSiR Wyrzysk 2019
Turniej  został  rozegrany  17  listopada  2019  roku.  Do  rywalizacji  przystąpiło  8  drużyn:
Chodzieżanki, OSiR Wyrzysk Juniorki, OSiR Wyrzysk Kadetki, Noteć Czarnków, SP Szamocin I,
SP Szamocin II,  Volley-mix,  Żnin Team. W turnieju wzięło udział  56 zawodniczek. Rozegrano
łącznie 18 spotkań oraz 39 setów, w których zdobyto 1513 punktów. Kolejność końcowa zespołów:
1. Volley-mix 2. OSiR Wyrzysk Juniorki 3. OSiR Wyrzysk Kadetki 4. Noteć Czarnków 5. Żnin
Team 6. Chodzieżanki 7. SP Szamocin II 8. SP Szamocin I. 

• Lato z siatkówką 2019
Celem  akcji  było  zachęcenie  młodzieży  do  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego  -  zwłaszcza
podczas okresu wakacyjnego. Spotkania o charakterze sportowo-rekreacyjnym skierowane były do
dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Treningi odbywały się na
boisku do siatkówki plażowej w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Osieku nad Notecią oraz na
hali sportowej w Osieku nad Notecią. Cyklicznie organizowane były również zajęcia Przedszkola
Siatkarskiego i  Piłkarskiego,  Akademii  Siatkówki,  ferie  zimowe,  wakacje  na sportowo -  lipiec
i sierpień 2019 r. oraz pojedyncze turnieje sportowe. 

4.6 Ochrona zdrowia
W 2019 r. w ramach działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia zorganizowano

trzy badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy podczas:
• Dnia Kobiet – 10.03.2019 r. - przebadano 76 osób, 
• XXI Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego im. E. Wojciechowskiego „OLKA” - 8.06.2019 r. -

przebadano 104 osoby, 
• Gminnych Dożynek – 18.08.2019 r. - przebadano 250 osób.

Podczas  przeprowadzania  badań  zainteresowane  osoby  korzystały  z  materiałów  edukacyjnych
na temat zdrowego odżywiania się, aktywnego trybu życia i przeciwdziałania chorobom. 

W 2019 r. na terenie gminy Wyrzysk przeprowadzono bezpłatne badania mammograficzne
dla mieszkanek w wieku 50-69 lat na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.  Skorzystało z tego
445 pań. Bezpłatne badania  wykonywały placówki medyczne,  które miały podpisane  kontrakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W 2019 r. Gmina Wyrzysk dofinansowała zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia
skierowane do kobiet po mastektomii i histerektomii, które realizowało stowarzyszenie wybrane
w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizacje tego zadania wydano 4.000 zł.  

Szczegółowa   realizacja  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r. opisana została w dz. II, pkt. 2.12.

4.7  Pomoc  społeczna  i  polityka  społeczna  oraz  prorodzinna

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
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Pomoc społeczna i praca socjalna są społecznie tworzoną rzeczywistością stanowiącą część
szerszego  układu  społeczno-kulturowego,  który  określa  role  pracownika  socjalnego  i  klienta
pomocy oraz form pomocy.
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:
- osoby zainteresowanej,
- jej przedstawiciela ustawowego,
- innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
- może być udzielana z urzędu.
Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu
zamieszkania.
Decyzje  o  przyznaniu  lub  odmowie  przyznania  pomocy  wymagają  uprzednio  przeprowadzenia
przez  pracownika  socjalnego  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego.  Decyzje  w  sprawach
świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo
odwołania.

        
Podstawowe zasady przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej określa artykuły 7 i 8
ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nimi prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
-  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.

Poza  spełnieniem  kryterium  dochodowego  konieczne  jest  wystąpienie,  co  najmniej  jednej
z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
W  ustawie  został  określony  katalog  świadczeń  pieniężnych  i  niepieniężnych,  z  jakich  mogą
korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz zasady ich przyznawania.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w 2018 roku udzielał pomocy
mieszkańcom  Gminy  Wyrzysk.  Przyznanie  świadczeń  z  pomocy  społecznej  wymaga  oprócz
spełnienia  kryterium dochodowego,  wystąpienia  innych  przesłanek.  Świadczeniobiorcy  pomocy
społecznej podają jeszcze inne powody wystąpienia z wnioskiem o pomoc. Poniższa tabela zawiera
zestawienie  przyczyn  udzielania  pomocy  społecznej  w  2018  roku  ustalone  na  podstawie
przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji życiowej:

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LICZBA RODZIN

ubóstwo 151

bezdomność 14

Potrzeba ochrony macierzyństwa 15

w tym: wielodzietność 11

bezrobocie 86

niepełnosprawność 122

długotrwała lub ciężka choroba 167

bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

w tym: rodziny niepełne:

168

29
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rodziny wielodzietne: 10

narkomania 1

alkoholizm 28

trudności w przystosowaniu po opuszczeniu ZK 7

Zdarzenie losowe 2

 Źródło: sprawozdanie MPiPS za 2019 r.

Rodziny  korzystające  z  pomocy  społecznej  bardzo  często  zmagają  się  z  kilkoma
problemami:  bezrobocie  (86  rodzin),  ubóstwo  (151)  i  długotrwała  choroba  (167  rodziny)  to
problemy  dotykające  najliczniejszą  grupę  klientów.  Rodziny  dotknięte  problemem  bezrobocia
z reguły charakteryzują się brakiem kwalifikacji, a problem ten generuje wiele innych dysfunkcji
społecznych.  Bezrobocie  jest  najłatwiejszym  do  zdiagnozowania  problemem,  gdyż  to  z  nim
utożsamiają  się  sami  klienci,  potwierdzają  to  również  dokumenty.  Jak  wynika  z  obserwacji
bezrobocie  rzadko  występuje  w  odosobnieniu,  jako  przyczyna  lub  skutek  pojawiają  się  takie
problemy jak: uzależnienia, przemoc, bezdomność.

Działania  pomocowe skierowane  do rodzin  borykających  się  z  problemem długotrwałej
choroby, to praca nad poprawą sytuacji osoby chorej, poczynając od motywowania do leczenia,
przez wsparcie  finansowe pozwalające na wyjazdy do specjalistycznych ośrodków medycznych
po pomoc w zakupie leków.

Niepokojące  zjawisko,  to  liczba  rodzin  z  problemem  alkoholowym.  Praca  z  tą  grupą
klientów  zmierza  do  podjęcia  lub  kontynuowania  leczenia  odwykowego,  a  następnie  wsparcia
w utrzymaniu abstynencji. Ze szczególną uwagą traktowane są rodziny z problemem alkoholowym,
w których pozostają dzieci. Jak wynika z obserwacji z problemem tym boryka się znacznie większa
grupa osób, lecz klienci wypierają go i się z nim nie identyfikują.

Bezradność rodzin również zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ dotyczy bezpośrednio
dzieci.  Priorytetem  pracy  socjalnej  w  takich  przypadkach  jest  utrzymanie  dziecka  w  rodzinie
i budowanie u rodziców poczucia odpowiedzialności. Znaczącą rolę w tych przypadkach odgrywa
praca asystentów rodzin.

W 2019  roku  odnotowano  14  osób  bezdomnych.  Bezdomni  to  klienci,  wśród  których
najczęściej  występują:  alkoholizm,  włóczęgostwo,  bezrobocie,  długotrwała  choroba,  zaburzenia
psychiczne, kolizja z prawem i brak stałego źródła dochodu. Niezmiennie od lat, praca z tą grupą
odbiorców, to działania zmierzające do zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb bytowych.

PRACA SOCJALNA

Szczególne miejsce w ustawie o pomocy społecznej zajmuje praca socjalna, której prowadzenie
od  2004  roku  jest  zadaniem  obowiązkowym  gminy.  Praca  socjalna  to  działalność  zawodowa
ułatwiająca  jednostkom, grupom,  środowiskom adaptację  w zmieniających się  warunkach życia
poprzez organizowanie dostępu do całego systemu usług umożliwiających w ostatecznym efekcie
samodzielność życiową i godne uczestnictwo w życiu społecznym.

Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy już przy pierwszej wizycie analizuje
wraz  z  klientem  jego  sytuację,  zastanawia  się  nad  możliwościami  rozwiązywania  problemów,
udziela porad, ukierunkowuje klienta na możliwości załatwiania jego spraw życiowych, motywuje
do  zmiany  zachowania,  które  pomogłyby  mu w dalszym życiu.  Niejednokrotnie  przeprowadza
pierwsze mediacje w sytuacjach konfliktowych.
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Pracownik  socjalny  podejmuje  szereg  działań  w  ramach  pracy  socjalnej  na  rzecz  zapewnienia
godziwych  warunków  mieszkaniowych,  poprawy  stanu  zdrowia  klienta,  zapewnienia  opieki
osobom starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodziny, poprawy funkcjonowania
osób zaburzonych psychicznie, poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym,
na  rzecz  rozwiązywania  problemu  bezrobocia,  na  rzecz  zapewnienia  /uzyskania  niezbędnych
środków materialnych.

Celem rozwiązywania problemów rodziny lub osoby prowadzi wiele rozmów, podejmuje działania
interwencyjne, wspiera klienta w rozwiązywaniu własnych problemów pomaga załatwiać sprawy
skomplikowane, współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

Działania metodyczne podejmowane przez pracowników, dzięki którym możliwe było osiągnięcie
rezultatów:

1) wspieranie –  działanie  polegające  na wzmocnieniu osoby,  wyzwoleniu  jej  sił,  zasobów,
zmierzające do zmniejszenia poczucia lęku, braku wpływu na swoją sytuację, umieszczenie
problemu  odbieranego  przez  osobę  lub  rodzinę  jako  problem  osobisty,  w  ogólnym
kontekście społecznym;

2) wyjaśnianie – działania pracownika socjalnego zmierzające do zrozumienia przez osobę
lub  rodzinę  natury  problemu,  w  szczególności  pokazanie  możliwych  rozwiązań,
uświadomienie uwarunkowań wewnętrznych i  zewnętrznych, uświadomieniu przez osobę
lub rodzinę swojego funkcjonowania w relacji z innymi, pomoc pracownika w zrozumieniu
przez osobę lub rodzinę reakcji innych na własne zachowania i postawy;

3) działania wychowawcze – dostarczanie wiedzy niezbędnej do podniesienia kompetencji,

4) kształtowania  umiejętności  osoby  w danym  obszarze  funkcjonowania,  np.  pełnienie  ról
rodzicielskich, utrzymywanie pozytywnych relacji z otoczeniem, prowadzenie gospodarstwa
domowego,  modelowanie  zachowań,  trening  kompetencji  społecznych  np.  trening
budżetowy,  trening  umiejętności  w  zakresie  dbania  o  higienę,  utrzymania  porządku
w mieszkaniu;

5) rzecznictwo – reprezentowanie interesów osób lub rodzin, grup; pracownik realizujący ten
rodzaj działania występuje w imieniu klienta, za jego zgodą;

6) towarzyszenie –  wspólne  załatwianie  spraw;  pracownik  socjalny  asystuje  osobie  lub
rodzinie w realizacji działań realizując ten rodzaj działania wspomagając osobę lub rodzinę,
a nie występując w jej imieniu;

7) rozszerzanie sieci kontaktów  – ułatwienie osobie lub rodzinie nawiązywania kontaktów
z  innymi,  utrzymania  poprawnych  relacji,  dostarczanie  wiadomości  i  poszerzanie  jej
umiejętności w zakresie porozumiewania się z innymi ludźmi i instytucjami; aktywizowanie
i motywowanie osób i rodzin do poszukiwania w swoim otoczeniu społecznym zasobów
i korzystania z nich,

8) budowanie sieci wsparcia – działanie polegające na umożliwieniu lub zwiększeniu dostępu
osoby  lub  rodziny  do  usług  (społecznych,  zdrowotnych,  edukacyjnych)  oraz
środowiskowych działań pomocowych umożliwiających przezwyciężenie trudnej sytuacji;

9) konfrontacja –  ukazanie  osobie  następstw  jej  postępowania,  uprzedzenie
o konsekwencjach, jakie pociągają za sobą określone zachowania;

10) porada – udzielanie wskazówek, przedstawianie przez pracownika socjalnego rożnych opcji
wyboru i postępowania, w celu stworzenia warunków do podjęcia przez osobę lub rodzinę
samodzielnej próby rozwiązania swojego problemu;

11) udostępnianie  zasobów –  działania  związane  z  uzyskaniem  dostępu  do  usług  pomocy
i integracji społecznej oraz innych usług, umożliwiających poprawę lub rozwiązanie trudnej
sytuacji życiowej;
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12) działania  diagnostyczne  – działania  związane  z  rozpoznaniem  sytuacji,  sposobu
funkcjonowania osoby lub rodziny oraz jej otoczenia;

13) uzgadnianie celów i planu działania  - działania związane z wyznaczaniem celów pracy
socjalnej i uzgadnianiem planu działania;

14) działania ewaluacyjne.

W 2019 roku pracę socjalną prowadzono w 322 rodzinach.

ZADANIA Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wydatki na poszczególne zasiłki oraz ilość wypłaconych świadczeń w 2019 r.

Rodzaj zasiłku Liczba
Świadczeń

Kwota
Wypłaconych
Świadczeń (zł)

Zasiłek rodzinny (bez dodatków) 12 566 1 405 314,50

dod. z tyt. urodzenia dziecka 78 65 566,61

dod.  z  tyt.  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie
korzystania  
z urlopu wychowawczego

253 96 586,51

dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 579 103 801,11

dod.  z  tyt.  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka
niepełnosprawnego

488 49 195,86

dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 1 527 67 891,67

dod.  z  tyt.  podjęcia  przez  dziecko  nauki  w
szkole poza miejscem zamieszkania:

1 553 106 512,42

dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

1936 179 346,36

Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia
dziecka

128 128 000,00

Zasiłki pielęgnacyjne 4 487 850 115,00

Świadczenia pielęgnacyjne

Składka zdrowotna

570

186

900 415,00

26 500,00

Świadczenie rodzicielskie 608 564 597,00

Składka  emerytalno-rentowa  z  tytułu
pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

421 180 119,00
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Specjalny zasiłek opiekuńczy

 Składka emerytalno rentowa

Składka zdrowotna

275

171

205

168 834,00

9 542,00

34 519,00

Zasiłek dla opiekunów

Składka emerytalno-rentowa

Składka zdrowotna

280

174

117

172 870,00

29 572,00

6 529,00

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 1 4 000

Źródło: sprawozdania za 2019 r.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Ustawa  z  dnia  11  lutego  2016  r.  o  pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci  określa
warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ustalania, przyznawania
i wypłacania tych świadczeń. 

Celem  świadczenia  wychowawczego  jest  częściowe  pokrycie  wydatków  związanych
z wychowaniem dzieci, w tym z opieki nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  na  pierwsze  dziecko  osobom,  jeżeli  dochód  rodziny
w  przeliczeniu  na  osobę  nie  przekracza  kwoty  800  zł.  Jeżeli  członkiem  rodziny  jest  dziecko
niepełnosprawne,  świadczenie  wychowawcze  przysługuje  na  pierwsze  dziecko  osobom,  jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł.

Organ właściwy nie ma obowiązku weryfikowania czy w odniesieniu do rodziny osoby ubiegającej
się o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko oraz na kolejne dziecko w wieku poniżej 18
roku życia spełnione zostało kryterium dochodowe.

Zestawienie wypłat świadczenia wychowawczego 500+ w roku 2019:

Kwota
wypłat (zł)

Liczba
decyzji

Liczba
świadczeń

11 664 882,60 1605 23 422

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów,  zgodnie z którą, fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania
osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Ustawa ma na celu dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie
zaspokoić swoich potrzeb,  a  w szczególności dzieciom. Kodeks rodzinny i  opiekuńczy nakłada
w pierwszej kolejności na członków ich rodzin obowiązek alimentacyjny. Konstytucyjna zasada
pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie te osoby ubogie, które nie są
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w stanie  samodzielnie  zaspokoić  swoich  potrzeb  i  nie  otrzymują  należnego  wsparcia  od  osób
należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie osób w trudnej sytuacji
materialnej  z  powodu  niemożności  wyegzekwowania  alimentów  należy  łączyć  z  działaniami
zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Wydatki  na  świadczenie  z  funduszu alimentacyjnego  finansowane  z  dotacji  celowej  z  budżetu
państwa:

- kwota wypłaconych świadczeń w 2019 r. –  523 310,00 zł,

- kwota zwrócona przez dłużników – 242 171,09 zł,

- liczba rodzin, w których pobierane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 67,

- liczba dłużników w Gminie Wyrzysk – 104.

DOBRY  START

Rządowy  program  wsparcia  rodzin  z  dziećmi  w  ponoszeniu  wydatków  związanych
z rozpoczęciem roku szkolnego  w wysokości 300 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń 1 777.    Kwota wypłat   533 100 zł.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Stypendia i zasiłki szkolne realizowane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz
Uchwały  Nr  XXIII/216/2012  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  w  sprawie  regulaminu  udzielenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Wyrzysk.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty
na dofinasowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację
celową z budżetu państwa. Na finansowanie zasiłków szkolnych    w danej gminie przeznacza się
nie więcej niż 5 % kwoty dotacji o której mowa w ust 1 (art. 90r ust. 4).

W 2019 roku  z tej formy pomocy w postaci stypendiów skorzystało 159 uczniów, na kwotę
161 587,41 zł

Udział środków własnych gminy w realizacji wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w roku
2019 wyniósł 40 396,85  zł

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla rodzin, osób, które nie są w stanie pokryć
kosztów  związanych  z  utrzymaniem  mieszkania.  Dodatki  mieszkaniowe  przyznawane  są  na
podstawie  ustawy z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  dodatkach  mieszkaniowych.  Pomoc  w postaci
dodatku  ma  na  celu  zmniejszenie  wysokich  kosztów  związanych  z  utrzymaniem  mieszkania,
ponoszonych przez osoby  i rodziny o najniższych dochodach.

W roku 2019 na pomoc w postaci dodatków wydatkowano kwotę  250 459,53 zł. Pomocą
objęto 140 rodzin i wypłacono 1086 świadczenia. Wpłynęło 211 wniosków.

Na wypłatę dodatków energetycznych w roku 2019 wykorzystano kwotę 3 083,18 zł, pomoc
otrzymało 27 rodzin.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie,
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każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia
lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.  Osoby niepełnosprawne otrzymają
kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze
mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie
całego kraju.  Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne ale również przedsiębiorcy prywatni.
Wszystkie  miejsca oferujące zniżki  są opatrzone logo:  „Tu honorujemy Kartę  Dużej  Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny na mocy art. 9 ust. 5 Burmistrz
Wyrzyska  powierzył  realizację  powyższego  zadania  Kierownikowi  Ośrodka.   W  2019  roku
wydano 557 kart tradycyjnych i 29 kart elektronicznych.

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

Gmina Wyrzysk przystąpiła do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, na mocy porozumienia ze
Stowarzyszeniem MANKO, które podpisała Pani Burmistrz Bogusława Jagodzińska. Ogólnopolską
Kartę Seniora mogą otrzymać osoby po 60 roku życia. Posiadanie karty upoważnia do korzystania z
upustów procentowych w wielu firmach na terenie całego kraju. Obecnie w programie bierze udział
1500 podmiotów, są to m.in. uzdrowiska, ośrodki zdrowia czy instytucje kultury. Ośrodek pozyskał
11  lokalnych  firm,  które  wyraziły  chęć  udziału  w programie.  Seniorzy  z  naszej  Gminy  mogą
korzystać z zaoferowanych zniżek i upustów. Do końca 2019 roku wydano 361 kart dla seniorów
z naszej Gminy.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest pomoc żywnościowa
dla  osób  najbardziej  potrzebujących.  Program  Operacyjny  Pomoc  Żywnościowa  jest
współfinansowany    z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W 2019 r.
z tej formy pomocy realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało
1546 osób. W związku    z brakiem organizacji pozarządowej dystrybucją artykułów zajmowali się
pracownicy Ośrodka. Towar przywożony był z Pilskiego Banku Żywności, aby dokonać rozładunku
towaru  korzystano  z  pomocy  pracowników  Samorządowej  Administracji  Mieszkaniowej
w Wyrzysku oraz niepracujących podopiecznych tut. Ośrodka.

4.8  Rolnictwo i leśnictwo
Jedną z form użytkowania gruntów położonych na terenie Gminy Wyrzysk jest ich rolnicze

wykorzystanie. Użytki rolne zajmują około 53 % powierzchni gminy, 18% łąki, 12 % stanowią lasy,
4%  powierzchni  zajmują  wody  powierzchniowe,  2%  pastwiska,  niewiele  ponad  1%  to  sady,
pozostałe grunty to 8 % ogólnej powierzchni. Użytki rolne w głównej mierze stanowią grunty klasy
III i IV. Naturalne warunki sprzyjają produkcji roślinnej, w strukturze zasiewów dominują zboża.
Obecnie  na  terenie  gminy istnieje  około  330 indywidualnych gospodarstw rolnych.  Przeważają
gospodarstwa obszarowo średnie. Do jednego z większych gospodarstw rolnych należy: Stadnina
Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

Gleby  występujące  na  obszarze  gminy  w  większości  zakwalifikowane  zostały  do  gleb
o średnio dobrej, średniej i słabej jakości, przeważają grunty orne i użytki zielone średniej jakości,
które  łącznie  stanowią  75  %  wszystkich  gruntów  ornych.  13  %  wszystkich  gruntów  ornych
stanowią grunty najlepszej jakości, natomiast najsłabszej grunty stanowią 12 % ogółu.  
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Z  uwagi  na  zmieniający  się  klimat  w  ostatnich  latach  zaobserwowano  zwiększone
występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na kondycję
rolnictwa. W 2019 roku na terenie Gminy Wyrzysk wystąpiły dwie klęski, tj. przymrozki wiosenne
i  susza,  powodujące szkody w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji  rolnej.
 W związku  z  wystąpieniem  niekorzystnych  zjawisk  atmosferycznych  w  2019  r.  do  Urzędu
Miejskiego  w  Wyrzysku  wpłynęło  386  wniosków  o  oszacowanie  szkód  przez  komisję
w  gospodarstwach  rolnych  z  czego  30  wniosków  dot.  przymrozków  wiosennych  i  356
wniosków  dot.  suszy.  Gminna  komisja,  powołana  przez  Wojewodę  Wielkopolskiego,
po  przeprowadzeniu  oględzin  w  terenie,  sporządziła  protokoły   zakresu  i  wysokości  szkód
w  gospodarstwach  rolnych  lub  działach  specjalnych  produkcji  rolnej  spowodowanych
niekorzystnymi  zjawiskami  przyrodniczymi.  Sporządzone  protokoły  z  szacowania  szkód
w uprawach rolnych stanowiły podstawę do ubiegania się przez producentów rolnych o pomoc
klęskową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

W ramach szeroko pojętego rolnictwa tutejszy Urząd współpracuje z Sołtysami z terenu
gminy Wyrzysk poprzez przekazywanie: 
- informacji od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,
- ulotek informacyjnych od Inspekcji Weterynaryjnej,
- informacji od Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
- informacji Kół Łowieckich działających na terenie gminy Wyrzysk.

Wpłaty z podatku rolnego w 2019 r  wyniosły 1.218.191,67 zł z czego:
- od osób fizycznych 896.861,10 zł,
- od osób prywatnych 321.330,57 zł.

Rys. Dochody Gminy Wyrzysk z tytułu podatku rolnego i leśnego w 2019 roku [%]

Źródło: opracowanie własne
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Fundusz sołecki

Na podstawie art.  2  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.  o funduszu sołeckim  w związku
z § 1 uchwały  Nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie
wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyrzysk w roku 2019 realizowane były
zadania na terenie wszystkich sołectw gminy. 

Zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w roku 2019

Sołectwo Określenie przedsięwzięć do realizacji Kwota na realizację
przedsięwzięcia (zł)

Auguścin 1. Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej

2.  Zakup wyposażenia do świetlicy 

3. Zakup sprzętu sportowego 

10.000,00

1. 934,97

4.499,70

Bąkowo 1. Projekt centralnego ogrzewania 

w budynku świetlicy i remizy strażackiej

2. Utwardzenie terenu przy drodze gminnej

10.455,00

10.448,68

Dobrzyniewo 1. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej

3. Zakup kosiarki z osprzętem

1.000,00

14.683,71

1.999,00

Dąbki 1. Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych 15.907,50

Falmierowo 1. Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej

2. Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego

3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

4. Organizacja imprezy kulturalno-sportowej

14.807,15

7.000,00

2.990,00

2.000,00

Glesno 1. Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na 
terenie sportowo-rekreacyjnym

3. Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej 

502,96

29.535,87

3.999,94

Gromadno

1. Zakup strojów dla sołectwa

2. Zakup sprzętu dla świetlicy

3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 
świetlicy

2.500,00

2.337,49

16.000,00

Karolewo  -
Wiernowo

1. Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej 12.014,41

Konstantynowo 1. Doposażenie placu zabaw 5.400,00
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2. Zakup sprzętu sportowego 

3. Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej 

4. Montaż wiaty rekreacyjnej – dokumentacja 
projektowa

5. Zakup wyposażenia do świetlicy

594,94

2.000,00

2.400,00

425,00

Kosztowo 1. Organizacja imprezy kulturalno-sportowej 

2. Doposażenie wiaty

3. Budowa chodnika przy drodze gminnej

2.075,36

7.000,00

22.500,00

Kościerzyn
Wielki

1. Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej 22.451,92

Młotkówko 1. Organizacja imprezy integracyjnej

2. Zakup grilla

3. Montaż instalacji elektrycznej w wiacie 
rekreacyjnej

4. Zagospodarowanie terenu przy wiacie 
rekreacyjnej

1.000,00

798,00

4.774,63

4.542,92

Osiek  nad
Notecią

1. Organizacja imprezy integracyjnej

2. Zakup wyposażenia świetlicy 

3. Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej

3.543,84

24.000,00

10.000,00

Polanowo 1. Wykonanie projektu i robót budowlanych 
dotyczących modernizacji świetlicy wiejskiej w 
Polanowie

16.742,06

Ruda 1. Organizacja imprezy integracyjnej

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i placu 
zabaw

1.900,00

13.994,38

Rzęszkowo 1. Zakup strojów ludowych dla sołectwa

2. Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej 

3. Montaż oświetlenia przy drodze gminnej 

1.000,00

2.000,00

9.370,36

Wyrzysk
Skarbowy

1. Zakup i montaż budynku gospodarczego 16.632,19

Żelazno 1. Budowa budynku gospodarczego

2. Zabudowa tyłu oraz ścian bocznych wiaty 
rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie gminnym

36,60

14.117,87

Żuławka 1. Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej 12.352,31

Źródło: opracowanie własne 
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Łączna  kwota  wydana  w  związku  z  realizacja  wyżej  wymienionych  zadań  wynosi
366.268,76 zł., z czego zadania z zakresu:

- inwestycji i remontów opiewają na kwotę: 231.541,77 zł ( 63,22 %),

- utwardzenia gruntowych dróg gminnych na kwotę: 71.625,79 zł ( 19,55 %),

- zakupu materiałów i wyposażenia dla sołectw na kwotę: 43.582,06 zł ( 11,90 %)

- organizacji imprez w sołectwach na kwotę: 19.519,14 zł ( 5,33 %).

Udział poszczególnych zadań w całym funduszu sołeckim został przedstawiony graficznie
na poniższym wykresie. 

Rys. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego w 2019 rok

Zwrot  podatku  akcyzowego zawartego  w  cenie  oleju napędowego  wykorzystywanego
do produkcji rolnej.

Burmistrz wykonuje zadania zlecone nałożone ustawą z dnia 10 marca 2006 r.  o  zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Producenci  rolni  mogą  ubiegać  się  o  zwrot  podatku  akcyzowego zawartego w  cenie  oleju
napędowego wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej.  W  tym  celu  producent  składa  wniosek
do  Burmistrza  właściwego  ze  względu  na  miejsce  położenia  gruntów  będących  w  posiadaniu
lub  współposiadaniu  producenta  rolnego.  Wniosek  o  zwrot  podatku  składa  się  w  terminach
od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
W roku  objętym raportem do  tut.  urzędu  złożonych  zostało  604  wniosków.  Realizując  zapisy
ww.  ustawy  Burmistrz  Wyrzyska  wydał  600  decyzji  przyznających  zwrot  podatku  na  łączną
kwotę 1.098,639,41 zł.  
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W okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2019 roku złożonych zostało 314 wniosków,
313 wnioskodawcom został przyznany zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 708.956,52 zł,
1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę (umorzono postępowanie).

W okresie  od  dnia  1  sierpnia  do  dnia  31  sierpnia  2019  roku  złożonych  zostało   290
wniosków, Burmistrz Wyrzyska wydał 287 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego na
łączna  kwotę  389.682,89  zł. Wydano  2  decyzje   odmawiające  zwrotu  podatku  oraz  2  decyzje
umarzające postępowanie na wniosek wnioskodawcy. 

 

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

W  2019  roku  do  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  wpłynęły  33  wnioski o  uzyskanie
zezwolenia  na  usunięcie  drzew  lub  krzewów.  W  wyniku  prowadzonego  postępowania
administracyjnego  wydano  łącznie  32 decyzje,  jedno  postanowienie  o  odmowie  wszczęcia
postępowania. Od jednej wydanej decyzji strona postępowania  odwołała się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. 

Spośród  32  decyzji  administracyjnych  wydano:  27   decyzji  zezwalających  na  usunięcie
drzew i krzewów, 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz 4 decyzje
umarzające postępowania administracyjne.  Zezwolono łącznie na usunięcie  115 szt. drzew oraz
405 m2 krzewów. Zobowiązano wnioskodawców do posadzenia łącznie 84 szt. drzew. 

Bilans ilości drzew, na które wydano zezwolenie w 2019 r., w stosunku do ilości nasadzeń
drzew jest ujemny. Wynika to z faktu braku dostępności miejsc do nasadzeń zastępczych.  

Tabela. Łączna  liczba  drzew/krzewów  usuniętych  względem  zachowanych  oraz  zobowiązanie
 do nasadzeń

Zezwolono na usunięcie Zobowiązana do nasadzeń Nie zezwolono na usunięcie 

Drzew [szt.] Krzewów [m2] Drzew [szt.] Krzewów [m2] Drzew [szt.] Krzewów [m2]

115 405 84 0 5 0

Tabela. Ilość usuniętych drzew/krzewów względem nasadzeń kompensacyjnych 

Zezwolenia na usunięcie drzew bez naliczenia opłat Zobowiązano do nasadzeń zastępczych 

Drzew [szt.] Krzewów [m2] Drzew [szt.] Krzewów [m2]

115 0 54 0

W  wyniku  wszczętych  na  wniosek  posiadaczy  nieruchomości  postępowań
administracyjnych zakwalifikowano, jako złom 4 szt. drzew oraz 15 szt. uznano, jako wywrot. 

Oprócz  prowadzonych spraw z zakresu  uzyskania pozwoleń  na wycinkę  osoby fizyczne
dokonały  48 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.   Spośród  48  złożonych  zgłoszeń  Burmistrz  Wyrzyska  w  stosunku  do  2  wniósł
w formie decyzji administracyjnych sprzeciw od dokonanych zgłoszeń. Wydano 1 zaświadczenie
na wniosek strony o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od dokonanego zamiaru usunięcia
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drzew. W stosunku do pozostałych przeprowadzono lustrację na gruncie i nie wniesiono sprzeciwu
do wycinki drzew objętych zgłoszeniami. 

Tabela.  Zestawienie  ilość  drzew zgłoszonych  do  usunięcia,  liczby  wydanych  zaświadczeń  oraz
liczby wydanych decyzji

Liczba drzew zgłoszonych do
usunięcia [szt.]

Liczba wydanych zaświadczeń
o braku podstawa do wniesienia

sprzeciwu [szt.]

Liczba wydanych decyzji o
sprzeciwie usunięcia drzew

[szt.]

260 1 2
W 2019 r.  przeprowadzono zabiegi  pielęgnacyjne polegające na przycięciu gałęzi  drzew

oraz usuwano drzewa stanowiące zagrożenie dla otoczenia:
- wykonano 5 korekt koron drzew,
- usunięto 26 szt. drzew.

Leśnictwo 

Znaczną  część  powierzchni  gminy  (ponad  12%)  zajmują  tereny  leśne.   Tereny  leśne
podlegają dwóm nadleśnictwom: Nadleśnictwu Szubin i Kaczory.  Przeciętny wiek drzewostanu
wynosi 58 lat. 
Na obszarze Nadleśnictwa znajduje się Rezerwat Zielona Góra, objęty ochroną częściową. Leży on
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - Dolina Noteci.  
Lasy na terenie gminy Wyrzyska zajmują powierzchnię 2.008.75 ha, w tym:
- lasy indywidualnych właścicieli 215 ha ( w mieście - 16 ha i na obszarze wiejskim – 199 ha),
- lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 1.717,17 ha;
- lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej Skarby Państwa 58,75 ha;
- lasy stanowiące własność gminy Wyrzyska 17,83 ha objęte Uproszczonym Planem Urządzenia

Lasu (miasto 16,76 ha, obszar wiejski 1,07 ha). Współczynnik lesistości wynosi 12,6 %.
Wpływy z podatku leśnego w 2019 r. wyniosły 65.549,83 zł z czego:

- od osób fizycznych 6.724,83 zł,
- od osób prawnych 58.825,00 zł.

4.9  Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem
Gminny  zasób  nieruchomości  stanowią  nieruchomości  będące  własnością   gminy  i  nie

zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania
wieczystego gminy. 
Gospodarowanie zasobem nieruchomości odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
Zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz. 
Gospodarowanie zasobem polega między innymi na:

• ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
• zapewnieniu wyceny tych nieruchomości,
• sporządzaniu planu wykorzystania zasobu,
• zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
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• wykonywaniu  czynności  związanych  z  naliczaniem  należności  za  nieruchomości
udostępniane
z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,

• zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości,
• wydzierżawianiu,  wynajmowaniu  lub  użyczaniu  nieruchomości  wchodzących  w  skład

zasobu,
• przygotowywaniu  opracowań  geodezyjno  –  prawnych  i  projektowych,  dokonywaniu

podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
• wyposażaniu  nieruchomości  w miarę  możliwości  w niezbędne  urządzenia  infrastruktury

technicznej,
• podejmowaniu  czynności  w  postępowaniu  sądowym,  w  szczególności  w  sprawach

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości.
Burmistrz   raz  na  3  lata  opracowuje  plany  wykorzystania  zasobu  nieruchomości  stanowiących
mienie komunalne.  Zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska Nr 0050.127.2019 z dnia 01.10.2019 r.
przyjęto plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022. Plan ten zawiera:

1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie
wieczyste;

2) prognozę:

a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,

b)  poziomu  wydatków  związanych  z  udostępnieniem  nieruchomości  zasobu  oraz  nabywaniem
nieruchomości do zasobu,

c)  wpływów  osiąganych  z  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  oddanych
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,

d)  dotyczącą  aktualizacji  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  oddanych
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata  2020-2022 nakreśla  jedynie
główne  kierunki  działań  związanych  z  gospodarowaniem  mieniem  komunalnym.  W  stosunku
do każdej nieruchomości decyzje o sposobie i formie jej zagospodarowania zapadają indywidualnie.
Gminny  zasób  nieruchomości  jest  wykorzystywany  zgodnie  z  wiążącymi  organ  wykonawczy
gminy  ustaleniami,  które   wynikają  z  uchwały  budżetowej  na  dany  rok  oraz  obowiązujących
przepisów prawa w tym zakresie. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu mający na celu
poprawę wykorzystania i racjonalizacji zasobu określa poniższe zasady:

1) Gmina  Wyrzysk  gospodaruje  zasobem  nieruchomości  zgodnie  z  zasadami
racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności
lokalnej i realizacją zadań publicznych.

2)  Dążenie do jak największego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców
gminy-  m.in.  poprzez  przygotowywanie  nowych  terenów  pod  budownictwo
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe w oparciu o uchwalone miejscowe plany
zagospodarowania  przestrzennego.  Działania  te  umożliwią  zwiększenie  podaży
na  rynku  nieruchomości  działek  pod  zabudowę,  a  z  drugiej  strony  zwiększenie
wpływów  do budżetu gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości.
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3) Kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy gruntów oraz najmu lokali.
4) Wykorzystywanie  nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu

nieruchomości  na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności
inwestycyjnej.

5) Udostępnienie nieruchomości zasobu następuje poprzez m.in. sprzedaż lub zamianę
nieruchomości, oddanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie,
najem i dzierżawę bądź przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.

6) Sprzedaż nieruchomości gruntowych odbywa  się   w drodze przetargu
oraz w drodze bezprzetargowej  stosownie do obowiązujących przepisów w tym
zakresie.

7) Nieruchomości gminne zbywane są zgodnie z ich przeznaczeniem określonym
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wyłączeniu
ze sprzedaży podlegają nieruchomości gminne niezbędne dla realizacji zadań
własnych gminy. W szczególności grunty i obiekty użyteczności publicznej oraz
nieruchomości niezbędne dla realizacji  zadań inwestycyjnych.

Gminny zasób komunalny
Na gminny zasób komunalny składają  się nieruchomości będące przedmiotem własności

Gminy o łącznej  powierzchni 299,5065 ha, z  czego  205,9716 ha  położonych jest  na obszarze
wiejskim, a 93,5349 ha w mieście Wyrzysk oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania
wieczystego  Gminy  o  powierzchni  1,7596  ha,  z  tego   0,0241  ha  w  Wyrzysku  i  1,7355  ha
w Falmierowie.
Dane dotyczące liczby budynków mieszkalnych zostały przedstawione w dziale IV pkt 4.13.

Gmina  Wyrzysk  posiada  udziały w  następujących  Spółkach:  Wyrzyskie  Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
a także udziały w  Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” o łącznej wartości: 20.864.934,58 zł. 

Wartość  środków transportu stanowiących własność Gminy Wyrzysk  opiewa na kwotę
909.174,15  zł.  Środki  te  znajdują  się  między  innymi  w  Jednostce  Gospodarki  Komunalnej,
Samorządowej Administracji Placówek a także  zostały przekazane do użytkowania  Ochotniczym
Strażom Pożarnym z terenu gminy Wyrzysk.
Użytkowanie wieczyste

W użytkowanie  wieczyste,  wg stanu na dzień  31.12.2019 r.,  łącznie  oddanych było  91
nieruchomości gruntowych, co stanowi obszar 11,0293, w tym:
- 6,5432 ha zlokalizowanych w mieście Wyrzysk,
- 4,4861 ha zlokalizowanych na obszarze wiejskim.

Grunty stanowiące własność Gminy Wyrzysk oddane w użytkowanie wieczyste 

Położenie gruntów Powierzchnia
w ha

Wartość gruntów

w   zł 

1) wieś Falmierowo 1,0556 21.907,70

2) wieś Kosztowo 2,2148 42.128,82

3) wieś Kościerzyn Wielki 0,1360 2,04
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4) wieś Osiek n/Not. 0,5747 14.658,87

5) wieś Ruda 0,1057 1.385,32

6) wieś Polanowo 0,3993 6,00

   Razem Gmina 4,4861 80.088,75

   Razem Miasto 6,5432 338.722,73

   Ogółem Gmina i Miasto 11,0293 418.811,48

Źródło: opracowanie własne

Na  liczbę 34 użytkowników  wieczystych  składają  się  osoby  fizyczne,  osoby  prawne
oraz  spółdzielnia  mieszkaniowa.  Łączny  dochód  z  tytułu  opłat  za  użytkowanie  wieczyste
nieruchomości gruntowych w 2019 roku wyniósł: 67.586,43 zł. 

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
W 2019 roku dokonano aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

gruntowych  w  stosunku  do 12 nieruchomości,  wypowiadając  opłaty  roczne  i  równocześnie
proponując ich nową wysokość 5 użytkownikom wieczystym. Do tut. Urzędu nie wpłynął żaden
wniosek  użytkownika  wieczystego  o  ustalenie  nowej  opłaty  rocznej  z  tytułu  użytkowania
wieczystego.  Wszystkie  aktualizacje  opłat  dokonane  zostały  z  urzędu.  Siedem  aktualizacji
dotyczyło osób prawnych, pozostałe osób fizycznych. W sprawach dotyczących aktualizacji opłat
nie odbyła się żadna rozprawa przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Pile. W wyniku
dokonanych w 2019 roku aktualizacji opłat rocznych dochody z tego tytułu wzrosną w 2020 roku
o kwotę: 2.073,16 zł. 

Podejmując czynności z urzędu, przeprowadzono postępowanie o zmianę wysokości stawki
procentowej z 3 % na 1 % w stosunku do trzech nieruchomości. 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Dnia 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych  gruntów  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  139)  w  myśl  której,  z  dniem  1  stycznia  2019  r.  prawo
użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  przekształciło
się w prawo własności. 

Na podstawie art. 11 ww. ustawy wydano  272 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów. 

Właściciele  gruntów zgłosili  Burmistrzowi  Wyrzyska  na  piśmie  zamiar   wnoszenia  opłaty
jednorazowej.  Na podstawie art.  7  ust.  9  cytowanej  wyżej  ustawy Burmistrz  Wyrzyska wydał  20
zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej. 

Łączny  dochód  z  tytułu   przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów
zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe w prawo własności  tych  gruntów w 2019 roku wyniósł:
30.737,24  zł. 

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem

Postępowania  administracyjne  w  tym  zakresie  były  prowadzone  na  podstawie  art.  98a
ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXII/247/09
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Rady Miejskiej  w Wyrzysku z dnia  29 maja  2009 roku w sprawie  ustalenia  wysokości  stawki
procentowej opłaty adiacenckiej  z  tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową
urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego
jej podziałem.

W 2019 roku przeanalizowano 26 decyzji Burmistrza Wyrzyska zatwierdzających podziały
nieruchomości.  W  stosunku  do  13  nieruchomości  wszczęto  i  przeprowadzono  postępowania
administracyjne  w  sprawie  ustalenia  opłaty  adiacenckiej  w  związku  ze  wzrostem  wartości
nieruchomości spowodowanym ich podziałem geodezyjnym. W 10 prowadzonych postępowaniach
wydano decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej, z tego 7 decyzji stało się ostatecznych, w stosunku
do 3 wydanych decyzji strony wniosły odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w  Pile,  3  postępowania  zostały  umorzone.   W  ramach  prowadzonego  postępowania  złożono
1 wniosek do sądu o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia wierzytelności
Gminy Wyrzysk powstałej z tytułu rozłożenia opłaty adiacenckiej  na raty. 

Łączny dochód, jaki Gmina Wyrzysk osiągnęła z tytułu opłat adiacenckich w 2019 roku
wyniósł 21.456,33 zł.

Trwały zarząd
Łączna  powierzchnia  nieruchomości  oddanych  jednostkom organizacyjnym w trwały  zarząd  to
6,8313 ha, na co składa się 12 nieruchomości gruntowych zabudowanych m.in. budynkami szkoły
i  budynkami gospodarczymi.  Jednostkami  organizacyjnymi,  którym Gmina Wyrzysk przekazała
nieruchomości w trwały zarząd są Szkoły Podstawowe oraz Publiczne Przedszkola. Jednostki te,
na  podstawie  ustawy,  zwolnione  są  z  uiszczania  opłat  rocznych  za  trwały  zarząd.
W związku z powyższym Gmina Wyrzysk z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd nie otrzymuje
dochodu. 

 Nabywanie nieruchomości

 Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Wyrzysk w 2019 roku następowało poprzez:

1)   Składanie  wniosków  do  Wojewody  Wielkopolskiego  o  stwierdzenie  nabycia  nieodpłatnie
z mocy prawa mienia Skarbu Państwa w trybie art.  5 ust. 1 ustawy  z dnia 10 maja 1990 roku
Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.). W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski wydał
6  decyzji  komunalizacyjnych,  na  podstawie  których  Gmina  Wyrzysk  nabyła  prawo  własności
w stosunku do  7 działek o łącznej powierzchni 1,4338 ha.  Ponadto przygotowano i przekazano
do  Wojewody  Wielkopolskiego  7  wniosków  o  komunalizację  mienia  Skarbu  Państwa,  w  tym
1 postępowanie  zakończyło  się  wydaniem decyzji  przekazującej  Gminie  mienie,  6  postępowań
jest w toku.  Gmina Wyrzysk wniosła 2 skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oddalającego skargę
Gminy Wyrzysk na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie.  Sprawy nadal są
w toku. 

 2)  Nabycie nieruchomości w drodze umowy kupna od osób fizycznych. W 2019 roku Gmina
Wyrzysk nabyła  1  nieruchomości  o  łącznej  powierzchni  0,0766 ha,  zajętą  pod drogę położoną
w obrębie 0015 Osiek nad Notecią. Cena nabycia to: 37.659,58 zł.   

3)  Na podstawie art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi  Skarbu  Państwa  (Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  1491  z  późn.  zm.)  Gmina  Wyrzysk  nabyła
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nieodpłatnie  od  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  działki  o  pow.  0,2050  ha  obręb
Dobrzyniewo, o pow. 0,8250 ha obręb Osiek nad Notecią,  o pow. 0,4928 ha obręb Rzęszkowo
i  o pow. 0,1154 ha obręb  Żelazno, na realizację zadań własnych gminy.

4)  Na podstawie art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
Gmina Wyrzysk stała  się właścicielem 4  działek  o łącznej  powierzchni  0,0853 ha,  położonych
w obrębie 0001 m. Wyrzysk, które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wyrzyska przyjętego Uchwałą Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia  26  czerwca 2015 r.  r.,  która  została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego  z  dnia 6 lipca 2015 roku, poz.  4239  były przeznaczone pod drogi  publiczne
gminne oznaczone symbolem KDD. 

Poniższej,  przedstawiono  graficznie  powierzchnię  nabytych  przez  Gminę  Wyrzysk
nieruchomości wg formy zbycia.

 

 

Rys. Powierzchnia nabytych nieruchomości przez Gminę Wyrzysk w 2019 roku [w ha]

Sprzedaż nieruchomości gminnych 
W roku  2019  Burmistrz  Wyrzyska  wydał 13  zarządzeń  w  sprawie  ogłoszenia  wykazu

nieruchomości  położonych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Wyrzysk  przeznaczonych  do  sprzedaży.
W stosunku do 5 nieruchomości zawiadomiono   o prawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Uprawnionymi  do  skorzystania  z  prawa  pierwszeństwa  byli  dotychczasowi  najemcy  lokali
mieszkalnych, z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Pozostałe nieruchomości
stanowiły przedmiot przetargu. Burmistrz Wyrzyska w roku 2019 wydał  38 zarządzeń w sprawie
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1,1454

1,4338

0,0853

od osób fizycznych na podstawie aktu notarialnego

przekazane przez KOWR na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy

na  podstawie decyzji komunalizacyjnych 

na podstawie art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 



ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargów Burmistrz
wydał 13 zarządzeń powołując przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej. 

W wyniku przeprowadzonych przetargów, nabywców znalazło 10 nieruchomości za łączną
kwotę 431.040,00 zł. Wszystkie te nieruchomości sprzedane zostały w drodze przetargów ustnych
nieograniczonych,  7  ze  sprzedanych  nieruchomości  to  niezabudowane  działki  gruntu,
zlokalizowane  w  mieście  Wyrzysk,  przeznaczone  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną
i  usługową,  Pozostałe  3,  to  nieruchomości  rolne  zlokalizowane  na  obszarze  wiejskim,  tj.
w Kościerzynie Wielkim i w Żuławce. 

W opisywanym  okresie,  sprzedana  została  jedna  nieruchomość  na  poprawę  warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej w trybie bezprzetargowym za kwotę 5.700,00 zł. 
Rys. 

Liczba sprzedanych nieruchomości gminnych w 2019r. wg formy zbycia [szt.]

Tryb  sprzedaży  bezprzetargowej  zastosowanie  ma  też  do zbycia  lokali  mieszkalnych
wraz z  udziałem w nieruchomości  wspólnej,  na rzecz osób,  którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu, tj. dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych, z którymi najem został nawiązany
na czas nieoznaczony. W roku 2019 sprzedanych zostało 5  lokali mieszkalnych wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i gruntu za łączna kwotę 120.498,84 zł.  Dokonano  zamiany
jednego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wyrzysk na
lokal  mieszkalny  będący  własnością  osób  fizycznych.  Zamiany  dokonano  bez  dopłaty  różnicy
wartości zamienianych nieruchomości. 
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Rys.

Dochody Gminy Wyrzysk z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2019 r. wg formy zbycia 

Podsumowując, łączny  przychód jaki Gmina Wyrzysk uzyskała w 2019 roku z tytułu
sprzedaży nieruchomości wyniósł:  557.238,84 zł, z tego 436.740,00 zł pochodziło ze sprzedaży
niezabudowanych  działek  gruntu  przeznaczonych  pod  budownictwo  mieszkaniowe
jednorodzinne         i usługowe  a także nieruchomości rolnych, a 120.498,84 zł ze sprzedaży
lokali mieszkalnych. 

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargowym 

W opisywanym okresie nie zostały przygotowane przez Burmistrza Wyrzyska żadne oferty
na  sprzedaż  w  trybie  przetargowym  wolnych  lokali  mieszkalnych.  W  przypadku  pozyskania
informacji od jednostki gospodarującej gminnym zasobem mieszkaniowym  o rozwiązaniu umowy
najmu z dotychczasowym najemcą lokalu, tym samym o zwolnieniu lokalu, Burmistrz Wyrzyska
przystępuje do prowadzenia procedury w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego dla osób z list
oczekujących   na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu bądź lokalu mieszkalnego. 

Zagospodarowanie gruntów komunalnych 

W roku  2019  Burmistrz  Wyrzyska  wydał  11  zarządzeń  w  sprawie  ogłoszenia  wykazu
nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu, 1 zarządzenie
w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Wyrzysk
przeznaczonych do dzierżawy.  W związku z wydaniem powyższych zarządzeń zawarto umowy
zgodnie z poniższym zestawieniem:  
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Tabela. Umowy zawarte na podstawie wydanych przez Burmistrza Wyrzyska zarządzeń  

Przeznaczenie gruntu: Ilość zawartych
umów 

łączna pow. gruntów wynajętych/
wydzierżawionych/ użyczonych

na cele rolne 3 39900 m²

na ogródki przydomowe 13 5731 m²

pod lokalizację garaży 10 211 m²

grunty na cele składowe, 
magazynowe i inne

4 3437 m²

Źródło: opracowanie własne 

W roku 2019 Burmistrz Wyrzyska zawarł również umowy bez konieczności wcześniejszego
wydania  zarządzenia  w sprawie  wykazu nieruchomości  położonych na terenie  Gminy Wyrzysk
przeznaczonych  do  najmu  lub  dzierżawy  zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami. Były to umowy na okres do 3 miesięcy. 

Tabela. Umowy zawarte na okres do 3 miesięcy

Przeznaczenie gruntu: Ilość zawartych umów w roku 2019

cele handlowe podczas organizowanych 
imprez

19

gruntu pod cyrk i wesołe miasteczko 1

najem garażu 1

Źródło: opracowanie własne 

W  ramach  zarządzania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Gminy  część
nieruchomości  wynajmowana  lub  wydzierżawiana  była  przez  zakład  budżetowy  Samorządową
Administrację Mieszkaniową (Jednostkę Gospodarki Komunalnej) w Wyrzysku. 

Tabela. Umowy zawarte przez Samorządową Administrację Mieszkaniową (Jednostkę Gospodarki
Komunalnej) w Wyrzysku: 

Przeznaczenie: Ilość zawartych umów w roku 2019

umowy najmu lokali użytkowych 10

umowy najmu gruntu pod pomieszczenia 
gospodarcze 

4

umowy najmu gruntu pod garażami 4

Źródło: opracowanie własne 

 

Świetlice 

Gmina  Wyrzysk  posiada  własne  świetlice  w  miejscowościach:  Auguścin,  Bąkowo,
Dobrzyniewo, Falmierowo, Gromadno, Konstantynowo, Kosztowo, Kościerzyn Wielki, Osiek nad
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Notecią, Polanowo, Wyrzysk Skarbowy oraz klub miejski w Wyrzysku. Z uwagi na brak własnych
świetlic  w  miejscowościach  Ruda  oraz  Żelazno  są  one  wynajmowane  od  innych  podmiotów.

W ramach zarządzania świetlicami zawarte  były umowy zlecenie z  osobami fizycznymi
w  celu  realizacji  zadań  polegających  m.in.  na  utrzymywaniu  w  należytym  stanie  świetlicy
tj.  ogrzewanie,  sprzątanie,  dbałość o sprzęt i  porządek w obiekcie i  wokół obiektu,  współpracą
z  samorządem lokalnym oraz  innymi  podmiotami  społecznymi;  udostępnianie  obiektu  zgodnie
z  harmonogramem  lub  umowami  i  w  tym  zakresie  przekazanie  sprzętu  i  urządzeń  osobom
uprawnionym;  zgłaszanie  usterek,  awarii,  bieżących  potrzeb.  Ponadto  w  ramach  zarządzania
świetlicami  prowadzone  są  zadania  z  zakresu  bieżącego  utrzymania  świetlic  polegające  na
drobnych naprawach i remontach, regulowaniu płatności za energię elektryczną, wodę, kanalizację
oraz gospodarkę odpadami. 

W  roku  sprawozdawczym  świetlice  były  wynajmowane  odpłatnie  oraz  udostępniane
nieodpłatnie  zgodnie z  zapisami uchwały nr  X/81/2015 Rady Miejskiej  w Wyrzysku z dnia 28
sierpnia  2015  r.,  w  sprawie  zasad  korzystania  z  obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej
i sposobu ustalania opłat za ich korzystanie.

Świetlice  wynajmowane  odpłatnie  w  celu  zorganizowaniu  uroczystości  rodzinnych,
zorganizowaniu pogadanki, szkolenia były łącznie 35 razy. Nieodpłatnie udostępniano na wniosek
sołtysów, jednostek pomocniczych oraz innych podmiotów 67 razy.  

Rys. Zestawienie wynajmowanych świetlic wg sposobu korzystania [%]

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów. 

W ramach  realizacji przepisów ustawy art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  dot.  realizacji  zadań  gminy  w  zakresie  ustalania  numerów
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porządkowych oraz prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w roku 2019 wydano 35
zawiadomień o ustalenia numerów porządkowych nieruchomości.

Ponadto  wydano  1  zaświadczenie  o  nadanym  numerze  porządkowym  dla  wnioskowanej
nieruchomości. 

4.10 Zagospodarowanie przestrzenne
Polityka przestrzenna gminy jest obecnie prowadzona w oparciu o studium uwarunkowań

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wyrzysk  przyjęte  uchwałą  nr
XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r., zmienione uchwałą nr
XL/329/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 listopada 2017 r. Przeznaczenie terenów oraz
zasady ich zabudowy i zagospodarowania dla niespełna 12% powierzchni gminy określają:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek nad Notecią – uchwała Nr XI/76/07
Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 sierpnia 2007 r.;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzysk, uchwała Nr XXII/162/08
Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2008 r.; 
3)  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Polanowo,  gmina  Wyrzysk,  uchwała
Nr XXXVI/330/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r.;
4)  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  miejscowości  Dobrzyniewo
i Kosztowo, uchwała Nr XXXVII/344/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 r.;
5)  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  miejscowości  Kosztowo
i Rzęszkowo, uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Miejskiej  w Wyrzysku z dnia 30 października
2014 r.;
6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, uchwała Nr XII/115/2019
Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 r.;
7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji pn. „budowa dwutorowej linii
elektroenergetycznej  400 kV relacji  GPZ Bydgoszcz  Zachód – GPZ Piła  Krzewina”  na terenie
gminy Wyrzysk, uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 listopada 2015
r.;
8)  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  na  wschód  od  Kościerzyna
Wielkiego, uchwała Nr VI/82/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 r.;
9)  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  Osiek  nad  Notecią,  uchwała  Nr
XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 r.;
10)   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie amfiteatru w Wyrzysku, uchwała
Nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Przedostatni z  ww.  planów  obowiązuje,  ponieważ  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny
w Poznaniu wyrokiem sygn. akt IVSA/Po 43/18 z 12 kwietnia 2018 roku uchylił rozstrzygnięcie
nadzorcze  Wojewody  Wielkopolskiego  znak  KN.I.4131.1.582.2017.6  z 8 listopada  2017  roku
stwierdzające  nieważność  ww.  planu  w całości.  Sprawa  przed  ww. sądem prowadzona  była  ze
skargi Rady Miejskiej w Wyrzysku złożonej przez Burmistrza Wyrzyska, w roku 2017. 

W  roku  2019  kontynuowano  procedurę  sporządzania  i  ostatecznie  uchwalono  trzy
dokument planistyczne:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie amfiteatru w Wyrzysku – realizując
uchwałę nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2016 r.;
2)  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Wyrzyska  –  realizując  uchwałę
nr XXVII/214/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2016 r.;
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3)  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  na  wschód  od Kościerzyna
Wielkiego  –  realizując  uchwałę  nr  XXXVIII/303/2017  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia
28 września 2017 r.

W 2019  r.  Rada  Miejska  w  Wyrzysku  na  podstawie  przedstawionych  wyników  analiz,
dokonanych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), oceniła aktualność studium uwarunkowań
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wyrzysk  oraz  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Wyrzysk, biorąc pod uwagę
w  szczególności  zgodność  studium  albo  planu  miejscowego  z  wymogami  wynikającymi
z  przepisów  art.  10  ust.  1  i  2,  art.  15  oraz  art.  16  ust.  1  ww.  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwałą nr VI/80/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. Rada Miejska
w Wyrzysku stwierdziła aktualność wszystkich ww. obowiązujących planów miejscowych.  

Z  wieloletniego  programu  sporządzania  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego,  opracowanego na podstawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy i ocenie postępy w opracowywaniu planów miejscowych, wynika ogólny kierunek działań
Gminy Wyrzysk na lata 2019 – 2033 (perspektywa 3 najbliższych kadencji), zapewniający pokrycie
całej powierzchni gminy planami do 2033 r.: -  okres 2019-2023- w pierwszej kolejności (do 2021
roku)  –  plany  dla  terenów  zabudowy  w miejscowościach:  Anusin,  Dobrzyniewo,  Falmierowo,
Gromadno,  Klawek  (część),  Kosztowo,  Kościerzyn  Wielki,  Młotkówko,  Polanowo  (część),
Polinowo, Rzęszkowo, Stefanowo - plany dla powyższych miejscowości, ewentualnie dla całych
obszarów  w  ich  rejonie  (zabezpieczające  interesy  mieszkańców  przed  negatywnymi  skutkami
ustawy „antywiatrakowej”), w drugiej kolejności (po 2021 roku) – aktualizacja studium oraz drobne
plany realizujące wnioski mieszkańców lub właścicieli terenów; 
-  okres 2023-2028 – plany dla pozostałej części gminy na północ od linii kolejowej nr 18 Piła –
Kutno, z wyłączeniem masywu Dębowej Góry (obszarów rolniczych i zabudowanych);
 - okres 2028-2033 – plany dla pozostałej części gminy – tzn. dla terenów masywu Dębowej Góry
oraz Doliny Noteci (terenów na południe od linii kolejowej nr 18 Piła – Kutno).

W 2019  roku  prowadzono  prace  i  analizy  zmierzające  do  określenie  na  terenie  gminy
terenów wyłączonych z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji
mieszanej,  w  skład  której  wchodzi  funkcja  mieszkaniowa,  w  odległości  równej  lub  większej
od  dziesięciokrotności  wysokości  elektrowni  wiatrowej  mierzonej  od  poziomu  gruntu
do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej) - wytyczne zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Prace
te  miały  na  celu  wyznaczenie  terenów  dla  których  w  2020  roku  podjęte  zostaną  uchwały
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  w celu
zabezpieczenia interesów mieszkańców przed negatywnymi skutkami ustawy „antywiatrakowej”.

Na  terenach,  gdzie  nie  obowiązują  plany  miejscowe,  określenie  sposobów
zagospodarowania  i  warunków  zabudowy  terenu  następuje  w  drodze  decyzji  o  warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala
się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu
i warunki zabudowy dla innych inwestycji  ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
W roku 2019 na 8 złożonych wniosków wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,  a  jeden  z  ww.  wniosków  pozostawiono  bez  rozpoznania,  jako  niekompletny
pod względem formalnym i nieuzupełniony w ustawowym terminie mimo prawidłowego wezwania
do jego uzupełnienia, natomiast  na 76 wniosków wydano 64 decyzji o warunkach zabudowy,
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3  postępowania  umorzono,  jako  bezprzedmiotowe,  1  postępowanie  zawieszono,  2  sprawy
pozostawiono bez rozpoznania (j.w. z przyczyn braków formalnych), a 6 było nadal w toku. Średni
czas  wydawania  decyzji  to  ok.  2-3  miesięcy  od  daty  złożenia  wniosku,  co  jest  normalną
konsekwencją  obowiązku  wykonania  czynności  wynikających  z przepisów  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym i  Kpa.  Strony  na  bieżąco  zawiadamiano  o  ww.  terminach,
a także o wszystkich czynnościach proceduralnych mających wpływ na późniejsze rozstrzygnięcie
spraw.

W roku 2019 uchwałą Nr VI/81/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 r.
przyjęto lokalne  standardy urbanistyczne,  które zgodnie  z  przepisami  19 ust. 1-4  ustawy z dnia
5  lipca  2018  r.  o ułatwieniach  w przygotowaniu  i realizacji  inwestycji  mieszkaniowych  oraz
inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) Rada Miejska w Wyrzysku może określić,
aby zastąpić standardy lokalizowania inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w art. 17 ust. 2,
4, 6 i 7 ww. ustawy, ustalone odgórnie ustawą dla całego kraju. Tylko w ten sposób organy gminy
mogą wpłynąć na zapewnienie odpowiednio wysokich standardów dla inwestycji mieszkaniowych
na swoim terenie i uniemożliwić rozlewanie się zabudowy poza granicami jednostek osadniczych.

W  roku  2019  wydano  też  310  zaświadczeń o  przeznaczeniu  terenu  w  planie  oraz
24 wypisy  i  wyrysy z  planu  miejscowego.  Zaopiniowano 2  dokumenty  planistyczne  z  gmin
sąsiednich. Przyjęto 3 wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Udzielano  też  bieżących  pisemnych  i  ustnych  informacji  na  temat:  zagospodarowania
przestrzennego,  procesu  inwestycyjnego,  czy  pozwoleń  na  budowę  wydawanych  w  latach
ubiegłych.

4.11 Zarządzanie drogami gminnymi
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z

2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się
na następujące kategorie:

a) drogi krajowe,
b) drogi wojewódzkie,
c) drogi powiatowe,
d) drogi gminne.

Długość  dróg  publicznych  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Wyrzysk,  z  podziałem
na poszczególne kategorie i ich zarządców jest następująca:

Lp. Kategoria drogi Długość dróg [km] Zarządcy dróg

1. krajowe 11,23 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

2. wojewódzkie 19,16 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

3. powiatowe 40,75 Powiatowy Zarząd Dróg

4. gminne 150,18 Burmistrz Wyrzyska

Do zadań zarządcy drogi należy w szczególności:
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1) opracowywanie  projektów  planów  rozwoju  sieci  drogowej  oraz  bieżące  informowanie
o tych  planach  organów  właściwych  do  sporządzania  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie  nawierzchni  dróg,  chodników,  drogowych  obiektów  inżynierskich,  urządzeń

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych

zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar

pieniężnych;
9) prowadzenie  ewidencji  dróg,  obiektów  mostowych,  tuneli,  przepustów  i  promów

oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
10) sporządzanie  informacji  o  drogach  publicznych  oraz  przekazywanie  ich  Generalnemu

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
11) przeprowadzanie  okresowych  kontroli  stanu  dróg  i  drogowych  obiektów  inżynierskich

oraz przepraw  promowych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  ich  wpływu  na  stan
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  w  tym  weryfikację  cech  i  wskazanie  usterek,  które
wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu
drogowego;

12) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
15) przeciwdziałanie  niekorzystnym  przeobrażeniom  środowiska  mogącym  powstać

lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
16) wprowadzanie  ograniczeń  lub  zamykanie  dróg  i  drogowych  obiektów  inżynierskich

dla ruchu  oraz  wyznaczanie  objazdów  drogami  różnej  kategorii,  gdy  występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
19) nabywanie  nieruchomości  pod  pasy  drogowe  dróg  publicznych  i  gospodarowanie  nimi

w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
20) nabywanie  nieruchomości  innych  niż  wymienione  w  pkt  19  na  potrzeby  zarządzania

drogami      i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
21) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat;
22) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.

Realizacja zadań w 2019 roku związanych z zarządzaniem drogami gminnymi

1)  wydawanie zezwoleń
Ilość i rodzaj wydanych zezwoleń przedstawia się następująco:

Lp. Rodzaj zezwolenia Ilość wydanych zezwoleń [szt]
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1. Lokalizacja lub przebudowa zjazdu 12

2.

Lokalizacja w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej

niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego

122

3.

Zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną

dróg

98

4.

Umieszczanie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej

niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego

67

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XXIII/154/04 z dnia 11 października 2004
r. i Nr XIII/130/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego, zajęcie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, dotyczące:

a) prowadzenia robót w pasie drogowym;
b) umieszczania  w  pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
c) umieszczania  w  pasie  drogowym  obiektów  budowlanych  niezwiązanych  z  potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
d) zajęcia na prawach wyłączności w celach innych niż powyższe;

podlega  opłacie.  Dochody  jakie  Gmina  Wyrzysk  uzyskała  z  wydanych  zezwoleń  wyniosły
95.743,06 zł. 

2) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów
Zgodnie z gminną ewidencją dróg, obiektów mostowych, kładek dla pieszych i przepustów 

łączna długość dróg gminnych wynosi 157,15 km, w tym 150,18 km dróg publicznych i 6,97
km dróg wewnętrznych, posiadamy również 3 obiekty mostowe oraz 4 kładki dla pieszych oraz
754 m ścieżki rowerowej.
  Gmina  Wyrzysk  posiada  system  wspomagający  zarządzanie  drogami  i  obiektami
mostowymi, w wersji elektronicznej. 
Do systemu wprowadzane są między innymi dane z przeprowadzonych:
a) przeglądów rocznych oraz pięcioletnich dróg i obiektów mostowych, kładek i przepustów;
b) inwentaryzacje dróg;
c) fotorejestracje.

Dzięki  wykonaniu  inwentaryzacji  dla  85,63  km  dróg  posiadamy  szereg  danych  takich  jak:
lokalizację,  szerokość,  długość,  powierzchnię,  rodzaj  nawierzchni,  uzbrojenie  nadziemne
i podziemne, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie, obiekty przydrożne.

Na  85,63 km zinwentaryzowanych dróg gminnych posiadamy  39,61 km dróg utwardzonych
(masa bitumiczna, kostka, bruk), 22,64 km dróg tłuczniowych oraz 23,38 km dróg gruntowych.
Pozostałe 71,52 km dróg nie posiada inwentaryzacji, jednakże jest ona sukcesywnie uzupełniana. 
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Kolejnym  narzędziem  wspomagającym  zarządzanie  pasem  drogowym  jest  fotorejestracja,
która  stanowi  istotne  uzupełnienie  ewidencji  dróg  w  postaci  tradycyjnej  „książki  drogi”.
Jej  podstawową  zaletą  jest  obiektywne  przedstawienie  sytuacji  w  terenie  oraz  szeroki  zakres
możliwości pozyskania danych ze zdjęć.    
Gmina Wyrzysk posiada fotorejestrację odcinków drogowych wykonanych w latach 2010-2018.

3) bieżące utrzymanie dróg, obiektów mostowych, kładek i wiat przystankowych
 W 2019 roku  łączne nakłady  z budżetu gminy i funduszy sołeckich na bieżące utrzymanie
dróg   wyniosły 844.175,74 zł. Na co składają się zadania polegające na:
a) zakupie materiałów do utwardzania  dróg (gruz kruszony,  destrukt  asfaltowy,  masa asfaltowa
na zimno) –  123.000,00 zł w tym 51.374,21 zł środków z budżetu Gminy i 71.625,79 zł środków
z Funduszy Sołeckich; 
b) zakupie  materiałów  do  likwidacji  śliskości  (sól  drogowa,  mieszanka  piaskowo  –  solna)  –
17.551,10 zł;
c) zakupie znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu (tabliczki, tablice, słupki, bariery
itp.) - 9.852,03 zł;
d) zakupie  materiałów  do  drobnych  remontów nawierzchni  betonowych  i  drewnianych  (kostka
brukowa, deski, farby, itp.) - 536,51 zł;
e) remontach cząstkowych nawierzchni asfaltowych – 90.292,01 zł;
f) remontach wiat przystankowych – 2.000,00 zł;
g) naprawach awaryjnych chodników – 3.115,65 zł;
h) modernizacjach przepustów i rowów – 98.930,72 zł;
i) modernizacji drogi G129331P w Osieku nad Notecią – 99.784,88 zł
j) utrzymanie i pielęgnacja poboczy (koszenie, karczowanie), usługi wykonywane przez Jednostka
Gospodarki Komunalnej – 144 958,22 zł;
k) usługach sprzętowych (równiarka, walec, koparka, kruszarka, samochody samowyładowcze, itp.)
- 111.538,72 zł w tym:
• usługi równiarką i walcem – 65.008,58 zł,
• transport materiałów do utwardzania dróg (samochody samowyładowcze) – 42.681,00 zł,
• usługi koparko-ładowarką – 605,00 zł,
• inne usługi transportowe – 3.244,14 zł;

n) usługach zimowego utrzymania dróg 107.640,10 zł, w tym 81.065,10 zł Jednostka Gospodarki
Komunalnej  (SAM)  (odśnieżanie  i  zapobieganie  śliskości  chodników,  ulic  i  placów na  terenie
miasta  Wyrzyska  i  wsi  Osiek  n/Not.)  oraz  26.575,00  zł usługi  zewnętrznej  firmy  (odśnieżanie
i zapobieganie śliskości na pozostałych drogach gminnych).
p) przeglądach technicznych dróg wraz z uaktualnieniem ewidencji – 33.874,20 zł;

Przykłady  wykonanych  zadań  z  zakresu  bieżącego  utrzymania  przedstawiono  na  poniższych
fotografiach.
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Modernizacja  drogi  gminnej  G129331P  w Osieku  nad  Notecią  –  wykonanie  obustronnego
poszerzenia z kruszywa łamanego na odcinku 500 m

Modernizacja przepustu w miejscowości Anusin – droga G129320P
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Modernizacja rowu i dwóch przepustów w miejscowości Polanowo – droga G129320P

4)  Strefy płatnego parkowania
Na  terenie  miasta  Wyrzysk  funkcjonują  trzy  strefy  płatnego  parkowania  zlokalizowane
na Placu Wojska  Polskiego,  ul.  Pocztowej  i  ul.  Bydgoskiej.  Obsługują  je  cztery  urządzenia
do poboru opłat (parkomaty). 
W  styczniu  2019  roku  za  kwotę  19.926,00  zł  zakupiono  nowe  urządzenie  do  poboru  opłat
(parkomat). Obsługuje  ono strefę płatnego parkowania przy ul. Bydgoskiej. 
Nakłady jakie  zostały  poniesione  na obsługę  stref  płatnego parkowania  w 2019 roku wyniosły
48.576,07  zł na  co  składają  się  wynagrodzenia,  usługi  serwisowe,  zakup  materiałów
eksploatacyjnych (papier,  bloczki  wezwania  do  opłaty  dodatkowej,  itp.).  Dochody jakie  Gmina
uzyskała ze stref płatnego parkowania wyniosły 162.355,67 zł.

4.12 Inwestycje i remonty

Zestawienie wydatków inwestycyjno – remontowych w poszczególnych działach:
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Oznaczenie  działu Nazwa działu Kwota wydatku

A

Transport i łączność - drogi gminne

budżet gminy

środki zewnętrzne

Fundusz sołecki

B Gospodarka mieszkaniowa

C Administracja publiczna

D Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

E

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

budżet gminy

Fundusz sołecki

F Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

budżet gminy

środki zewnętrzne

Fundusz sołecki

G

Kultura fizyczna

budżet gminy

środki zewnętrzne

Fundusz sołecki

Razem

6 911 849,24

5 464 083,85

1 400 133,00

47 632,39

16 802,89

467 373,36

1 440 632,28

240 748,51

231 378,15

9 370,36

211 035,69

181 035,69

30 000,00

76 829,25

755 903,45

724 903,45

31 000,00

97 673,17

10 044 345,42



Graficzne zestawienie wydatków inwestycyjnych i remontowych

A)  Zadania w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

OPIS ZADAŃ :

1. Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku wraz z dojazdem do SP i basenu   obejmowała:przebudowę
ulicy  na  odcinku  o  długości  ok.  343 m od ul.  22-go  Stycznia  (DW 242),  do  budynku  szkoły
podstawowej o nawierzchni z masy bitumicznej oraz wykonanie dojazdu do szkoły podstawowej
i basenu o długości ok 75 m o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach inwestycji wykonano
poszerzenie jezdni,  budowę ścianki oporowej przy chodniku, montaż balustrady od strony skarpy,
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przebudowę sieci  energetycznej  i  oświetlenia  ulicznego oraz kanalizację  deszczową.  Inwestycja
została zrealizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.  Roboty zakończono,
odebrano i rozliczono. Łączny koszt poniesiony w br. wyniósł 1.971.396,58 zł, z czego 812.863,58
zł z budżetu gminy i 1.158.533 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Wyrzysk – przebudowa drogi gminnej – ulica Dębowa    obejmowała:

wykonanie  robót  związanych  z  przebudową  ulicy  osiedlowej  o  łącznej  długości  342  m
i  szerokości  5  m,  o  nawierzchni  z  kostki  brukowej  wraz  z  dojściami  do  posesji,  zjazdami
do  posesji  oraz  odwodnieniem  jezdni,  poprzez  istniejące  i  nowo  wykonane  wpusty  uliczne
do  kanalizacji  deszczowej.  Wody  opadowe  z  utwardzonej  powierzchni  pasa  drogowego
są odprowadzone za pomocą rurociągów grawitacyjnych do istniejącego układu grawitacyjnego
sieci deszczowej.  Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.  Łączny koszt poniesiony w 2019 r.
wyniósł 759.673,97 zł

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok 134



3. Budowa ul. Kasztanowej w Osieku nad Notecią   obejmowała:

wykonanie ulicy o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 463 m i szerokości 5 m, chodnika o
szerokości  podstawowej  2  m  z  kostki  brukowej  oraz  wykonanie  kanalizacji  deszczowej  z
odprowadzeniem do istniejącej sieci w ulicy Dębowej. Roboty budowlane zakończono, odebrano i

rozliczono. Łączny koszt poniesiony w 2019 r. wyniósł 1.299.999,99 zł.

4. Budowa drogi gminnej w Karolewie   obejmowała:

wykonanie jezdni drogi gminnej o szerokości 5 m z nawierzchni bitumicznej oraz obustronnych
poboczy  utwardzonych  kruszywem  łamanym,  na  odcinku  drogi  o  dł.  1.100  m,  zaczynając
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W 242. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu ze środków budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Roboty drogowe zakończono, odebrano i  rozliczono.  Łączny koszt poniesiony w ub. r.  wyniósł
1.422.514,58 zł, z z czego 1.180.914,58 zł z  budżetu gminy i  241.600 zł ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
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5. Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie   obejmowała:

rozliczenie  końcowe  za  wykonanie  prac  etapu  I  drogi  nr  G129322P,  zakończonego  w 2018  r.
oraz  wykonanie nawierzchni II etapu dalszego odcinka  drogi gminnej nr G129322P w kierunku
miejscowości  Polinowo,  o  długości  1.052  m i  szerokości  jezdni  5  m.  Zakres  robót  dotyczył
wykonania  nawierzchni  jezdni  bitumicznej  wraz  z  wjazdami  do posesji  i  pól  oraz  utwardzenie
poboczy tłuczniem z kruszywa łamanego.  Roboty drogowe zakończono,  odebrano i  rozliczono.
Łączny koszt poniesiony w roku 2019 wyniósł 975.940,51 zł.

6. Osiek n. Not. – utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Wyrzyskiej i ul. Ceramicznej   dotyczyło:
wykonania  utwardzenia  z  kostki  betonowej  łącznika  ciągu  pieszego  pomiędzy  ul.  Wyrzyską
i ul. Ceramiczną, o szerokości 3 m i długości ok. 66,5 m wraz z dojściami i wjazdami do posesji.
Roboty  budowlane  zakończono,  odebrano  i  rozliczono.  Koszt  wykonania  w ub.  r.  utwardzenia
wyniósł 49.905,70 zł.
7. Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej   obejmowała:

wykonanie  chodnika  o  szerokości  1,5  m  i  długości  135  m  z  kostki  betonowej
wraz z zabrukowaniem łuku skrzyżowania z kostki granitowej. Zadanie zrealizowano z udziałem
środków  z  budżetu  gminy  i  funduszu  sołeckiego.  Roboty  zakończono,  odebrano  i  rozliczono.
Łączny koszt poniesiony w ub. r. wyniósł  43.024,17 zł, z czego  28.366,29 zł z budżetu gminy a
14.683,71 zł z funduszu sołeckiego.

8. Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej   obejmowała:

wykonanie chodnika o długości 75 m i szerokości 1,5 m z kostki betonowej, zatoczkę autobusową
oraz  uzupełniono  ciągi  komunikacyjne  masą  bitumiczną.  Zadanie  zrealizowano
z  udziałem  środków  z  budżetu  gminy  i  funduszu  sołeckiego.  Roboty  budowlane  zakończono,
odebrano i rozliczono. Łączny koszt poniesiony w ub. r. wyniósł 35.914,93 zł, z czego 13.450,- zł z
budżetu gminy a 22.500,- zł z funduszu sołeckiego.

9. Bąkowo - utwardzenie terenu przy drodze gminnej   obejmowała :

wykonanie  utwardzenia  terenu  przy  drodze  gminnej  w  Bąkowie  z  kostki  granitowej,
służące możliwości postoju pojazdów. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.
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Roboty  zakończono,  odebrano  i  rozliczono.  Koszt  wykonania  w  ub.  r.  utwardzenia  wyniósł
10.448,68 zł.

10. Modernizacja odcinka drogi gminnej G129331P w Osieku n. Not.   obejmowała:

wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni (o szer. 1,0 m z każdej strony) z kruszywa łamanego
o gr.  20 cm, na odcinku drogi  od ul.  Dworcowej  do przejazdu kolejowego,  o  długości  500 m
oraz  miejscowego  profilowania  nawierzchni  jezdni  mieszanką  mineralno  –  bitumiczną.  Roboty
zakończono, odebrano i rozliczono. Koszt wykonania w ub. r. robót wyniósł 99.784,88 zł.

11. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej   w Gromadnie   obejmowało:

wykonanie otwartego rowu przydrożnego, budowę przepustów pod wjazdami do nieruchomości
i pod nawierzchnią jezdni, budowę rurociągu odprowadzającego wody opadowe z rowu otwartego
do zbiornika chłonnego zlokalizowanego za boiskiem sportowym.  Łączna długość wykonanego
odwodnienia drogowego (rowu otwartego i  rurociągów deszczowych) wyniosła  398 m.  Roboty
budowlane zakończono, odebrano i rozliczono. Łączny koszt poniesiony w br. wyniósł 269.649,93
zł.

12. Rzęszkowo - wykonanie rowu odwadniającego drogę gminną   obejmowało:

wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  budowie  otwartego  rowu  przydrożnego
wraz  z  przepustami  oraz  wylotem  do  istniejącego  rowu  melioracyjnego,  z  zastosowaniem
elementów  separujących  substancje  mineralne  w  postaci  piaskownika  oraz  osadnika  zawiesiny
mineralnej.  Łączna długość wykonanego odwodnienia drogowego wyniosła  ok.  476 m.  Roboty
budowlane  zakończono,  odebrano  i  rozliczono.  Łączny  koszt  poniesiony  w  2019  r.  wyniósł
121.412,55 zł.

13. Modernizacja istniejących przepustów przy drogach gminnych   obejmowała:
wykonanie  modernizacji  istniejących  przepustów  drogowych  przy  drogach  gminnych
w Polanowie  dwa przepusty  pod  zjazdami  do  posesji  i  w Anusinie  jeden  przepust  pod drogą
asfaltową,  polegających  na  rozbiórce  nawierzchni,  demontażu  i  montażu  rurociągu  pod
nawierzchnią,  rozbiórce  i  wykonaniu  ścianek  czołowych,  wykonaniu  warstw  konstrukcyjnych
i  nawierzchni  jezdni  oraz  zjazdów,  umocnienie  dna  rowu  i  skarp,  a  także  montażu  barier
ochronnych.  Roboty budowlane zakończono,  odebrano i  rozliczono.  Koszt  wykonania w ub.  r.
robót wyniósł 98.930,72 zł.

14. Auguścin – przebudowa dróg gminnych – opracowanie dokumentacji projektowej   obejmowało:

wykonanie dwóch dokumentacji projektowych dla przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w
Auguścinie,  w  ramach  dwóch  odrębnych  umów.  Pierwsze  opracowanie  dotyczyło  drogi
nr  G129327P  o  dł.  1,5  km  i  szer.  5  m  na  odcinku  za  świetlicą  w  kierunku  północnym.
Druga dokumentacja  dotyczyła  drogi  nr  G129329P o dł.  0,58  km i  szer.  5  m na przedłużeniu
nawierzchni  asfaltowej  do  skrzyżowania  z  drogą  Glesno-Kraczki.  Opracowanie  dokumentacji
projektowej zakończono i rozliczono. Łączny koszt poniesiony w br. wyniósł 65.832,70 zł.

15. Osiek  n.  Not.  –  przebudowa  drogi  gminnej  ulica  3  Maja  –  opracowanie  dokumentacji  
projektowej obejmowało:

wykonanie  dokumentacji  projektowej  dla  przebudowy  drogi  gminnej  3  Maja
w Osieku nad Notecią na całej długości ulicy, tj. od ul. XXX-lecia do ul. XX-lecia, o długości 188
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m i szerokości jezdni 5 m wraz z budową chodnika po jednej stronie o szerokości 2 m i wjazdami
do  posesji  o  nawierzchni  jezdni,  wjazdów  i  chodnika  z  kostki  betonowej.  Opracowanie
dokumentacji  projektowej zakończono i rozliczono. Koszt opracowania dokumentacji  w 2019 r.
wyniósł 7.500,00 zł.

16. Osiek n. Not. – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada   obejmowało:

sporządzenie wykonanie dokumentacji projektowej na :
A) przebudowę nawierzchni ulicy na odcinku od ul. XX - lecia do ul. Jasnej, stanowiącej ciąg

pieszo-jezdny wraz z wjazdami do posesji  o nawierzchni z kostki betonowej.  Parametry
techniczne : długość odcinka ok. 207,6 m, planowana szerokość pasa drogowego 5 m,

B) przebudowę  nawierzchni  ulicy  na  odcinku  od  jezdni  asfaltowej  w  ulicy  11  Listopada
w  kierunku  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z  zatoką  do  zawracania,  budową  chodnika
jednostronnego od zatoki do ul. XX – lecia i wjazdami do posesji o nawierzchnia z kostki
betonowej. Parametry techniczne : długość odcinka 68 m, planowana szer. pasa drogowego
4,5 - 5,5 m, szerokość chodnika 2 m,

C) utwardzenie chodnika w ulicy Jasnej, przy rondzie i w ulicy 11 Listopada do ul. XX-lecia,
wzdłuż  jezdni  asfaltowej,  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej  wraz  z  wjazdami
do posesji. Parametry techniczne: długość odcinka ok. 135 m i szerokości 1,8-2,0 m.
Opracowanie  dokumentacji  projektowej  zakończono  i  rozliczono.  Koszt  opracowania  
dokumentacji w 2019 r. wyniósł 12.000,00 zł.

17. Przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką w Wyrzysku   obejmowała:

rozliczenie  końcowe  za  przygotowanie  dokumentacji  projektowej  sporządzonej  w  2018  roku,
w  celu  wystąpienia  o  zezwolenie  na  realizację  inwestycji  drogowej,  w  zakresie  przebudowy
nawierzchni  ulicy  na odcinku od drogi  gminnej  (dawna droga krajowa nr  10)  do oczyszczalni
ścieków  o  długości  465  m  i  szerokości  6  m.  Koszt  rozliczenia  końcowego  opracowania
dokumentacji projektowej, na podstawie umowy z 2018 roku wyniósł 19.895,00 zł.

18. Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej   obejmowała:

wykonanie  dokumentacji  projektowej dla  przebudowy drogi gminnej w Gleśnie zakres projektu
dotyczył  odcinka  drogi  o  dł.  ok.  200  m  od  drogi  powiatowej  Glesno-Liszkowo  w  kierunku
cmentarza.  Przyjmujący  zamówienie  nie  wywiązał  się  z  terminu  sporządzenia  dokumentacji
wyznaczonego w umowie. W związku z tym, wobec projektanta zostaną wyciągnięte konsekwencje
wynikające z umowy, a realizacja i zapłata z wykonanie usługi nastąpi w 2020 roku, ze środków
budżetu gminy Wyrzysk na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ub. roku
nie poniesiono żadnych kosztów. Przewidywany termin wykonania robót - 30.06.2020 roku. 

19. Modernizacja  nawierzchni  ciągu  pieszo-jezdnego  drogi  gminnej  G129345P  w  Wyrzysku  
obejmuje:
rozbiórkę  nawierzchni  z  trylinki  betonowej  z  wywozem  materiału,  ułożenie  krawężników
i  obrzeży  betonowych  na  ławie  betonowej  z  oporem,  wykonanie  nawierzchni  ciągu
wraz z wjazdami do posesji, o długości 173 m i szerokości 3 m, nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce  piaskowo  –  cementowej,  podbudowie  z  gruntu  stabilizowanego  i  betonowej.
W  2019  r.  sporządzono  i  rozliczono  pomiary  w  terenie  i  kalkulację  kosztów  zadania.
Z uwagi na krótki okres realizacji i okres zimowy, środki przeniesiono na wydatki budżetu gminy
Wyrzysk 2019 roku,  które  nie  wygasają  z  upływem roku budżetowego.  W 2019 r.  poniesiono

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok 138



wydatki w wys.  3.075,00 zł na pomiary zakresu prac w terenie  i  opracowanie kosztorysów na
realizację robót. Przewidywany termin wykonania robót - 31.05.2020 roku.

20. Modernizacja chodnika w ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią   obejmuje:

wykonanie rozbiórki nawierzchni z płytek betonowych oraz krawężników z wywozem materiału,
ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie chodnika
z kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej, podbudowie z gruntu stabilizowanego
i betonowej, na odcinku o długości ok. 150 m, tj. od wjazdu na posesje nr 1A do ul. Różanej (prawa
strona). W 2019 r. sporządzono i rozliczono pomiary w terenie i kalkulację kosztów inwestycji.
Z uwagi na krótki okres realizacji i okres zimowy, środki przeniesiono na wydatki budżetu gminy
Wyrzysk 2019 roku,  które  nie  wygasają  z  upływem roku budżetowego.  W 2019 r.  poniesiono
wydatki w wys.  3.075,00 zł  na pomiary zakresu prac w terenie  i  opracowanie kosztorysów na
realizację robót. Przewidywany termin wykonania robót - 10.06.2020 roku.

21. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 1000-lecia w Osieku n. Not.   obejmuje:

sporządzenie  dokumentacji  wykonawczej  i  kalkulacji  kosztów  inwestycji,  w  ramach  której
zaplanowano  wykonanie  częściowego  frezowania  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  ulicy
o dł. ok. 180 m, wzmocnienie nawierzchni geosiatką szklano-węglową, ułożenie nowej nawierzchni
(warstwy  ścieralnej)  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz  regulację  pionową  studni
kanalizacyjnych.  W 2019  r.  sporządzono  i  rozliczono  pomiary  w  terenie  i  kalkulację  kosztów
inwestycji.  Z  uwagi  na  krótki  okres  realizacji  i  okres  zimowy,  środki  przeniesiono na  wydatki
budżetu gminy Wyrzysk 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2019 r.
poniesiono wydatki w wys. 10.455,00 zł na pomiary zakresu prac w terenie, wykonanie odwiertów
geotechnicznych  warstw  nawierzchni  i  opracowanie  kosztorysów  na  realizację  robót.
Przewidywany termin wykonania robót - 31.05.2020 roku.

B) Zadania w dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno – użytkowego z bazą noclegowo -  
wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej obejmowała :

- uzyskanie pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu i legalizację budowy, uzyskanie
pozwolenia na przebudowę obiektu w zakresie przebudowy hali sportowej z zapleczem socjalnym,
szatniowym  i  widownią,  wykonania  sali  fitness  i  siłowni  z  zapleczem  socjalno-szatniowym,
magazynu sprzętu, kotłowni gazowej,  biur OSiR-u, stołówki z kuchnią i  bazy noclegowej wraz
z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. W tym celu konieczne było  sporządzenie
ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku oraz charakterystyki energetycznej
budynku. Na potrzeby wniosku o uzyskanie dofinansowania modernizacji infrastruktury sportowej
– hali wraz z pomieszczeniami do obsługi obiektu sportowego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w
Warszawie, zaktualizowany został kosztorys inwestorski obejmujący wydzielenie robót w budynku
hali  sportowej  (bez  robót  w  budynku  socjalno-użytkowym z  bazą  noclegowo-wypoczynkową).
Wykonano również dokumentację projektową oświetlenia zewnętrznego wraz z linią zasilającą dla
terenu działki, na której zlokalizowana jest hala sportowa i boisko sportowe, a także modernizację
instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  w hali  sportowej  w  Wyrzysku.  Ww.  prace  zostały  odebrane
i rozliczone. Łączny koszt poniesiony w 2019r. wyniósł 16.802,89 zł.
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C) Zadania w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. W  yrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego   obejmowała:
• wykonanie  przebudowy  kotłowni  z  olejowej  na  gazową  poprzez  wymianę  palnika

z olejowego na gazowy, wykonanie instalacji  gazową zasilającej do kotła oraz instalacji
wywiewnej

• wykonanie renowacji  elewacji  budynku Urzędu polegającej  na  oczyszczeniu elewacji  ze
starej farby, oczyszczeniu elementów dekoracyjnych, cokołów, krat, wycięcie spoin, skucie
obluzowanych tynków,

• wykonanie  nowych  spoin  międzyceglanych,  odtworzenie  ubytków  przy  elementach
zdobniczych, uzupełnienie, zaimpregnowanie i scalenie kolorystycznie cegły, wykończenie
zaprawą tynkarską cokołów i okapu budynku.

• sporządzenie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  wymianę  nawierzchni  parkingu
przy budynku urzędu.

Wszelkie prace, dobór metod i kolorystyki elewacji prowadzone były z udziałem Wielkopolskiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,  Delegatura w Pile  Ww. prace zakończono, odebrano i
rozliczono. Łączne nakłady finansowe poniesione w 2019 r. wyniosły 467.373,36 zł.

2. Wyrzysk – wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego   obejmowała:

wykonanie dwóch nowych drzwi dębowych oraz renowację jednych drzwi bocznych, stanowiących
odtworzenie wiernej repliki i przeniesienie oryginalnych elementów dekoracyjnych t. j.  :  rozety,
okucia, zawiasy, kraty, itp. na nowe drzwi oraz wykonanie odtworzeń wszystkich ozdób.

Uzgodnienie i dobór koloru drzwi, prowadzone były z udziałem Wielkopolskiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile. Z uwagi na konieczność koordynacji prowadzonych prac
renowacyjnych elewacji oraz długi okres uzgadniania i doboru koloru drzwi, środki przeniesiono na
wydatki budżetu gminy Wyrzysk 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Roboty zostaną zakończone i rozliczone w I kwartale 2020 r. W 2019 r. nie poniesiono żadnych
kosztów.
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3. Utwardzenie terenu na działce 233/2 przy budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku   obejmuje:

wykonanie  rozbiórki  nawierzchni  bitumicznej  z  wywozem  materiału,  rozebranie  nawierzchni
z kostki betonowej na odkład, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej
z oporem, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

W  2019  roku  sporządzono  i  rozliczono  pomiary  w  terenie  i  kalkulację  kosztów  inwestycji.
Z uwagi na krótki okres realizacji i okres zimowy, środki przeniesiono na wydatki budżetu gminy
Wyrzysk 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2019 r. nie poniesiono
żadnych kosztów. Przewidywany termin wykonania robót - 30.04.2020 roku.

4. Wykonanie  oświetlenia  zewnętrznego  elewacji  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  
obejmuje:

wykonanie  oświetlenia  elewacji,  nad  wejściami  oraz  podświetlenia  nazwy  urzędu  na  elewacji
budynku.  Z  uwagi  na  krótki  okres  realizacji  i  okres  zimowy,  środki  przeniesiono  na  wydatki
budżetu gminy Wyrzysk 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  W 2019 r.
nie poniesiono żadnych kosztów. Przewidywany termin wykonania robót - 30.04.2020 roku.

D) Zadania w dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP   w Wyrzysku   obejmowała:

rozbiórkę  kotłowni,  przebudowę  zaplecza  socjalnego  z  aneksem  kuchennym  oraz  toaletą,
nadbudowę jednego i rozbudowę o kolejny boks garażowego, rozbudowę o pomieszczenie kotłowni
oraz dwa pomieszczenia gospodarcze, wykonanie szatni na stroje bojowe z węzłem sanitarnym,
oraz  uzyskanie  decyzję  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  obiektu.  Roboty  budowlane  zostały
zakończone,  odebrane  i  rozliczone.  Łączne  nakłady  finansowe  poniesione  w  2019  r.  wyniosły
1.440.632,28 zł.

E) Zadania w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
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1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk   obejmowało:

wykonanie  34  kompletnych  punktów  oświetleniowych,  czyli  słup,  wysięgnik,  oprawa  LED
i okablowanie w 14-tu niżej wymienionych miejscach na terenie gminy Wyrzysk :

- w Wyrzysku przy ul. Akacjowej, Pocztowej i Przy Stawie, łącznie 4 punkty,

-  w Osieku n.  Not.  przy ul.  Podgórnej,  Spacerowej  i  Za Skansenem, Dworcowej,  Kasztanowej
i przy ścieżce rowerowej, łącznie 15 punktów,

- w Gleśnie przy parkingu na terenie sportowo - rekreacyjnym 1 punkt,

- w Bagdadzie 2 punkty,

- w Bielawach Nowych 1 punkt,

- w Kosztowie 6 punktów,

- w Młotkówku 3 punkty,

- w Karolewie 2 punkty.

Roboty montażowe zostały zakończone, odebrane i rozliczone. Łącznie poniesiono koszty w 2019 r.
w wysokości 229.489,65 zł.

2. Rzęszkowo – montaż oświetlenia przy drodze gminnej   obejmowało:

zamontowanie  dwóch  słupów  oświetlenia  drogowego  wraz  z  wysięgnikami  i  oprawami
oświetleniowymi pojedynczymi typu LED. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

Roboty zakończono i rozliczono. Nakłady finansowe poniesione w 2019 r. wyniosły 9.370,36 zł.

3. Osiek  n.  Not.  –  wykonanie  separatora  substancji  ropopochodnych  oraz  obejścia  awaryjnego  
piaskownika i separatora obejmuje:

wykonanie separatora z obejściem piaskownika tzw. by-passem zapewniającym odpowiedni stopień
oczyszczenia wód opadowych i roztopowych z terenu Osieka nad Notecią do Kanału Żuławka. W
2019 roku złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oraz dokonano aktualizacji
kosztów  inwestycji  do  zapytania  ofertowego  na  wykonanie  robót.
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Środki  na  realizację  zadania  przeniesiono  na  wydatki  budżetu  gminy  Wyrzysk  2019  roku,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2019 r. poniesiono wydatki w wys. 1.888,50
zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na realizację robót. Przewidywany termin wykonania
robót - 31.05.2020 roku.

F) Zadania w dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Osieku nad Notecią   obejmowała:

wykonanie  dokumentacji  projektowej  oraz  robót  budowlanych  w  zakresie  rozbiórki  ściany
działowej,  zmiany  układu  pomieszczenia  kuchni,  wymiany  instalacji  wod.-kan.,  wentylacyjnej
i  elektrycznej,  wymiany  stolarki  drzwiowej,  wymiany płytek ściennych i  podłogowych,  zakupu
i montażu wyposażenia. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z budżetu gminy i funduszu 

sołeckiego. Ww. prace zakończono i rozliczono. W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości łącznej
92.040,90 zł, z czego 82.040,90 zł z budżetu gminy a 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego.

2. Wykonanie  robót  budowlanych  dotyczących  modernizacji  świetlicy  wiejskiej  w  Polanowie  
obejmował:

wykonanie  nowej  instalacji  oświetleniowej  i  gniazd  wtyczkowych  wraz  z  okablowanie,
zamontowanie  ogrzewania  elektrycznego  oraz  instalację  do  wydzielonego  aneksu  kuchennego,
a także przygotowanie instalacji do montażu urządzeń multimedialnych. Zadanie zrealizowano ze
środków  funduszu  sołeckiego.  Roboty  zakończono  i  rozliczono.  W 2019  r.  poniesiono  koszty
w wysokości 16.742,06 zł.

3. Gromadno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy   obejmowało:

montaż dwóch  altan  rekreacyjnych  drewnianych,  wykonanie  utwardzenia  terenu  pod  nimi
oraz  utwardzenia  ciągów  komunikacyjnych  z  kostki  betonowej,  zamontowanie  tablicy
informacyjnej  z  historią  sołectwa,  betonowego  stołu  i  grilla.  Ww.  zakres  prac  zakończono
i rozliczono. W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości łącznej 140.997,09 zł, z czego 94.997,09 zł
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z budżetu gminy, 16.000 zł z funduszu sołeckiego i 30.000 zł ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

4. Falmierowo – zakup i montaż budynku gospodarczego   obejmował:

wykonanie  podziału  działki,  uzyskanie  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  ceku  publicznego
oraz zamontowanie blaszanego pomieszczenia gospodarczego o wym. 5,0 x 6,5 m, zamocowanego
do  fundamentów  żelbetowych.  Zadanie  zrealizowano  z  udziałem  środków
z  budżetu  gminy  i  funduszu  sołeckiego.  Roboty  zakończono  i   rozliczono.  Łączne  nakłady
poniesione na realizację zadania w 2019 roku wyniosły 10.997,70 zł, z czego  3.997,70 zł z budżetu
gminy, 7.000 zł z funduszu sołeckiego.

5. Z  akup  i  montaż  budynku  gospodarczego   przy  świetlicy  wiejskiej  w  Wyrzysku  Skarbowym  
obejmował:

uzyskanie  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  ceku  publicznego  oraz  zamontowanie  blaszanego
pomieszczenia gospodarczego o wym. 5,0 x 6,5 m, zamocowanego do fundamentów żelbetowych.
Zadanie  zrealizowano  ze  środków  funduszu  sołeckiego.  Ww.  prace  zakończono  i   rozliczono.
Nakłady poniesione w 2019 r. wyniosły 16.632,19 zł.

6. Bąkowo – projekt centralnego ogrzewania w budynku świetlicy i remizy strażackiej   obejmował:

sporządzenie dokumentacji projektowej na zamontowanie centralnego ogrzewania i kotłowni oraz
wewnętrznej  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  w  budynku  świetlicy  wiejskiej  oraz  remizy
strażackiej.  Zadanie  zrealizowano ze  środków funduszu  sołeckiego.  Opracowanie  dokumentacji
projektowej zakończono i rozliczono. Nakłady poniesione w 2019 r. na opracowanie dokumentacji
wyniosły 10.455,00 zł.

7. Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku   obejmuje:

prace  zabezpieczające  figury,  demontaż  i  transport  figury  do  i  z  miejsca  prowadzenia  prac
renowacyjnych,  konserwację  zbrojenia,  renowację  postumentu  pod  figurę  i  schodów  wokół
postumentu, wykonanie nowych okładzin granitowych schodów i postumentu, utwardzenie dojścia
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do  pomnika  z  kostki  granitowej,  wykonanie  betonowych  postumentów  na  znicze  i  kwiaty
z okładzinami granitowymi.

Program prace renowacyjnych,  dobór rodzaju,  koloru  i  struktury materiału granitowego zostały
uzgodnione z Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile.

Z  uwagi  na  długi  okres  uzgadniania  materiału  granitowego  na  wykończenie  schodów
i  postumentu  pomnika,  środki  przeniesiono  na  wydatki  budżetu  gminy  Wyrzysk  2019  roku,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Roboty zostaną zakończone i rozliczone w I półrocze 2020 r.

G) Zadania w dziale KULTURA FIZYCZNA

1. Remont  zaplecza  szatniowo  –  socjalnego  pomieszczeń  klubu  sportowego  w  Kościerzynie  Wielkim  
obejmował:
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2. wymianę podłóg w szatniach, pokoju sędziowskim i korytarzu, ułożenie płytek na ścianach, wymianę
pokrycia dachowego na płytę warstwową ocieploną, wymianę podsufitki, montaż wentylacji mechanicznej,
wymianę instalacji elektrycznej, wymianę osprzętu sanitarnego oraz montaż nowych bojlerów elektrycznych
do ciepłej  wody.  Łączne nakłady poniesione na realizację  zadania  w 2019 roku wyniosły  60.625,24 zł,
z  czego  29.625,24  zł z  budżetu  gminy,  30.000  zł ze  środków  budżetu  Samorządu  Województwa
Wielkopolskiego  w  ramach  programu  „Szatnia  na  medal”  oraz 1.000  zł  od  partnera  projektu  –  klubu
sportowego Sokół Kościerzyn Wielki. Roboty zakończono i rozliczono.

2. Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego obejmowało:

montaż ogrodzenia działki z siatki stalowej o wys. 1,8m na słupkach stalowych zabetonowanych
w gruncie z bramą wjazdową od drogi publicznej powiatowej o dł. łącznej 330m.  W 2019 roku
Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa  przekazał  na  rzecz  Gminy  Wyrzysk,  działkę  położoną
w Rzęszkowie,  z  przeznaczeniem na cele sportowe.  Gmina zleciła obsługę geodezyjną poprzez
wytyczenie reperu roboczego i wznowienie granic na terenie działki. Z uwagi na późne przekazanie
działki  oraz  konieczność  jej  wytyczenia,  środki  na  realizację  zadania  przeniesiono  na  wydatki
budżetu  gminy  Wyrzysk  2019  roku,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego.
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Przewidywany termin wykonania robót -  30.04.2020 roku. W 2019 r. poniesione zostały nakłady
w wysokości 3.290,00 zł.

3. Dąbki – zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych obejmował:

wykonanie  projektu  zagospodarowania  działki,  na  podstawie  którego  zamontowano  urządzenie
fitness-crossfit /  street workout wraz z bezpieczną nawierzchnią z piasku w obrębie urządzenia.
Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego. Roboty zakończono i rozliczono. W 2019 r.
poniesiono koszty w wysokości 15.907,50 zł.

4. Ruda – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obejmowało:

montaż  zasilania  i  oświetlenia  terenu  rekreacyjnego  oraz  placu  zabaw,  wymurowanie  ogniska
o średnicy 2,0 m i wysokości 20 cm powyżej poziomu terenu, z kostki granitowej,  utwardzenie
terenu wokół ogniska o szerokości pasa 1,0 m również z kostki granitowej. Ponadto zamontowano
grill obrotowy, opuszczany nad ogniskiem oraz 4 szt. ławek wokół ogniska. Zadanie zrealizowano
ze  środków funduszu  sołeckiego.  Prace  zakończono  i   rozliczono.  W 2019  r.  koszty  wyniosły
13.994,38 zł.

5.  Konstantynowo  –  doposażenie  placu  zabaw  oraz  montaż  wiaty  rekreacyjnej  (dokumentacja
projektowa) obejmowało:

opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw, na podstawie którego zamontowano
dwustanowiskowe  urządzenie  siłowni  zewnętrznej,  tzn.  orbitrek  i  dwa  koła  TAI-CHI  oraz
drewnianą huśtawkę wagową,  a  także sporządzenie dokumentacji  projektowej  na montaż  wiaty
rekreacyjnej  drewnianej  dla  mieszkańców  o  wym.  6,0  x  3,0  m.
Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego i częściowo budżetu gminy.  Ww. zakres
prac zakończono i  rozliczono.  Nakłady na zadanie w 2019 r. wyniosły 2.400,00 zł.

6. Kosztowo – doposażenie wiaty obejmowało:

montaż  pięciu  ławostołów  drewnianych  oraz  dwóch  ławek  z  bali  drewnianych.  Zadanie
zrealizowano  ze  środków  funduszu  sołeckiego.  Prace  zakończono  i  rozliczono.  W  2019  r.
poniesiono koszty w wysokości 7.000,00 zł.
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7.  Młotkówko  –  montaż  instalacji  elektrycznej  oraz  zagospodarowanie  terenu  przy  wiacie
rekreacyjnej obejmowało:

wykonanie  instalacji  oświetleniowej  i  gniazd  wtyczkowych  pod  wiatą  oraz  projektora
doświetlającego teren przy wiacie, a także montaż 4 ławek betonowych z oparciami i siedziskami
drewnianymi, usytuowanych przy wiacie rekreacyjnej. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu
sołeckiego.  Zadanie  zakończono i   rozliczono.   Łączne  wydatki  wyniosły 9.317,55 zł,  z  czego
4.774,63 zł  na montaż instalacji elektrycznej pod wiatą, a   4.542,92 zł na zakup i montaż ławek
betonowych przy wiacie.

8.  Żelazno  –  zabudowa tyłu  oraz  ścian  bocznych  wiaty  rekreacyjnej  zlokalizowanej  na  terenie
gminnym obejmowało:

wykonanie  zabudowy  ścian  bocznych  i  tylnej  z  deski  boazeryjnej  impregnowanej
oraz  impregnację  całej  wiaty.  Zadanie  zrealizowano  ze  środków  funduszu  sołeckiego.  Roboty
zakończono i  rozliczono. Koszt zabudowy ścian wyniósł 14.117,87 zł.

9.  Wykonanie  instalacji  elektrycznej  na  terenie  i  pod  wiatą  oraz  zagospodarowanie  przestrzeni
publicznej na terenie sportowo – rekreacyjnym w Gleśnie obejmowało:

rozprowadzenie na terenie rekreacyjnym i przy placu zabaw oświetlenia zewnętrznego składającej
się  z czterech słupów  z podwójną oprawą LED i  jednego z pojedynczą oprawą LED-ową oraz
wykonanie  instalacji elektrycznej oświetleniowej (3 oprawy pod wiatą + 1 LED boczna) i gniazd
wtyczkowych  pod  wiatą  rekreacyjną.  Zadanie  zrealizowano  ze  środków funduszu  sołeckiego  i
budżetu gminy. Roboty zakończono i  rozliczono. Łączne wydatki wyniosły 49.508,77 zł, z czego
19.972,90 zł  na  montaż  instalacji  elektrycznej  na  terenie  i  pod  wiatą,  a  29.535,87 zł
zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sportowo-rekreacyjnym.

10. Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku obejmowała:

wykonanie  robót  murarskich,  tynkarskich,  okładzinowych,  posadzkarskich  (w  pomieszczeniu
technicznym  ratownika  i  przedsionku).  Przedsięwzięcie  jest  zadaniem  wieloletnim  z  okresem
realizacji do 2020 r. Koszt w 2019 r. wyniósł 20.000,00 zł.

11.  M  odernizacja  pomieszczeń  w  budynku  użyteczności  publicznej  przy  ulicy  Parkowej  
w Wyrzysku obejmowało:

wykonanie remontu instalacji  centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami do budynku. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem
realizacji do 2020 r. Koszt w 2019 r. wyniósł 43.911,00 zł.

12.  Przebudowa  konstrukcji  dachowej  i  termomodernizacja  budynku  basenu  w  Wyrzysku
wraz z wymianą infrastruktury technicznej obejmowało:
wykonanie  w  etapie  I  nadbudowy  części  trzykondygnacyjnej,  zmiany  konstrukcji  dachu
oraz powiększenia okna na parterze budynku użyteczności publicznej – basen pływacki. W II etapie
wykonano  nadbudowę  części  trzykondygnacyjnej,  zmieniono  konstrukcję  dachu
oraz  zamontowano  okna  i  wymieniono  drzwi  wejściowe  na  parterze  basenu  oraz  wykonano
termomodernizację  całego  budynku użyteczności  publicznej  części  basenu pływackiego i części
administracyjno-usługowej  oraz  wykonano  pochylnię  dla  niepełnosprawnych  ze  schodami
wejściowym. Przedsięwzięcie zakończono w 2019 r. Koszt inwestycji w 2019 r wyniósł 547 253,00
zł.
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13.  Remont  instalacji  elektrycznej  w  budynku  administracyjno-usługowym  ul.  Parkowa  6
w Wyrzysku obejmowała:
opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie  robót w zakresie demontażu starej instalacji
elektrycznej,  montażu  RG,  linii  zasilających,  rozdzielni  TR3,  instalacji  oświetleniowej
(część  opraw  bez  osprzętu)  oraz  instalacji  teletechnicznych  (bez  osprzętu).  Koszt  remontu
z wykonaniem projektu w 2019 r. wyniósł 60 295,41 zł.

4.13  Gospodarka mieszkaniowa
Gmina wykonuje swoje zadania w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb

mieszkaniowych  wykorzystując  mieszkaniowy  zasób  gminy  lub  w inny  sposób  np.  poprzez
tworzenie warunków dla inwestycji mieszkaniowych. Mieszkaniowy zasób Gminy stanowią lokale
mieszkalne  położone  w budynkach  stanowiących  własność  i współwłasność  gminy.  Łącznie
mieszkaniowy  zasób  Gminy  Wyrzysk  to  249   lokali  mieszkalnych  o powierzchni  użytkowej
11.518,31 m2. 

Budynki i lokale mieszkalne stanowiące w 100% własność Gminy

Tabela. Zestawienie ogólne budynków i lokali

Ilość budynków 16

Ilość lokali mieszkalnych ( w tym lokale socjalne) 63

Powierzchnia w m2 2.609,42

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Jednostki Gospodarki Mieszkaniowej

Budynki stanowiące  w 100% własność Gminy stanowią 24,62% zasobu mieszkaniowego,
z tego  9 budynków położonych jest  na terenie wsi,  między innymi w Polanowie (3 budynki),
Falmierowie  (1  budynek),  Osieku  n/Not.  (1  budynek),  Kościerzynie  Wielkim  (1  budynek),
Kosztowie  (1  budynek),  Dąbkach  (1  budynek),  Gleśnie  (1  budynek).  Pozostałych  7 budynków
położonych jest w mieście. Wszystkie budynki mają wydzielone geodezyjnie działki. 

Lokale mieszkalne gminy w budynkach stanowiących przedmiot współwłasności.

Lokale w budynkach stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego są sprzedawane
wraz z udziałem w prawie własności gruntu bądź udziałem w prawie użytkowania wieczystego
gruntu  niezbędnego  do  racjonalnego  korzystania  z budynku.  Budynki  stanowiące  przedmiot
współwłasności Gminy i osób fizycznych stanowią 75,38 % zasobu mieszkaniowego, z tego 6
budynków zlokalizowanych jest  na terenie gminy, natomiast pozostałe budynki położone są w
mieście. 

Tabela. Zestawienie ogólne budynków i lokali

Wyszczególnienie
Gmina Wyrzysk   i

Wspólnoty Mieszkaniowe

Ilość budynków 49
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Ilość lokali mieszkalnych

w tym:

1.lokale stanowiące własność Gminy

2.lokale stanowiące własność innych podmiotów

396

186

210

Powierzchnia w m2 19.857,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Jednostki Gospodarki Mieszkaniowej

Aktualny stan techniczny zasobu mieszkaniowego.
Mieszkaniowy  zasób  Gminy  to  łącznie  249  lokali  mieszkalnych  o  różnej  powierzchni

użytkowej poszczególnych lokali. 

1)   Stan techniczny zasobu mieszkaniowego:

Liczba lokali ogółem, w tym : Udział w %

249 100

stan bardzo dobry 54 21,69

stan dobry (w tym lokale socjalne) 118 47,39

stan średni 73 29,32

stan zły 4 1,60

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Jednostki Gospodarki Komunalnej

2)  Wiek budynków

Tabela. Łącznie budynki wspólnot z udziałem gminy i budynki 100% gminy

Lp. Lata budowy LICZBA Udział procentowy

 w całości

1 Wybudowane przed 1918 25 38,46

2 Wybudowane w latach 1918-1944 25 38,46

3 Wybudowane w latach 1945-1960 4 6,15

4 Wybudowane w latach 1961-1970 3 4,62

5 Wybudowane po 1970 8 12,31

Razem 65 100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Jednostki Gospodarki Komunalnej
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 Systematyczne  szacowanie  stopnia  zużycia  budynków  jest  jednym  z  podstawowych
elementów  zarządzania  substancją  mieszkaniową.  Rozeznanie  stanu  technicznego  własnych
zasobów mieszkaniowych pozwala na racjonalne planowanie remontów bieżących i kapitalnych.
Za  konieczne  uznaje  się  przeprowadzenie  w  większości  budynków  stanowiących  własność
i  współwłasność  Gminy  remontów  bieżących  w  takim  zakresie  aby  ze  względu  na  ich  stan
techniczny, nieruchomości te mogły utrzymać aktualny stan techniczny. Priorytetem przy realizacji
remontów nieruchomości jest w pierwszej kolejności usuwanie stanów awaryjnych zagrażających
życiu  i  bezpieczeństwu  ludności  oraz  konstrukcji  technicznej  budynku,  a  jako  efekt  końcowy
termomodernizacja  obiektów.  Środki  finansowe  na  utrzymanie  mieszkaniowego  zasobu  gminy
i poprawę jego stanu technicznego pochodzą z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz są to
dodatkowe środki finansowe pochodzące z budżetu gminy przeznaczane na remonty.  Ogólny stan
techniczny  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Wyrzysk  ulega  systematycznej  poprawie  w  miarę
dostosowywania  stawek  czynszu  do  poziomu  odzwierciedlającego  rzeczywiste  nakłady
na  utrzymanie  budynków.  Potrzeby  remontowe  określone  na  podstawie  stanu  technicznego
budynków  realizowane  są  w  ramach  środków  przeznaczonych  na  utrzymanie  zasobu
mieszkaniowego

Potrzeby remontowe dotyczące nieruchomości.

Konieczność wykonania prac remontowych w budynkach będących przedmiotem własności
i współwłasności gminy jest bardzo duża. Szczegółowe plany remontowe ustalane są na okres roku,
raz rocznie na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w okresie do końca I kwartału każdego roku. 

W 2019 roku na remonty bieżące  w budynkach mieszkalnych (bez drobnych napraw i usuwania

awarii) poniesiono łącznie 67 902,40 zł  z tego :

1)  lokale użytkowe :              18 206,50 zł
 z tego :

naprawa dachu                                           2 113,82 zł  
w tym: 

ul. Piękna 1 = 1 056,91 zł
PWP 19 ( ZOZ)= 1 056,91 zł

inne rem.- budowl.                                   14 880,00 zł   -  1 lokal : PWP 19- gabinet 
stomatologiczny - modernizacja lokalu

 inne rem.- instalacyjne                          1 212,68 zł  
 PWP 19( ZOZ)
– przyłącze inst. elektrycznej do podgrzewacza wody w łazience
- wymiana grzejników w gabinecie lekarskim

2)  lokale mieszkalne : 47 083,72 zł
   z tego :

dachy                                               2 804,00 zł – 1 budynek Polanowo 36  
wymiana stolarki                      - brak  
piece                                               34 857,96 zł  

- w 18 lokalach :

ul. Bydgoska 21 1szt. 2830,13
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ul. Bydgoska 19 3szt. 6551,95

ul. Bydgoska 24A 1szt. 2992,64

ul. Łączna 3 1szt. 3094,18

ul. Bydgoska 39 1szt. 2483,54

ul. Bydgoska 37 1szt. 2248,53

ul. Bydgoska 35 1szt. 2699,06

ul. PWP 22A 1szt. 654,26

ul.Grunwaldzka 5 1szt. 2120,83

ul.Grunwaldzka 4 1szt. 2205,96

ul. Kościuszki 8 1 szt. 2014,97

ul. Kościuszki 11 1 szt. 2347,79

ul. Kościuszki 6 1 szt. 2614,11

inne rem.-budowl.                         5 742,36 zł  

- w 2 lokalach

ul. Kościuszki 12 1742,04

ul. Łączna 3 4000,32

inne rem-instalac.                         3 679,00 zł  

w 10 budynkach

ul. Zduny 2 przyłącze kanalizacyjne 1986,40

Ruda 23 wymiana grzejnika 240,00

Dąbki 23  wymiana pompy do pieca c.o 426,60

ul. Bydgoska 25 – wymiana instal. elektr. 318,60

naprawy- parkomaty                   2 612,18  

wymiana nowej jednostki monetarnej do parkomatu nr 2

W 2019 roku nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

    

Gospodarowanie komunalnym zasobem lokali mieszkalnych

Tabela.  Analiza  prowadzonych  postępowań  w  sprawie  gospodarowania  lokalami  mieszkalnymi
w 2019 r.

Rodzaj sprawy
Liczba

złożonych
wniosków

Liczba spraw
zakończonych
pozytywnie 

Liczba spraw
zakończonych
negatywnie ze

względu na brak
podstaw prawnych

Liczba spraw
będących w toku

zawarcie umowy najmu lokalu 9 4 1 4
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socjalnego

zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego

18 7 4 8

zamiana lokalu mieszkalnego 2 0 0 2

wydanie  tytułu  prawnego
do lokalu po zgonie najemcy

2 2 0 0

zawiadomienia  o  posiedzeniu
sądu  w  sprawie  eksmisji
z lokali mieszkalnych będących
własnością osób fizycznych

0 0 0 0

rozwiązanie  umowy  najmu
na lokal mieszkalny.

0 0 0 0

Ogółem 31 13 5 14

Źródło: opracowanie własne

W 2019 r. wpłynęło łącznie 30 pism i wniosków w sprawie gospodarowania gminnym
zasobem mieszkaniowym. W wyniku prowadzonych postępowań zakończono łącznie 18 spraw,
w tym 11 rozpatrzono pozytywnie. W przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu bądź
zamiany lokalu pozytywne rozpatrzenie oznacza wydanie przez Burmistrza Wyrzyska skierowania
do  zawarcia  umowy  najmu.  Łącznie  w  2019  roku  wydano  10  skierowań  (4  dotyczyły  najmu
socjalnego  lokali,  7  lokali  mieszkalnych)  i  zawarto  9  umów  na  najem  lokali  wchodzących
w skład  mieszkaniowego  zasobu gminy.   Pozostałych   wnioskodawców umieszczono  na  liście
oczekujących do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu i  lokalu mieszkalnego wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyrzysk.  Pięciu wnioskodawców nie spełniło kryterium
do zawarcia umowy, stąd ze względu na brak podstawy prawnej sprawę zakończono negatywnie. 

Wnioski w sprawie wydania tytułu prawnego do lokalu po zgonie najemcy rozpatrywano
na  podstawie  przepisu  art.  691  Kodeksu  cywilnego,  który  w  swojej  treści  zawiera  krąg  osób
uprawnionych  do wstąpienia  w stosunek najmu w razie  śmierci  najemcy lokalu  mieszkalnego.
Na 2 złożone wnioski w 2019 r.  uprawnienie takie otrzymało 2 wnioskodawców. 

 Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego
Gmina Wyrzysk w 2019 roku wypłaciła odszkodowanie w wysokości 474,69 zł z  tytułu

odszkodowania  właścicielowi  lokalu  mieszkalnego  w  związku  z  niedostarczeniem  lokalu
socjalnego. 

4.14 Gospodarka komunalna, zaopatrzenie w energię elektryczną

 Szalety publiczne.
Od  2018 roku na terenie miasta Wyrzyska funkcjonuje publiczna toaleta zlokalizowana  przy ul.
Targowisko 3. Korzystanie z toalety jest odpłatne poprzez umieszczenie w zamku depozytowym
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monety  o  nominale  1,00  zł.  Obsługą  szaletu  zajmuje  się  Jednostka  Gospodarki  Komunalnej.
Na wyposażenie, środki czystości i utrzymanie toalety do grudnia 2019 roku wydano 4 527,61 zł
natomiast dochody jakie uzyskano to kwota 854,90 zł.

Targowisko miejskie.
Na terenie Wyrzyska działa targowisko miejskie przy ul. Targowisko o powierzchni 5.100,00 m2.
Targowisko czynne jest we wtorki i piątki od godziny 6:00 do godziny 14:00. Dodatkowo poza
targowiskiem na terenie gminy w 2019 roku funkcjonował plac targowy przy ul. Głównej w Osieku
nad  Notecią.  Bieżące  utrzymanie  tych  miejsc  w  2019  roku  kosztowało  Gminę 64.595,56  zł,
natomiast przychód jaki uzyskano z opłat targowej wyniósł 87.632,00 zł

Amfiteatr
Na terenie miasta Wyrzysk, przy ul. Parkowej zlokalizowany jest amfiteatr miejski. Składa się on ze
sceny,  czterech  sektorów  trybun  oraz  murka  oporowego  i  schodów.  W amfiteatrze  corocznie
odbywa się szereg imprez kulturalnych związanych między innymi z obchodami Dni Wyrzyska.
Bieżące utrzymanie obiektu w 2019 roku wyniosło ok 3.000 zł. 

Obsługa kanalizacji deszczowej
W 2019 roku Gmina Wyrzysk zawarła z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.
o. w Wyrzysku umowę na obsługę kanalizacji deszczowej. W ramach umowy PWiK Sp. z o. o.
przeprowadziła działania polegające na:
a) wykonywaniu  bieżących  (mających  charakter  konserwacji)  i  awaryjnych  napraw  kanalizacji
deszczowej;
b) regulacji zapadniętych studni;
c) odtworzeniu nawierzchni (dróg, ulic, chodników, placów itp.) po wykonanych naprawach;
d) udrażnianiu  sieci  (studzienek  deszczowych,  przykanalików  itp.)  wraz  z  wywozem
i utylizacją usuniętych nieczystości;
e) utrzymaniu  separatorów,  piaskowników  w  należytym  stanie  technicznym  (oczyszczanie
wraz z wywozem i utylizacją usuniętych nieczystości);
f) uzupełnianiu  brakującej  (skradzionej)  i  wymiana  zniszczonej  armatury  (wpustów  ulicznych,
pokryw studni deszczowych);
g) zakupie części zamiennych i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
h) prowadzeniu  przeglądów  eksploatacyjnych  urządzeń  oczyszczających  wody  opadowe
i roztopowe, wraz z odpowiednią adnotacją w dzienniku eksploatacji urządzenia.
Koszty poniesione na powyższe zadania wyniosły 16.248,98 zł.

Utrzymanie zieleni
       W ramach zadania utrzymania zieleni w sołectwach  podpisano 9 umów z osobami fizycznymi
na realizację zadań polegających na wykaszaniu traw na działkach będących własnością Gminy
Wyrzysk  w sołectwach  Auguścin,  Falmierowo,  Glesno,  Gromadno,  Konstantynowo,  Kosztowo,
Młotkówko, Ruda, Żelazno. Umowy obowiązywały w okresie od kwietnia do września 2019 roku.
Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 11.831,40 zł.
      Utrzymanie zieleni w Wyrzysku i Osieku nad Notecią wykonywane było w ramach działalności
statutowej   przez  Jednostkę  Gospodarki  Komunalnej  w  Wyrzysku.  Na  realizację  zadania
przeznaczono kwotę 255 482,51 zł.
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Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz
Zadania  polegające  na  budowie  infrastruktury,  dostarczaniu  i  sprzedaży  energii  elektrycznej

(prądu), na terenie województwa wielkopolskiego, a co za tym idzie również w Gminie Wyrzysk,
realizuje jedna z czterech grup energetycznych w Polsce, którą jest Enea z siedzibą w Poznaniu.

Zadania polegające na budowie infrastruktury, dostarczaniu i sprzedaży gazu w Gminie Wyrzysk
realizuje  Polska  Spółka  Gazownictwa,  która  jest  Narodowym  Operatorem  Systemu
Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. 

Utrzymanie czystości 
       Wykonując  zadania  statutowe  objęte  przedmiotem  działania,  Jednostka  Gospodarki
Komunalnej  w Wyrzysku realizuje zadania własne gminy z zakresu gospodarki komunalnej. Cała
sfera tej działalności finansowana jest z budżetu gminy, na co składają się:
1) wynagrodzenia  i  pozostałe  świadczenia  pracownicze  dla  16  –  osobowej  ekipy  pracowników
realizujących ww. zadanie;
2) materiały, narzędzia  i  usługi niezbędne do wykonania powierzonego zakresu zadań;
3) sprzęt  i  urządzenia  służące  jako  środki  techniczne  do  wykonywania  zadań,  w  tym  napraw
oraz prac remontowo – konserwacyjnych.
4) koszty opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie Gminy Wyrzysk - 47 328,68 zł;
5) koszty utrzymania czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek nad
Notecią  - 422 297,30 zł.

4.15 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami

        Na działce o numerze geodezyjnym 7/42 obręb Bagdad znajduje się zamknięte w 2008 roku
składowisko odpadów innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne.  Gmina  Wyrzysk w terminie  do  31
grudnia 2022 roku zobowiązana jest do wykonania całkowitej rekultywacji terenu, czyli wykonaniu
wszelkich urządzeń niezbędnych do monitorowania gazów i wód oraz warstw okrywających nasyp
wraz   z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów.
Od 2008 roku wykonano dużą część prac rekultywacyjnych, w 2019 roku uzyskano pozwolenie
wodnoprawne na urządzenia odwadniające, w tym celu poniesiono koszty w wysokości 507,88 zł
Zgodnie  z  obowiązkiem  nałożonym  przez  Ministra  Środowiska  Gmina  zobowiązana  jest
do prowadzenia monitoringu składowiska odpadów, który polega na prowadzeniu badań wpływu
składowiska na stan ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W związku z czym corocznie
zlecane są badania laboratoryjne wód podziemnych, odciekowych oraz biogazu. Przeprowadzane
są pomiary geodezyjne mające na celu określenie poziomu osiadania.  Monitorowane są dobowe
sumy opadów atmosferycznych. Wydatki jakie poniesiono w 2019 roku na monitoring wyniosły
5.382,00 zł.

Zagospodarowanie powstających na nieruchomości nieczystości ciekłych.
Urząd Miejski w Wyrzysku, w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z  dnia  13  września  1996  r.  posiada  bazę  -  ewidencję  zbiorników  bezodpływowych  oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków, która jest na bieżąco uzupełniana.
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Zestawienie zbiorników bezodpływowych

Miejscowość Przyłącze kanalizacyjne
Przydomowa
oczyszczalnia

ścieków

Zbiornik
bezodpływowy

Razem

Anusin - 1 5 6

Auguścin - 13 45 58

Bagdad - - 20 20

Bąkowo 34 1 14 49

Bielawy Nowe - - 2 2

Dąbki 22 - 5 27

Dobrzyniewo 44 - 1 45

Falmierowo 33 7 24 64

Glesno 19 - 1 20

Gleszczonek - 1 21 22

Gromadno 51 2 12 65

Karolewo - - 18 18

Klawek - 1 11 12

Komorowo 23 1 4 28

Konstantynowo 26 - 4 30

Kościerzyn Wielki 25 5 49 79

Kosztowo 65 12 47 124

Marynka - - 7 7

Masłowo - 1 7 8

Młotkówko - 2 22 24

Osiek nad Notecią 680 5 160 845

Ostrówek - 2 10 12

Polanowo 9 8 29 46

Polinowo - 6 13 19

Ruda 26 1 22 49

Rzęszkowo - 6 18 24

Stefanowo - - 3 3

Wiernowo - 1 4 5

Wyrzysk 455 6 171 632
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Wyrzysk Skarbowy - 3 44 47

Żelazno 8 - 2 10

Żuławka - 3 7 10

Razem 1520 88 802 2410

Źródło: Urząd Miejski w Wyrzysku

Na terenie gminy znajduje się  Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych przy ul. Pod Czubatką
w Wyrzysku, w zarządzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o.

Ścieki  dopływające  do  oczyszczalni  systemem  kanalizacji  sanitarnej  pochodzą
z: Wyrzyska, Osieka nad Notecią, Dobrzyniewa, Falmierowa, Glesna, Gromadna, Żelazna, Dąbek,
Polanowa  (częściowo), Konstantynowa,  Bąkowa,  Komorowa,  Rudy,  Kosztowa,  Kościerzyna
Wielkiego.

W związku  z  podjęciem w dniu  29  stycznia  2010  r.  przez  Radę  Miejską  w  Wyrzysku
uchwały  Nr  XXXIX/320/10  w  sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca
ubiegający  się   o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  lub  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska wydaje nowym
podmiotom zezwolenia w oparciu o ww. uchwałę.

W  roku  2019  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  6  podmiotów posiadało  zezwolenie
na  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych.  Zgodnie
ze złożonymi w urzędzie sprawozdaniami, na koniec roku 2019 r. powyższe podmioty dostarczyły
do punktu zlewnego znajdującego się na terenie Gminy Wyrzysk 15 727,95 m3  ścieków.

Zagospodarowanie powstających na nieruchomości odpadów komunalnych.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.  o zmianie
ustawy     o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019
r.,  poz. 2010 ze zm.), która nałożyła na gminy szereg nowych zadań i obowiązków związanych
z  nowymi  zasadami  gospodarki  odpadami  komunalnymi.  W  szczególności  gminy  przejęły
tzw. władztwo nad odpadami, co obliguje je do zorganizowania całego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Celem  stworzenia  optymalnego  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi,
uwzględniającego  potrzeby  mieszkańców  Gminy  Wyrzysk,  a  przy  tym,  jak  najbardziej
ekonomicznego,  zapewniającego  spełnienie  ustawowych  wymogów  było  utworzenie  Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” składającego się aktualnie
z 14 gmin.

Uchwałą  Nr  XX/188/2012  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia  29  czerwca  2012  r.
w  sprawie  utworzenia  Związku  Międzygminnego  "Pilski  Region  Gospodarki  Odpadami
Komunalnymi" Rada Miejska w Wyrzysku wyraziła wolę przystąpienia do tworzonego związku.
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Statutowym celem związku jest  zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin – uczestników
związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz skorelowanych z nim innych usług
publicznych.  Związek przejmie  od  Gminy Wyrzysk większość zadań związanych z  gospodarką
odpadami komunalnymi oraz powiązane z nimi kompetencje organów gminy.

Szczegółowy zakres zadań przekazanych na rzecz związku, jego wewnętrzna organizacja
oraz tryb działania organów został określony w Statucie Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi”,  który  został  przyjęty  Uchwałą  Nr  XX/189/2012  Rady
Miejskiej  w Wyrzysku z  dnia  29 czerwca 2012 r,  zmieniony Uchwałą  Nr  XLI/372/2014 Rady
Miejskiej  w Wyrzysku z dnia  28 marca  2014 r.  oraz  Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej
w Wyrzysku z  dnia 24 kwietnia 2015 r.

Z  działalności  Związku  Międzygminnego  „Pilski  Region  Gospodarki  Odpadami
Komunalnymi" przedkładane są sprawozdania Radzie Miejskiej w Wyrzysku.

ILOŚĆ ODPADÓW POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY WYRZYSK

• Odpady  komunalne  zebrane  selektywnie  i  wysegregowane  w  pierwszym  półroczu
2019r.

Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych  innych  ustaw (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  150),  sprawozdania  podmiotów odbierających
odpady  przekazywane  są  do  dnia  30  czerwca  2020  r.  za  II  półrocze  roku  2019,  w  związku
z powyższym podane poniżej dane dotyczą I półrocza 2019 roku.

Wyłoniona  przez  Zarząd  Związku  Międzygminnego  w  drodze  przetargu  dotyczącego
odbioru,  zbierania,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  zmieszanych
oraz  selektywnie  zebranych,  powstałych  na  terenie  Związku  Międzygminnego  „Pilski  Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,  firma „ALTVATER” Piła  Sp. z  o.o.  odbierała  wszystkie
odpady powstałe na terenie Gminy Wyrzysk.

Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie.

Zbierający odpady Rodzaj odpadu Ilość odebranych odpadów  [Mg] 

ALTVATER  Piła  Sp.  z
o.o.

opakowania ze szkła
gospodarczego

58,86

opakowania z tworzyw
sztucznych

97,94

papier i tektura 10,38

biodegradowalne 27,78

metale 10,57

Źródło: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
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Spośród złożonych deklaracji około 91 % mieszkańców zadeklarowało selektywny  sposób zbiórki
odpadów komunalnych, natomiast ok. 9 % nieruchomości zadeklarowało niesegregowany sposób
zbiórki odpadów komunalnych. 

• Odpady komunalne zmieszane

        W 2019 r. firma ALTVATER” Piła Sp. z o.o. obsługiwała  3515  nieruchomości  na terenie
Gminy Wyrzysk, z których zostało odebrane:
- zmieszanych odpadów komunalnych z terenów miejskich – 748,54 Mg
- zmieszanych odpadów komunalnych z terenów wiejskich – 1128,86 Mg

Uchwałą  Nr  II/13/2019  Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  „Pilski  Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 22 lutego 2019 roku, w sprawie ustalenia sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej  opłaty,
uchwaliło opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego
„PRGOK”.

W  2019  r.  stawka  opłaty  miesięcznej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
zbieranymi    i odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych:

• w  sposób  selektywny  wynosiła  15  zł  od  każdego  mieszkańca  zamieszkującego  daną
nieruchomość,

• w sposób  nieselektywny  wynosiła  35  zł od  każdego  mieszkańca  zamieszkującego  daną
nieruchomość.
Stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zbieranymi  i  odbieranymi

w  sposób  selektywny  i  nieselektywny,  powstającymi  na  nieruchomościach,  na  których  nie
zamieszkują mieszkańcy,   a powstają odpady komunalne w 2019 r.  ustalona była w wysokości
odpowiedniej do pojemności pojemnika.

W  przyjętym  przez  Związek  Międzygminny  „Pilski  Region  Gospodarki  Odpadami
Komunalnymi”  regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  związku,  w  zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi ustalono, że pojemniki:

• 60 litrowe przysługują osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe,
• 120 litrowe w przypadku gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 240 litrowe w przypadku gospodarstw domowych liczących od 4 do 6 osób itd.

Przy  czym  trzeba  zaznaczyć,  że  tak  ustalone  pojemności  pojemników  należy  traktować
jako  minimalne,  a  każdy  właściciel  lub  zarządca  nieruchomości  ma  prawo  złożyć  wniosek
o  pojemnik  większy  od  minimalnego,  jeżeli  dotychczas  użytkowany  okazuje  się  być  za  mały
w  stosunku  do  ilości  wytwarzanych  na  danej  nieruchomości  odpadów.  Zmiana  pojemnika
na większy, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ze strony właściciela/zarządcy nieruchomości.
Z  możliwości  bezpłatnego  zwiększenia  ilości,  a  zatem pojemności  użytkowanych  pojemników
skorzystało część właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. 

W  zależności  od  rodzaju  odpadów  oraz  typu  nieruchomości  na  terenie  Związek
Międzygminny  „Pilski  Region  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi” wdrożono  zróżnicowane
sposoby zbierania odpadów selektywnych. Dla podstawowych frakcji tj. papier, tworzywa sztuczne,
szkło,  bioodpady,  w  zabudowie  jednorodzinnej  zastosowano  metodę  workową,  natomiast  w
zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomościach niezamieszkałych metodę pojemnikową. Należy
podkreślić, że niezależnie      od rodzaju zabudowy zbiórka odpadów prowadzona jest „u źródła”.
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Nieruchomości zamieszkałe  w zabudowie  jednorodzinnej i zagrodowej, zostały wyposażone  w
worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

• Odpady  problemowe  (odpady  wielkogabarytowe,  zużyty  sprzęt  elektryczny
i elektroniczny, gruz budowlany)

W roku  2019  firma  „ALTVATER”  Piła  Sp.  z  o.o.  odebrała  z  terenu  Gminy  Wyrzysk
następujące ilości odpadów problemowych:

Struktura odpadów odebranych problemowych odebranych z terenu Gminy Wyrzysk

Lp. Rodzaj odpadu Ilość odebranych odpadów [Mg]

1. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 21 i 20 01
23, 20 01 35, 20 01 36)

0,042. Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż
wymienione  w  20  01  21,  20  01  23,  20  01  35  zawierające
niebezpieczne składniki

3. Odpady wielkogabarytowe 61,12

Źródło: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

W celu ułatwienia zbiórki odpadów problemowych z terenu Gminy Wyrzysk 24-26 czerwca
2019 r. Związek Międzygminny „PRGOK” zorganizował zbiórkę mobilną w ramach, której można
było oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  odpady wiekogabarytowe. 

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach,  gminy  są  obowiązane  ograniczyć  masę  odpadów komunalnych  w celu  osiągnięcia
wymaganych  poziomów  recyklingu.  Poniżej  przedstawiono  wskaźniki  poziomu  recyklingu
dla Gminy Wyrzysk osiągnięte w 2019 r.: 

• ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  kierowanych
do  składowania  -  odpady  nie  były  przekazane  do  składowania  w  I  półroczu  2019
(dopuszczalny poziom w 2019 roku – 40 %); 

• recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  następujących  frakcji  odpadów
komunalnych:  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne  i  szkło  10,10  %  (wymagany  poziom
w 2019 roku – 40 %); 

• recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych   - odpad nie były odbierany z
terenu Gminy Wyrzysk w I półroczu 2019 r. (wymagany poziom w 2019 roku – powyżej 50
%).

Regulacje prawne zawarte w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, a także o odpadach maja umożliwić gminom zarządzanie strumieniem wytwarzanych
odpadów komunalnych, a także stworzyć system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty
na  selektywnym  ich  zbieraniu,  w  którym  wykorzystuje  się  potencjał  energetyczny  odpadów
i składuje odpady przetworzone.
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Wymogi nałożone przez ustawodawców w zakresie organizacji punktów selektywnej zbiórki
odpadów  komunalnych,  a  także  analiza  otoczenia  w  zakresie  systemu  gospodarki  odpadami
wykazała, że istnieje potrzeba inwestycyjna, która przyczyni się do wzrostu poziomu selektywnej
zbiórki  na terenie związku poprzez budowę PSZOK-ów, wraz z prowadzeniem akcji edukacyjnych
i  promocyjnych.  W latach 2018 -  2019 planowana była budowa 13 PSZOK-ów w 12 gminach
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w tym również
w Gminie Wyrzysk. 

W dniu 18.10.2019 r. inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile
w trakcie kontroli budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną
infrastrukturą dla gminy Wyrzysk na działkach nr 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 337/4, 144, 1048/2
przy  ul.  Pod  Czubatką  w  Wyrzysku  stwierdzili,  że  budowa  realizowana  jest  niezgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym i w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków
określonych w pozwoleniu na budowę. Decyzją z dnia 21.11.2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Pile nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia w PINB w Pile
projektu budowlanego zamiennego dla ww. inwestycji.

W związku z powyższym w dniu 30 grudnia 2019 r. Starosta Pilski wydał decyzję znak
AB.6740.1086.2019.VII  uchylającą  decyzję  Starosty  Pilskiego  z  dnia  24.02.2017  r.  znak
AB.6740.1825.2016.VII Nr 144 i decyzję zmieniającą z dnia 21.01.2019 r. znak AB.6740.168.2018
Nr 58 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla gminy Wyrzysk na działkach
nr 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 337/4, 144, 1048/2 przy ul. Pod Czubatką w Wyrzysku udzielonego
inwestorowi:  Związek  Międzygminny  „Pilski  Region  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi”
przy ul.  Dąbrowskiego 8 w Pile ze względu na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego. 

Dalsza  procedura  związana  z  odbiorem  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych  w  miejscowości  Wyrzysk,  toczyła  się  będzie  przed  Powiatowym  Inspektorem
Nadzoru Budowlanego w Pile, po złożeniu wymaganego zamiennego projektu budowlanego.

• Odpady niebezpieczne 

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r.
poz.  521)  oraz  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z  2019 r. poz. 2010 ze zm.) w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku
oraz szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Wyrzysk, zostały rozstawione pojemniki do zbiórki
zużytych  baterii.  Rocznie  zbieranych  jest  około  250  kg  zużytych  baterii,  w  2019  r.  szkoły
nie zgłosiły odbioru baterii do operatora.

Jednostki organizacyjne objęte systemem zbiórki zużytych baterii na terenie gminy Wyrzysk

Lp. Instytucja Rodzaj pojemnika

1. Urząd Miejski w Wyrzysku 1 karton 25 kg

Duża tuba *40 kg

2. „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w Rudzie  2 kartony po 25 kg
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3. Szkoła Podstawowa  w Falmierowie 1 karton 25 kg

4. Szkoła Podstawowa Glesno 2 kartony 25 kg

5. Szkoła Podstawowa  w Kosztowie 2 kartony po 25 kg

6. Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią 2 kartony po 25 kg

7. Szkoła Podstawowa  w Wyrzysku 2 kartony po 25 kg

8. Publiczne Przedszkole w Osieku nad Notecią 2 kartony po 25 kg

Źródło: Urząd Miejski w Wyrzysku

Zgodnie  z  ustawą  o  bateriach  i  akumulatorach wprowadzający  baterie  lub  akumulatory
jest  obowiązany  do  zorganizowania  i  sfinansowania  zbierania,  przetwarzania,  recyklingu
i unieszkodliwiania zużytych baterii  i  zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania
zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

• Przeterminowane leki 

W  2019  r.  obowiązek  odbioru,  transportu  i  unieszkodliwiania  przeterminowanych  leków
z aptek i punktów aptecznych na terenie Gminy Wyrzysk, spoczywał na Związku Międzygminny
„Pilski  Region  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi”.  Wzorem  lat  ubiegłych  punkty  zbiórki
przeterminowanych  leków  pozostały  w  wskazanych  aptekach.  W  2019  r  odebrano
469 kg przeterminowanych leków z aptek i punktów aptecznych.

Punkty zbiórki przeterminowanych leków na terenie Gminy Wyrzysk

L.p. Nazwa Apteki Adres Miejscowość

1. SOKAL spółka jawna APTEKA Pod 
Złotym Lwem

Plac Wojska Polskiego 21 89-300 Wyrzysk

2. APTEKA VITRUM Romana Skrzyniarz, 
Adam Skrzyniarz

ul. Przy Stawie 13 89-300 Wyrzysk

3. APTEKA „HIPOKRATES” Ireneusz 
Kochańczyk

Plac Wojska Polskiego 14 89-300 Wyrzysk

4. APTEKA św. Łukasza ul. Piękna 18 89-333 Osiek nad Notecią

5. APTEKA PANACEUM S.C. ul. Bohaterów 1A 89-333 Osiek nad Notecią

Źródło: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W  dniu  29  czerwca  2012  roku  Rada  Miejska  w  Wyrzysku  podjęła  uchwałę
Nr XX/199/2012 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu
Gminy Wyrzysk na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania. 

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok 162



Dotacja  jest  udzielana  podmiotom  niezaliczonym  do  sektora  finansów  publicznych
tj.  osobom  fizycznym,  wspólnotom  mieszkaniowym,  osobom  prawnym,  przedsiębiorcom,
a także jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi, mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Wyrzysk. 

Dotacją może zostać objęty częściowy zwrot nakładów poniesionych przez wnioskodawcę
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych na terenie Gminy Wyrzysk z jednoczesną
likwidacją zbiornika bezodpływowego, jeżeli  taki jest  usytuowany na posesji,  gdzie nie planuje
się  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej  bądź  włączenie  do  już  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej
jest niemożliwe z powodów technicznych.

Dotacja z budżetu Gminy Wyrzysk jest udzielana po podpisaniu umowy z Gminą Wyrzysk
do wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji ale nie więcej niż 3000 zł. Pisemny wniosek
o  przyznanie  dotacji  celowej  wraz  z  załącznikami  można  składać  w  Urzędzie  Miejskim
w Wyrzysku na odpowiednim formularzu do 31 lipca każdego roku.

W  2019  r.  rozpatrzono  i  udzielono  7 dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy  Wyrzysk
na  pokrycie  części  kosztów  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  na  ogólną  kwotę
21 000 zł.

Na koniec 2019 r. w prowadzonej bazie znajdowało się  88 przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Usuwanie wyrobów azbestowych

Tematyka została szczegółowo omówiona w części II. 2.6. niniejszego raportu.

Zapewnienie  zbierania,  transport  i  unieszkodliwianie  zwłok  bezdomnych  zwierząt  lub  ich
części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  Gmina
Wyrzysk   zawarła  w  dniu  18  grudnia  2018  r.  umowę  współpracy  z  Zakładem  Rolniczo  –
Przemysłowym „Farmutil HS” Spółka akcyjna w Śmiłowie w zakresie wywozu i przetwarzania
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – surowiec kat. I,  umowa obowiązywała od dnia
1 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r.

Łącznie w ramach powyższej umowy w 2019 r. Gmina Wyrzysk wydatkowała 1674,00 zł –
w tym opłata ryczałtowa wyniosła 1188,00 zł, opłata za wykonane odbiory 486,00 zł.

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Uchwałą  Nr  LII/442/2018  z  dnia  18  października  2018  r.  Rada  Miejska  w  Wyrzysku
uchwaliła  zasad  i  trybu  postępowania  przy  udzielaniu  dotacji  z  budżetu  Gminy  Wyrzysk
na  realizację  zadań  polegających  na  wymianie  źródeł  ciepła  na  proekologiczne  urządzenia
grzewcze.

Dotacja z budżetu Gminy Wyrzysk jest udzielona po podpisaniu umowy z Gminą Wyrzysk
w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 5000 zł.
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W budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 r., zabezpieczono kwotę 70.000 zł na realizację zadań
polegających  na  udzieleniu  dotacji  dotyczących  wymiany  źródeł  ciepła  na  proekologiczne
urządzenia grzewcze.  W 2019 r. rozpatrzono i udzielono  11 dotacji celowych  , na ogólną kwotę
51 136,49 zł.

Zgodnie  z  powyższą  uchwałą,  dotacja  udzielana  jest  na  dofinansowanie  wymiany
kotłów/pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła, poprzez zakup:

• kotłów gazowych, elektrycznych lub olejowych;
• zakup pompy ciepła;
• wysokosprawnych kotłów klasy 5 na paliwa stałe.

Edukacja ekologiczna

Corocznie  organizowana  jest  Olimpiada  Ekologiczna  Powiatu  Pilskiego,  której  celem
jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska
przyrodniczego, pobudzenia i rozwijania zainteresowań przyrodniczych. Wyzwalanie aktywności
badawczej młodego pokolenia oraz inspiracji do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań
na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi. Popularyzacji
problematyki  ekologii  w aspektach  skutecznego przeciwdziałania  zanieczyszczeniu  i  degradacji
środowiska.

Zgodnie  z  Regulaminem  XIX  Olimpiady  Ekologicznej  Powiatu  Pilskiego  w  dniu
3  października  2019  r.  został  przeprowadzony  etap  gminny  olimpiady,  do  którego  przystąpiły
4  szkoły  podstawowe  z  terenu  gminy  Wyrzysk  (Falmierowo,  Kosztowo,  Osiek  nad  Notecią
i Wyrzysk). Do etapu gminnego przystąpiło:

• 22 uczniów szkół podstawowych - klasy VII-VIII, wyłonionych w eliminacjach szkolnych,
• 12 uczniów szkół podstawowych – klasy IV -VI, wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

Do  etapu  powiatowego  zakwalifikowało  się  5  uczniów  klas  podstawowych  IV-VI  oraz
5 uczniów klas VII-VIII.

Do  finału  XII  Ponadpowiatowej  Olimpiady  Ekologicznej  Subregionu  Północnej
Wielkopolski,  zakwalifikowała  się  uczennica  Szkoły  Podstawowej  w Wyrzysku  –  klasy  IV-VI,
uczeń Szkoły Podstawowej w Falmierowie – klasy VII-VIII.

W 2019 r.  na zakup nagród  dla laureatów oraz uczestników olimpiady Gmina Wyrzysk
przeznaczyła kwotę 843,58 zł.

Edukacja ekologiczna prowadzona przez Związek Międzygminny „Pilski  Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi”  na terenie Gminy Wyrzysk

W ramach dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
programu p.n. „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii
informacyjno-edukacyjnych  oraz  wyposażenie  publicznych  placówek  dydaktycznych  w  środki
techniczne  ułatwiające  segregacje  odpadów  u  źródła”,  Związek  Międzygminny  „PRGOK”
realizował szereg zadań.

 Zasady segregacji odpadów komunalnych i systemu gospodarki odpadami komunalnymi
zostały  szczegółowo  omówione  i  przedstawione  na  zorganizowanych  szkoleniach  w  sołectwa
położonych na terenie Gminy Wyrzysk.

Wszystkie  publiczne  przedszkola  i  szkoły  podstawowe  na  terenie  Gminy  Wyrzysk,
wyposażono  w  urządzenia  ułatwiające  segregację  odpadów.  Przedszkola  otrzymały  zestawy
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do segregacji,  zgniatarki  do puszek i  butelek,  kompostowniki.  Szkoły wyposażono w stacje  do
segregacji  odpadów  składające  się  z  czterech  modułów,  mniejsze  zestawy  do  segregacji  z
przeznaczeniem  do  pokoju  nauczycielskiego,  zgniatarki  do  puszek  i  butelek  PET
oraz  kompostowniki.   Jednocześnie  dla  kadry  technicznej  i  dydaktycznej  z  placówek,  którym
przekazano wyposażenie przeprowadzono szkolenie z zasad segregacji.

W 2019 roku Związek Międzygminny „PRGOK” kontynuował projekt Klas Patronackich.
Patronatem  objęto  uczniów  klasy  III  a  Szkoły  Podstawowej  im.  Powstańców  Wielkopolskich
w  Wyrzysku.  Uczniowie  otrzymali  książeczki  pt.  „Naucz  się  jak  postępować  z  odpadami”,
edukacyjną  kolorowankę  pt.  „Jak  nie  produkować  odpadów”.  Każdy  uczeń  klasy  patronackiej
otrzymał także zieloną chustę Wielkiej Drużyny Zielonych oraz kartę osiągnięć wraz z naklejkami.
W karcie  osiągnięć  uczniowie  zaznaczają  co  miesiąc  realizację  opracowanego  przez  Związek
Międzygminny „PRGOK” programu.

Na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wyrzyski oraz Straży Miejskiej w Wyrzysku regularnie
przekazywano drukowane materiały edukacyjne.

4.16  Gospodarka wodno- ściekowa
Zadanie  gminy  w  zakresie  realizacji  gospodarki  wodno-  ściekowej  na  terenie  Gminy

Wyrzysk realizuje  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. , które
powstało dnia  1 stycznia 2000 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w  Wyrzysku  –  zakładu  budżetowego  w jednoosobową  spółkę  Gminy  Wyrzysk.  Wolę
przekształcenia wyraziła Rada Miejska w Wyrzysku uchwałą nr XI/59/99 z dnia 31 sierpnia 1999
roku w sprawie przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku w jednoosobową
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.979.520 zł. Wszystkie udziały posiada Gmina Wyrzysk.

Spółka wchodząc w prawa i obowiązki przekształcanego zakładu budżetowego prowadzi
nieprzerwanie  działalność  polegającą  na  zaspakajaniu  potrzeb  społeczności  Gminy  Wyrzysk
w  zakresie  dostawy  wody  i odprowadzenia  ścieków  zarówno  z  urządzeń  będących  własnością
spółki jak i pozostających na majątku gminy.

W 2019 roku  wydobyto ze wszystkich ujęć wody 769,3 tys. m3 wody,  z tego na cele
własne (płukanie  sieci,  oczyszczalnia  ścieków) oraz sprzedaż  zużyto  684 tys.  m3 wody.  Strata
(awarie, wycieki oraz nieuprawniony pobór) wyniosły 11,1 % ( w ub. roku 11,6%).

Odprowadzono i dowieziono do Oczyszczalni 447 tys. m3 ścieków.

Długość sieci wodociągowej  w gminie wynosi 119,2 km, natomiast  sieci kanalizacji sanitarnej
58,6 km.

Procent skanalizowania miejscowości w Gminie Wyrzysk:

Miejscowość
Liczba
przyłączy

Liczba  nie-
ruchomości
skanalizo-
wanych  

Liczba  podłą-
czonych do ka-
nalizacji 

Liczba  nie
podłączonych
do kanalizacji 

Liczba  nie
mogących
się  przyłą-
czyć 

%  skanali-
zowania 

%
podłączo-
nych 

Wyrzysk 735 680 664 6 50 93 90
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Osiek  nad
Notecią 846 777 687 90 69 92 87

Komorowo 38 36 35 1 2 95 97

Bąkowo 46 46 37 9 0 100 80

Dąbki 62 62 62 0 0 100 100

Dobrzynie-
wo 70 70 69 1 0 100 99

Gromadno 60 60 58 2 0 100 97

Falmierowo 71 40 39 1 31 56 98

Żelazno 49 49 48 1 0 100 98

Glesno 120 120 120 0 0 100 100

Konstanty-
nowo 27 26 25 1 1 96 96

Polanowo 47 14 12 2 35 30 86

Ruda 40 38 26 12 2 95 65

Kosztowo 104 73 45 18 27 70 60

Kościerzyn
Wielki 67 64 50 14 3 95 75

Na  koniec  2019  roku  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  zwodociągowanych  było  98%
nieruchomości, a   90%   skanalizowanych.
Jednostkowe ceny wody i ścieków oraz opłaty abonamentowe  (w zł) wyniosły:
-  do  dnia  31.05.2019  r.  woda  2,84  zł  netto,  ścieki  6,90  zł  netto,  abonament  woda  3,80  zł,
abonament ścieki 7,65  zł netto; 
- od dnia  1.06.2019 woda  2,84 zł  netto, ścieki  7,07 zł netto, abonament woda 3,80 zł, abonament
ścieki 7,65 zł.

W  2019  roku  wzrosła  o  44,9%  windykacja  należności  od  mieszkańców  z  tytułu
niezapłaconych faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Zmniejszenie wysokości kwoty
należności wyniosło o  ponad 111 000 zł (z 248 000 zł do 136 672 zł). Wystawiono 491 wezwań do
zapłaty, podpisano  30  ugód (spłaty ratalne), skierowano 2 spraw do Sądu, 31 osoby wpisano do
Krajowego Rejestru Długów, wykonano 23 odcięć wody.

W 2019 roku PWiK Sp. z o.o.  zrealizowała inwestycje o łącznej wartości 7.272.407 zł
netto, z tego:
-  6 640 073 zł w ramach Projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku
w  ramach  działania  2.3  Gospodarka  wodno  –  ściekowa  w  aglomeracjach  oś  priorytetowa  II
Ochrona Środowiska – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Środki UE;
-  632 334  zł modernizacja  stacji  uzdatniania  wody  w   Polanowie  (modernizacja  technologii
uzdatniania wody, studni ujęcia oraz remont budynku).
Podłączono do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 58 nieruchomości z terenu gminy.
W roku 2019 wystąpiło 836 interwencji związanych z awarią sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej na zadanie „Kanalizacja sanitarna w Osieku
nad Notecią ul. Leśna od istniejącej do granic zwartej zabudowy”. Zlecono aktualizację i zakupiono
mapy do celów projektowych.  Zebrano ankietowe dane dotyczące możliwości  przeprowadzenia
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sieci  prze  nieruchomości  osób  fizycznych  oraz  zbilansowano  ilość  przyłączy  i  dobowy odbiór
ścieków.

4.17 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Wyrzysk działa siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należą

do nich OSP w: Wyrzysku, Osieku nad Notecią,  Gromadnie, Bąkowie,  Kosztowie, Falmierowie
i Kościerzynie Wielkim.
Jednostki  OSP Wyrzysk oraz  Osiek  nad  Notecią  znajdują  się   krajowym systemie  ratowniczo-
gaśniczym,  którego  podstawowym  celem  jest  ochrona  życia,  zdrowia,  mienia  lub  środowiska
poprzez:  walkę  z  pożarami  i  innymi  klęskami  żywiołowymi  oraz  ratownictwo  techniczne
i chemiczne.

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie działań ratowniczych w roku 2019, w których
brały udział wyszczególnione jednostki.

Rodzaj
działania

OSP
Wyrzysk

OSP
Osiek
nad

Notecią

OSP
Gromadno

OSP
Bąkowo

OSP
Kosztowo

OSP
Falmierowo

OSP
Kościerzyn

Wielki

Pożary 53 37 3 6 0 0 0

Miejscowe
zagrożenie

94 43 5 1 0 0 0

Alarmy
fałszywe

13 8 0 0 0 0 0

Liczba
dysponowań
poza
terenem
własnego
działania 

2 3 1 0 0 0 0

Razem 162 91 9 7 0 0 0

        Za  udział  w  działaniach  ratowniczo-gaśniczych  strażacy  z  jednostek  OSP otrzymują
ekwiwalent.  Do  dnia  20  lutego  2018  roku  był  on  wypłacany  na  podstawie  uchwały   Nr
XXIV/182/08  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia  26  września  2008  r.  w  sprawie  ustalenia
wysokości  ekwiwalentu  dla  członka  ochotniczej  straży  pożarnej  biorącego  udział  w  działaniu
ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym  organizowanym  przez  Państwową  Straż  Pożarną
lub gminę. Wówczas stawka za godzinę działań wynosiła 14,00 zł. Od 21 lutego 2018 roku jest on
wypłacany  na  podstawie    uchwały  Nr  XLIII/362/2018  Rady  Miejskiej   w  Wyrzysku  z  dnia
26 stycznia 2018 r.  w sprawie ustalenia  wysokości  ekwiwalentu dla  członka ochotniczej  straży
pożarnej  biorącego udział  w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  i obecnie wynosi 22,00 zł za godzinę działań. Strażacy
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otrzymują  również  wypłatę  ekwiwalentu  za  udział  w  szkoleniach.  Wypłata  ekwiwalentów
za  udział  w  działaniach  ratowniczych  przez  strażaków  z  OSP Wyrzysk,  Osiek  nad  Notecią,
Gromadno, Bąkowo oraz wypłata ekwiwalentu strażakom z OSP Gromadno, Bąkowo, Wyrzysk,
Osiek  nad  Notecią    za  udział   w  szkoleniu  dla  strażaków w  roku  2019  wyniosła   łącznie
51.026,27.

           Gmina Wyrzysk wspiera działanie powyższych jednostek. Jedną taką formą wsparcia
są dotacje celowe przekazywane w formie środków finansowych dla jednostek OSP na zakup np.
paliw  do  samochodów  strażackich,  kursów  oraz  do  sprzętów,  które  są  w  posiadaniu
i na wyposażeniu jednostek.

Poniższa tabela przedstawia kwoty dotacji, które zostały przekazane na paliwo  jednostkom w 2019
roku:

Jednostka OSP Kwota dotacji (zł) Kwota wykorzystana (zł)

OSP Wyrzysk 11.500,00 10.892,24

OSP Osiek nad Notecią 8.500,00 8.290,76

OSP Gromadno 900,00 900,00

OSP Bąkowo 800,00 800,00

OSP Kosztowo 600,00 600,00

Razem 22.300,00 21.483,00

           Gmina udzieliła także dotacji celowej dla OSP w Wyrzysku na kurs patentu sternika
motorowodnego dla dwóch członków w jednostce w wysokości 1.700 zł. Wszystkie jednostki OSP
rozliczyły się z udzielonych dotacji, a niewykorzystane środki finansowe zwróciły.

Mając  na  uwadze  bezpieczeństwo  publiczne  i  ochronę  przeciwpożarową  środki
wydatkowane są także na bieżącą działalność jednostek, która w roku 2019 wyniosła 84.079,47 zł
należą do nich :
-    okresowe badania techniczne pojazdów - 3.390,86 zł
-    okresowe badania lekarskie strażaków - 5.520,00 zł
-    wywóz nieczystości stałych oraz płynnych w remizach OSP - 3.197,19 zł
-    naprawa samochodów oraz szkolenia strażaków -10.123,77 zł 
-    części do naprawy pojazdów, sprzętu pożarniczego i urządzeń - 3.019,35 zł
-    zakup opału do remiz  - 4.045,94 zł
-    zakup energii elektrycznej oraz wody przeznaczonej także na cele gaśnicze - 10.535,92
-  konserwacja  urządzenia  dźwigowego-podestu  ruchomego,  remont,  serwis,  konserwacja
samochodów pożarniczych, sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz gaśnic - 5.943,36 zł
-    zakup środka neutralizującego i pianotwórczego - 2.185,52 zł
-    zakup nowych gaśnic  - 235,03 zł
-    zakup niezbędnego sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek - 11.276,19 zł
-    umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu ppoż oraz palaczy - 22.759,83 zł
- zakup materiałów potrzebnych do przygotowania sprzętu oraz budynków jednostek do corocznego
przeglądu technicznego przeprowadzanego przez Państwową Straż Pożarną w Pile - 1.846,51 zł
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            Jednostka OSP w Bąkowie  dnia 30 kwietnia 2019 r. otrzymała od Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu używany samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault
Mascott  rok  produkcji  2003.  Dzięki  temu  mogła  brać  czynny  udział  w  2019  roku  w akcjach
ratowniczo-gaśniczych  na  terenie  gminy  Wyrzysk  i  nie  tylko.  Samochód  ten  został  uroczyście
przekazany podczas Gminnego Dnia Strażaka   5 maja 2019 r.  Ponadto 18 października 2019 roku
został  zakupiony przez Gminę Wyrzysk  za kwotę  24.000,00 zł używany samochód ratowniczo-
gaśniczy Ford Transit rok produkcji 2005 dla jednostki OSP w Kosztowie.   

4.18  Promocja i polityka informacyjna
W  2019  roku  w  ramach  promocji,  polityki  informacyjnej  i  współpracy  z  mediami

prowadzone były różnego rodzaju działania, które można podzielić na:
1) zadania dotyczące współpracy z mediami:

• realizacja polityki informacyjnej gminy,
• bieżące informowanie prasy o działaniach burmistrza i rady miejskiej,
• utrzymywanie stałych kontaktów z lokalnymi i regionalnymi mediami, 
• przygotowywanie odpowiedzi burmistrza i odpowiadanie na pytania mediów, 
• przekazywanie mediom serwisu prasowego,
• monitorowanie informacji w mediach dotyczących działań władz gminy, 
• przygotowywanie sprostowań, wyjaśnień do informacji medialnych,
• współdziałanie  z  komórkami  organizacyjnymi  urzędu  w  celu  sprawnego  i  rzetelnego

przekazywania informacji mediom;
2) zadania informacyjno-promocyjne:

• przygotowywanie publikacji informacyjnych np. w formie broszur, ulotek, folderów itp., 
• administrowanie i redagowanie miejskiego portalu internetowego www.wyrzysk.pl.
• przygotowywanie artykułów promocyjnych do publikacji zewnętrznych, 
• współpraca w organizowaniu imprez związanych z urzędem, przygotowywanie zaproszeń,

plakatów, informacji o imprezach, 
• wykonywanie i archiwizacja materiału fotograficznego z ważniejszych wydarzeń i imprez

na terenie gminy, 
• przygotowywanie, realizacja i dystrybucja gadżetów promocyjnych i reklamowych gminy, 
• obsługa techniczna i współorganizacja działań promocyjnych gminy, 
• koordynacja spraw związanych z udzielaniem honorowego patronatu burmistrza Wyrzyska.

Informacje  dotyczące  pracy  samorządu  gminy,  Urzędu  Miejskiego,  a  także  działalności
podległych  mu  jednostek  przekazywane  są  społeczeństwu  oraz  mediom  na  wiele  sposobów.
Podstawowe to: 

• strona internetowa www.  wyrzysk  .pl  ,
• Biuletyn Informacji Publicznej, 
• portal społecznościowy facebook Gminy Wyrzysk i Burmistrza Wyrzyska,
• informacje przekazywane dziennikarzom na bieżąco, w miarę potrzeb (głównie mailowo).

W powyższy sposób przekazywane są informacje na temat tego, czym zajmuje się Urząd
Miejski i samorząd lokalny, takie jak: informacje z minionej sesji Rady Miejskiej, program kolejnej,
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informacje  o  realizowanych  na  terenie  gminy  inwestycjach,  przedsięwzięciach,  planowanych
imprezach i wydarzeniach oraz relacje z nich urozmaicone fotografiami itp.

Dziennikarzom na bieżąco dostarczane są (drogą mailową) aktualne informacje na temat
działań samorządu Gminy Wyrzysk. Regularnie otrzymują je: Tygodnik Pilski, Tygodnik Nowy,
Tętno Regionu, Portal internetowy  www.faktypilskie.pl, Portal internetowy  www.naszwyrzysk.pl,
Portal internetowy www.kurier-nakielski.pl.
Lista  mediów  otrzymujących  serwis  informacyjny  jest  otwarta  i  w  miarę  potrzeb  poszerzana.
Przekazane informacje są wykorzystywane przez dziennikarzy, co możemy śledzić na łamach prasy
i w internecie. Ponadto dziennikarze często zwracają się z prośbą o udzielenie innych informacji
na wybrane tematy. 

W ramach polityki informacyjnej przygotowywane są materiały do dodatków tematycznych,
reklamowych  ukazujących  się  w gazetach  i  czasopismach,  takich  jak:  Tygodnik  Pilski  i  Tętno
Regionu.

W  2019  roku  opracowano  i  wydano  mapę  turystyczną  Gminy  Wyrzysk  w  ilości
2000 egzemplarzy, które są rozdysponowywane podczas uroczystości gminnych, a także podczas
konkursów gminnych, jako nagrody dla uczestników oraz wśród gości i turystów odwiedzających
gminę Wyrzysk.

 Wśród  wielu  działań  promocyjnych  przygotowywano  i  wykonywano  projekty  graficzne
dyplomów,  życzeń,  gratulacji  i  podziękowań  z  okazji  jubileuszy  i  innych  ważnych  wydarzeń,
w których brały udział władze gminy.

4.19 Zarządzanie projektami 

A) PROJEKTY INWESTYCYJNE I REMONTOWE
W  2019  roku  Gmina  Wyrzysk  pozyskała  środki  na  realizację  5  projektów

infrastrukturalnych, wszystkie współfinansowane ze środków krajowych o łącznej wysokości
1.499.273,00 zł. Co oznacza wzrost absorpcji środków zewnętrznych w porównaniu do 2018 roku
o 666.365,92 zł. tj. o ponad 80%. 

Dofinansowane zadania obejmowały swoim zakresem następujące rodzaje inwestycji :

 projekty  z  zakresu  odnowy  wsi  poprzez  zagospodarowanie  terenu  rekreacyjnego  przy
świetlicy w Gromadnie,

 projekty z zakresu poprawy infrastruktury komunikacyjnej :
o Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Karolewo,

o Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku wraz z dojazdem do SP i basenu,

 projekt z zakresu poprawy infrastruktury sportowej dotyczył  remontu zaplecza szatniowo-
socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Kościerzynie Wielkim,

 projekt obejmujący zakup drzewek miododajnych obręb Osiek nad Notecią i Bagdad.
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OPIS PROJEKTÓW

1. Gromadno  –  zagospodarowanie  terenu  rekreacyjnego  przy  świetlicy  czyli  miejsce  do  
biesiadowania w stylu rustykalnym, realizacja projektu miała na odnowę wsi.

W ramach inwestycji wykonano projekt zagospodarowania działki przez uprawnionego architekta
obejmujący dwie altany ogrodowe drewniane, grill betonowy systemowy, tablice informacyjną, stół
ogrodowy i utwardzenie terenu kostką betonową, a także  roboty budowlane. Dnia 25.02.2019 r.
złożono wniosek w ramach naboru do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, konkurs
„Pięknieje Wielkopolska Wieś- IX edycja”, organizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
Wniosek  uzyskał  odpowiednią  ilość  punktów,  wobec  powyższego  została  zawarta  umowa
o udzielnie pomocy finansowej nr DR 154/2019 z dnia 23.07.2019 r.,  dofinansowanie wyniosło
30.000,00 zł.

2. Budowa (przebudowa) droi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Karolewo   miała na celu
poprawę  infrastruktury  komunikacyjnej  gminy  Wyrzysk.  Zadanie  obejmowało  budowę  drogi
w Karolewie o długości 1,1 km i szerokości 5,0 m i nawierzchni bitumicznej Na realizację zadania
pozyskano środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na prace związane
z ochroną,  rekultywacją i  poprawą jakości gruntów rolnych. Zawarto dwie umowy o udzieleniu
pomocy   pierwszą  o  nr  109/2019  z  dnia  08.04.2019  r.,  z  kwotą  dofinansowania  w wysokości
144.000,00 oraz drugą o nr 400/2019 z dnia 26.07.2019 r., z kwotą dofinansowania w wysokości
97.600,00 zł. Łączne dofinansowanie wyniosło 241.600,00 zł.

3. Przebudowa ul.  Parkowej  w Wyrzysku wraz z  dojazdem do SP i  basenu   miała  ona celu
poprawę  infrastruktury  komunikacyjnej  gminy  Wyrzysk. W  ramach  zadania  przebudowę  ul.
Parkowej w Wyrzysku o długości 343 m na odcinku od ul. 22-go Stycznia (Droga Wojewódzka nr
242), do budynku szkoły podstawowej oraz sięgacz (dojazd) do szkoły podstawowej i basenu od
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ulicy Parkowej o długości ok 75 m. Dnia 11.04.2019 r. został złożony wniosek do Wielkopolskiego
Urzędu  Wojewódzkiego  w  Poznaniu  w  ramach  naboru  wniosków  z  Funduszu  Dróg
Samorządowych. Wniosek Gminy Wyrzysk został wybrany do dofinansowania, wobec powyższego
dnia  28.10.2019  r.  zawarto  umowę  nr  10.209/19,  z  kwotą  dofinansowania  w  wysokości
1.158.533,00 zł.

4. Remont  zaplecza  szatniowo-socjalnego  pomieszczeń  klubu  sportowego  w  Kościerzynie  
Wielkim,  miał na celu poprawę infrastruktury sportowej gminy Wyrzysk.

W ramach inwestycji wykonano wymianę podłóg w szatniach, w pokoju sędziowskim i korytarzu,
ułożenie  płytek  na  ścianach,  wymianę  pokrycia  dachowego  na  płytę  warstwową  ocieploną,
wymianę podsufitki,  montaż wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę
osprzętu sanitarnego.  Dnia 08.03.2019 r.  został  złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu,  w ramach  naboru  do  Programu  „Szatnia  na  medal”.  Umowa  dotacji  nr
53/DS/JST/SZATNIA/R/2019 zawarto dnia 25.10.2019 r., dofinansowanie wyniosło  30.000,00 zł.
Ponadto  LKS  „Sokół”  Kościerzyn  Wielki  przekazał  darowiznę  w  wysokości  1.000,00  zł  na
realizację  zadania.  W ramach projektu  wyremontowano budynek zaplecza szatniowo-socjalnego
klubu  sportowego  w  Kościerzynie  Wielkim.  Warto  podkreślić,  że  jest  to  już  druga  szatnia
wyremontowana w ramach programu „Szatnia na medal”, rok wcześniej została wyremontowana
szatnia w Osieku nad Notecią, z której korzysta TSK „Orzeł” Osiek.

5. Zakup sadzonek drzewek miododajnych  .

Dnia 30.11.2018 r. złożono wniosek o udzielenie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na zakup
sadzonek drzew miododajnych w 2019 r., dla obrębu Osiek nad Notecią (dz. nr 128) oraz Bagdad
(dz.  nr  6)  w  ilości  60  szt.  lipy  drobnolistnej.  Otrzymano  dofinansowanie  i  zawarto umową
o udzieleniu  pomocy nr  234/2019 z  dnia  08.04.2019 r.,  z  kwotą  dofinansowania  w wysokości
9.180,00  zł. W  związku  z  zakupem  drzewek  po  niższej  cenie  niż  pierwotnie  planowano,
wykorzystano 3.726,00 zł dotacji, a pozostałą kwotę zwrócono.

B) PROJEKTY SPOŁECZNE I EDUKACYJNE

Jednostki podległe Burmistrzowi Wyrzyska realizowały projekty społeczne i  edukacyjne,
współfinansowane  ze środków  zewnętrznych,  zestawionych  w  poniższej  tabeli,  a  szczegółowo
opisanych w cz. IV pkt 4.3 i pkt 4.7.
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Projekty społeczne i edukacyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych

Lp. Nazwa projektu
Jednostka
realizująca

Nazwa
programu

Cele projektu Syntetyczny opis projektu
Koszt projektu

(zł)

1 Wsparcie osób 
starszych 
niesamodzielnych
i niepełnosprawnych
z terenu gminy 
Wyrzysk - II edycja

M-GOPS
Wyrzysk

Wielkopolski 
Regionalny 
Program 
Operacyjny na 
lata 2014-2020

Zwiększenie dostępu       
do usług społecznych     
dla osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym

Zwiększenie dostępu do kompleksowego wsparcia 
opiekuńczo – rehabilitacyjno – terapeutycznego grupy 
docelowej, służącego zaspokojeniu potrzeb 
wynikających z niesamodzielności oraz zwiększeniu 
świadomości opiekunów z zakresu opieki                   
nad podopiecznymi w okresie 01.09.2018 r. - 
31.08.2020 r.

Koszt całkowity
 925 603,40

Dofinansowanie
 878 683,40
Wkład własny
46 920,00

2 Klucz do 
kompetencji – 
wsparcie kształcenia 
ogólnego w Gminie 
Wyrzysk

SAP
Wyrzysk

Wielkopolski 
Regionalny 
Program 
Operacyjny na 
lata 2014-2020

Podniesienie jakości 
kształcenia w szkołach      
w Gminie Wyrzysk 
poprzez m.in. działania 
zmierzające                     
do wykształcenia               
u uczniów kompetencji 
kluczowych, doskonalenia
umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli 
oraz doposażenie szkół

Projekt polega na :
rozwijaniu zainteresowań i zdolności                
w dziedzinach przyrodniczych, językowych     
i matematycznych,  poprzez dodatkowe zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze, kształtujących 
kreatywność, przedsiębiorczość i własne 
inicjatywy wśród uczniów,
wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi poprzez dodatkowe zajęcia 
logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne       
i specjalistyczne,
rozwoju edukacyjnym nauczycieli poprzez 
szkolenia i studia podyplomowe
wyposażeniu pracowni szkolnych w pomoce    
do nabywania i rozwijania umiejętności przez 
eksperymenty i doświadczenia,
doposażeniu w pomoce matematyczne              
i specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Koszt całkowity
 992 003,75  
Dofinansowanie 
ze środków 
europejskich
843 203,18 

Dofinansowanie 
ze środków 
dotacji celowej 
99 194,57  

Wkład własny
49 606,00 z    

Wykorzystano : 
- w 2017 r. 
171.178,21 
- w 2018 r. 
363.211,79 
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- w 2019 r.
355.831,69

3 Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020

SP 
Osiek

Wielkopolski 
Regionalny 
Program 
Operacyjny na 
lata 2014-2020

Podniesienie kompetencji 
ICT nauczycieli i uczniów

Projekt polega na :
wyposażeniu serwerowni szkolnej (GPD) w 
szafę
serwerową,
wykonaniu instalacji sieci
bezprzewodowej  na terenie szkoły,
udostępnieniu aplikacji i
oprogramowania na potrzeby edukacyjne
dostarczeniu zestawów,
edukacyjnych zawierających sprzęt mobilny –
 tablety.

Realizacja projektu w okresie
od 06.08.2018 r.- 31.12.2020 r.

Projekt 
ogólnopolski.     
Nie określono 
kwoty wydatków 
dla 
poszczególnych 
szkół. Wydatki 
dokonane zostały 
przez realizatora 
projektu –Ośrodek
Doskonalenia 
Nauczycieli          
w Poznaniu

4 Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020

SP Wyrzysk Wielkopolski 
Regionalny 
Program 
Operacyjny na 
lata 2014-2020

Podniesienie kompetencji 
ICT nauczycieli i uczniów

Projekt polega na:

realizacji  projektów  edukacyjnych  dla  dzieci  i
młodzieży  w  formie  zajęć  pozalekcyjnych,  z
wykorzystaniem  aktywnych  metod  pracy  z  uczniem,
pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą,  a
także  różnych form pracy z zastosowaniem komputera
i Internetu,

doskonaleniu  zawodowym  nauczycieli,  w  tym  w
zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania
aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania
TIK w kształceniu,

stworzeniu  wewnątrzszkolnej  sieci  internetowej
umożliwiającej  podłączenie szkół do regionalnej  sieci
edukacyjnej,  stworzeniu  wielofunkcyjnej  platformy
edukacyjnej, dostarczeniu do szkół zestawów pomocy
naukowych  niezbędnych  do  realizacji  zadań

Projekt 
ogólnopolski.     
Nie określono 
kwoty wydatków 
dla 
poszczególnych 
szkół. Wydatki 
dokonane zostały 
przez realizatora 
projektu –Ośrodek
Doskonalenia 
Nauczycieli          
w Poznaniu
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uczniowskich,

budowie  sieci  Wi-Fi  w  szkołach  oraz  wyposażenie
pracowni  przedmiotowych  w  cyfrowe  narzędzia
dydaktyczne  takie  jak  m.in.:  laptopy,  tablety;
wspierające realizację zajęć  z wykorzystaniem TIK,

stworzeniu  aplikacji  cyfrowych  umożliwiających
kontynuację  zajęć  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych  w
szkołach po zakończeniu Projektu.

W roku 2018 rozpoczęto realizacji  projektu,  poprzez
budowę wewnątrzszkolnej sieci  internetowej. Projekt
ten będzie realizowany też w latach 2019-2020.

5 Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020

SP 
Kosztowo

Wielkopolski 
Regionalny 
Program 
Operacyjny na 
lata 2014-2020

Podniesienie kompetencji 
ICT nauczycieli i uczniów

Projekt polega na :
wyposażeniu serwerowni szkolnej (GPD) w szafę
serwerową,
wykonaniu instalacji sieci
bezprzewodowej  na terenie szkoły,
udostępnieniu aplikacji i
oprogramowania na potrzeby edukacyjne
dostarczeniu zestawów,
edukacyjnych zawierających sprzęt mobilny –
 tablety.

Realizacja projektu w okresie
od 06.08.2018 r.- 31.12.2020 r.

Projekt 
ogólnopolski.     
Nie określono 
kwoty wydatków 
dla 
poszczególnych 
szkół. Wydatki 
dokonane zostały 
przez realizatora 
projektu –Ośrodek
Doskonalenia 
Nauczycieli          
w Poznaniu

6 Rezerwa  oświatowa
MEN

SP
Kosztowo

Program MEN Podniesienie jakości 
kształcenia w szkole 
poprzez wyposażenie 
gabinetów : fizycznych, 
chemicznych, 
biologicznych, 
geograficznych

Projekt  polega na zakupie pomocy dydaktycznych do
prowadzenia zajęć zgodnie z programem nauczania dla
szkoły  ośmioklasowej,   nowopowstałych  gabinetów
przedmiotowych gabinetów.

Dofinansowanie
72.931 zł 

7 Wielkopolskie SP  Glesno Wielkopolski Celem projektu jest Beneficjentem  przedsięwzięcia  jest  Związek Projekt
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Podwórka Regionalny
Program
Operacyjny  na
lata 2014-2020

stworzenie łatwo 
dostępnego systemu 
instytucji świadczących 
usługi wsparcia rodziny.

Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska.
W  szkole   działa  10  GZ  ,,Czerwone  Muchomorki"
oraz  9  DH  ,,Wędrowcy",  zrzeszona  w  Związku
Harcerstwa Polskiego w Pile.
W  ramach  projektu  powstały  w  szkole  świetlice
podwórkowe, które działają w formie wsparcie rodziny.
Zajęcia  odbywają  się  w  grupach   -  15  osobowych.
Dodatkowo  uczestnicy  projektu  biorą  udział  w
zorganizowanych przez harcerzy warsztatach, rajdach,
zajęciach  edukacyjnych  (muzycznych),  plastycznych,
terenowych,  takich  jak  rajdy,  biwaki  rodzinne.
Organizowane  są  cykliczne  wyjazdy  do  kina,  teatru,
na basen. Środki pozwalają na pokrycie kosztów biletu
wstępu i wyżywienia na rajdach rodzinnych.

realizowany
przez ZHP 

Nie  określono
kwoty  wydatków
szkoły

8 Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020

SP 
Glesno

Wielkopolski 
Regionalny 
Program 
Operacyjny na 
lata 2014-2020

Podniesienie kompetencji 
ICT nauczycieli i uczniów

Projekt polega na :
wyposażeniu serwerowni szkolnej (GPD) w szafę
serwerową,
wykonaniu instalacji sieci
bezprzewodowej  na terenie szkoły,
udostępnieniu aplikacji i
oprogramowania na potrzeby edukacyjne
dostarczeniu zestawów,
edukacyjnych zawierających sprzęt mobilny –
 tablety.

Realizacja projektu w okresie
od 06.08.2018 r.- 31.12.2020 r.

Projekt 
ogólnopolski.     
Nie określono 
kwoty wydatków 
dla 
poszczególnych 
szkół. Wydatki 
dokonane zostały 
przez realizatora 
projektu –Ośrodek
Doskonalenia 
Nauczycieli          
w Poznaniu

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok 176




	I. INFORMACJE OGÓLNE
	Wstęp
	Informacje ogólne

	II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
	2.1 Strategia rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016-2025
	2.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyrzysk
	2.3 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wyrzysk na lata 2018- 2023
	2.4 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wyrzysk na lata 2017-2023
	2.5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk na lata 2016 -2023
	2.6 Program ochrony środowiska dla Gminy Wyrzysk na lata 2004- 2019
	2.7 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wyrzysk na lata 2017 – 2020
	2.8 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2020
	2.9 Gminny program przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020
	2.10 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyrzysk na lata 2016-2025
	2.11 Gminny wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
	2.12 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
	2.13 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk w 2019 roku
	2.14 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. na lata 2018 -2022
	2.15 Sołeckie Strategie Rozwoju na lata 2018-2023
	2.16 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych

	III. WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
	IV. DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA
	4.1 Realizacja zadań zleconych i wydane zarządzenia
	4.2 Współpraca ze stowarzyszeniami i udział w związkach międzygminnych
	4.3 Oświata i wychowanie
	4.4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	4.5 Kultura fizyczna
	4.6 Ochrona zdrowia
	4.7 Pomoc społeczna i polityka społeczna oraz prorodzinna
	4.8 Rolnictwo i leśnictwo
	4.9 Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem
	4.10 Zagospodarowanie przestrzenne
	4.11 Zarządzanie drogami gminnymi
	4.12 Inwestycje i remonty
	4.13 Gospodarka mieszkaniowa
	4.14 Gospodarka komunalna, zaopatrzenie w energię elektryczną
	4.15 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi
	4.16 Gospodarka wodno- ściekowa
	4.17 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	4.18 Promocja i polityka informacyjna
	4.19 Zarządzanie projektami


