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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 2020 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 Wyrzysk 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 2020 roku

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

Zgony  osób
zameldowanych
na  terenie  Gminy
Wyrzysk

01.01.2020 r. 13778 184 142 124

31.12.2020 r. 13634 137 152 182
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt stały i pobyt czasowy)

Lp. Wiek Mężczyźni

stali        czasowi  ogółem

Kobiety

stali       czasowi  ogółem

Wszyscy

stali       czasowi  ogółem

1. 0-2 214 1 215 217 0 217 431 1 432

2. 3 97 2 99 83 1 84 180 3 183

3. 4-5 142 5 147 142 2 144 284 7 291

4. 6 78 1 79 66 0 66 144 1 145

5. 7 78 4 82 70 2 72 148 6 154

6. 8-12 444 8 452 381 5 386 825 13 838

7. 13-15 241 2 243 223 0 223 464 2 466

8. 16-17 141 2 143 139 2 141 280 4 284

9. 18 85 1 86 70 1 71 155 2 157

10. 19-65 4327 48 4375 3965 42 4007 8292 90 8382

11 >66 789 1 790 1642 7 1649 2431 8 2439

ogółem 6636 75 6711 6998 62 7060 13634 137 13771

Na  terenie  Gminy  Wyrzysk  w  2020  roku,  oprócz  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku,
funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne Gminy:

•  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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Gmina Wyrzysk miejscem przyjaznym i bezpiecznym, zapewnia warunki

 do stworzenia środowiska przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Uwzględnia oczekiwania społeczne w celu poprawy jakości życia z poszanowaniem
środowiska naturalnego i lokalnej tradycji

I. I. Zwiększenie
konkurencyjności

gospodarczej
Gminy Wyrzysk

II.I. Rewitalizacja
 i rozbudowa
infrastruktury
 komunalnej

III.I Turystyczne
zagospodarowanie

przestrzeni
w Gminie Wyrzysk

IV.I Rozwój
Infrastruktury

 spójności

 i bezpieczeństwa

I.I.1 Podnoszenie
 atrakcyjności
inwestycyjnej 

Gminy

III.I.1
Zagospodarowanie

terenów
zielonych

na potrzeby
turystyki i rekreacji

II.I.1 Poprawa
 systemu

 komunikacyjnego
w Gminie

IV.I.1 Zwiększenie
 dostępności
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informacyjno-
komunikacyjnychI.I.2 Wspieranie
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przedsiębiorczości
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W  2020 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 

W  ramach  inwestycji  powstała  nowa  jezdnia
o nawierzchni  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej
o długości  433  metrów  i  szerokości  5  metrów
oraz  zjazdy  na  posesje  z  betonowej  kostki
brukowej  i  chodnik.  Utwardzono  również
nawierzchnię  zatoki  autobusowej  kostką
kamienną  i  pobocza  destruktem  asfaltowym.
Wartość  zadania  to  444.540 złotych.  Na
 wykonanie  przedmiotowej  inwestycji  Gmina
Wyrzysk  otrzymała  dofinansowanie  w  ramach
Funduszu  Dróg  Samorządowych  w  wysokości
80%  wartości  umowy  podstawowej,  tj.
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III.I.2 Kreowanie
nowych atrakcji
turystycznych

w oparciu
o istniejące

zasoby przyrodnicze,
historyczne
 i kulturowe

II.II. Zachowanie
wysokiej jakości

środowiska
przyrodniczego

IV.II.
Wzmocnienie

 potencjału
 społecznego

 i ludzkiego

III.II Wzmocnienie
 potencjału

turystycznego gminy

II.II.1 Rozwój
i modernizacja

instalacji służących
poprawie stanu

 środowiska

II.II.2 Ograniczenie
niskiej emisji

na obszarze gminy
i wykorzystanie
odnawialnych
źródeł energii

II.II.3 Ochrona
walorów

 i zasobów
środowiska
naturalnego

III.II.1 Aktywna
promocja gminy

 i jej walorów

III.II.2 Wspieranie

 Rozwoju
 infrastruktury
 obsługi ruchu
 turystycznego

IV.II.1
Podnoszenie

 Poziomu
wykształcenia
 mieszkańców

IV.II.2
Podejmowanie

 działań na rzecz
 integracji

społeczności
lokalnej

IV.II.3
Wspieranie

 rozwoju
organizacji,

stowarzyszeń
i budowa

społeczeństwa
obywatelskiego



348.399,96  zł.  Koszt  całkowity  zadania   to
574.395,82 zł. 

2. Dąbki – budowa chodni-
ka przy drodze gminnej 

Wykonano  odcinek  ciągu  pieszo-jezdnego  na
drodze  gminnej  G129420P.  Koszt  zadania
realizowanego  w  ramach  funduszu  sołeckiego
wyniósł 14.989,30 zł.  

3. Młotkówko – budowa 
dodatkowego punktu 
oświetleniowego 

Wykonano  dwa komplety  punktów oświetlenio-
wych wraz z okablowaniem, skrzynkę rozdzielczą
za 14.682,74 zł w ramach funduszu sołeckiego. 

4. Uzupełnienie oświetle-
nia drogowego na tere-
nie gminy Wyrzysk 

Opracowano  projekt  budowlany  oświetlenia  na
ul. Modrakowej w Wyrzysku (1 punkt), w Gleśnie
(2 punkty) oraz opłaty przyłączeniowe wyniosły
4.819,02 zł. 

5. Auguścin – remont 
chodnika przy świetlicy 

Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 8
m²  za  kwotę  996,30  zł  w  ramach  funduszu
sołeckiego. 

6. Dobrzyniewo – remont 
schodów przed świetlicą

Dokonano  wymiany  uszkodzonych  płytek  na
schodach na dojściu do budynku oraz schodach
na taras, a także uzupełniono płytki na cokołach
budynku i podjazdach dla niepełnosprawnych za
kwotę 2.999,99 zł. 

7. Modernizacja 
nawierzchni ciągu 
pieszo-jezdnego drogi 
gminnej G129345P w 
Wyrzysku

W  ramach  modernizacji  nawierzchni  ciągu
pieszo-jezdnego drogi  gminnej  G129345P  przy
ul.  22 Stycznia  w Wyrzysku wykonano zmianę
utwardzenia  nawierzchni  z  trylinki  na  kostkę
betonową.  Długość  przebudowanego  odcinka
wynosi170 metrów. Wartość robót zamknęła się
w kwocie 116.850 zł.

8. Modernizacja chodnika 
na ulicy XX Lecia w 
Osieku nad Notecią

W  ramach  zadania  wykonano  rozbiórkę  starej
nawierzchni  z  płytek  betonowych,  w  miejsce
których ułożono chodnik z nawierzchni z  kostki
betonowej  o  długości  ok.  150  m.  Na  zadanie
wydano kwotę 136.530 zł.

9. Budowa III etapu 
chodnika przy drodze 
powiatowej nr 1192P na
odcinku Wyrzysk 
Skarbowy- Gleszczonek

W  ramach  zadania  istniejący  chodnik  został
wydłużony o kolejne 260 mb. Wartość inwestycji
to  64.127  zł.  Zadanie  realizował  Powiat  Pilski
przy 50% współfinansowaniu z Gminą Wyrzysk.

10. Budowa drogi gminnej 
nr G129329P w 
Auguścinie

W ramach zadania powstała droga o nawierzchni 
asfaltowej o długości 578 metrów do skrzyżowa-
nia z drogą Glesno-Machowo. Ponadto wykonano
pobocza, rowy odprowadzające i zjazdy do pose-
sji. Na inwestycję Gmina Wyrzysk otrzymała do-
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finansowanie z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lo-
kalnych w wysokości 500.000 zł oraz Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 130.500 
zł. 

11. Wykonanie nakładki 
bitumicznej na ul. 
Tysiąclecia w Osieku 
nad Notecią

Inwestycja  objęła  częściowe  frezowanie
nawierzchni,  wykonanie  nakładki  asfaltowej
jezdni  na  długości  180  m,  wzmocnionej
miejscowo  geosiatką  oraz  regulację  studni.  Na
realizację  zadanie  poniesiono  wydatek  w
wysokości 129.511,62 zł.

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

  1. Polanowo – remont 
świetlicy 

W  ramach  zadania  wykonano  podwieszenie
sufitów,  ułożono  płytki  na  podłodze.  Ściany
zostały wygipsowane, pomalowane i wykończone
tynkiem mozaikowym. Wyremontowano również
przyległy  do  głównej  sali  korytarz  i  zadbano  o
odpowiednią  instalację  wentylacyjną
pomieszczeń.  Wartość  wykonanych  robót
wyniosła 23.485,00 zł.

  2. Bąkowo – wykonanie 
kotłowni wraz z instala-
cją centralnego ogrze-
wania w sali wiejskiej w
Bąkowie 

W ramach funduszu sołeckiego został wykonany
pierwszy etap  prac  instalacji  ogrzewania  w bu-
dynku świetlicy wiejskiej  i  remizie  w Bąkowie.
Zamontowano instalację  wewnętrzną oraz kilka-
naście sztuk grzejników z wyposażeniem. Łączny
koszt zadania wyniósł 28.304,34 zł.

  3. Kosztowo – utwardzenie
terenu przy świetlicy 
wiejskiej, 

Wykonano I etap utwardzenia terenu pod miejsca
postojowe o wymiarach 5,5 m x 14 m z kostki
betonowej.  Koszt  inwestycji  wyniósł  23.386,60
zł. 

  4.        Wyrzysk Skarbowy – 
zagospodarowanie tere-
nu rekreacyjnego i bu-
dynku gospodarczego 
przy świetlicy wiejskiej,

W  ramach  zadania  powstał  blaszany  budynek
gospodarczy o wymiarach 5 m x 6,5 m wraz z
wykonaniem utwardzenia podłogi pod budynkiem
z kostki betonowej. Zadanie zostało zrealizowane
w ramach  funduszu  sołeckiego.  Łącznie  koszty
poniesione za powyższe zadanie to 16.467,00 zł.

   5. Glesno – budowa infra-
struktury społecznej 
przy wiacie w Gleśnie, 

Wykonano  dokumentację  projektową  na
rozbudowę  i  zabudowę  wiaty  oraz  wykonanie
przyłącza wod.-kan. do projektowanego budynku.
Wydano 34.999,98 zł. 

   6.
            

Konstantynowo – budo-
wa wiaty rekreacyjnej 
na działce gminnej

Wykonana została wiata z konstrukcji drewnianej
o wymiarach 3m x 6m i trzema balustradami, da-
chem dwuspadowym pokrytym blachodachówką
oraz wykonano utwardzenia  terenu.  Wartość in-
westycji to 21.963,10 zł, z czego 11.574,57 zł zo-
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stało wydatkowane w ramach funduszu sołeckie-
go na 2020 rok.

 7. Ruda – zakup 
wyposażenia na teren 
rekreacyjny i plac 
zabaw wraz z montażem

Na terenie rekreacyjnym w Rudzie zamontowano
dwa piłkochwyty o wysokości 4 metrów oraz 20 i
12  metrów  długości  za  bramkami  piłkarskimi.
Ponadto  zamontowano  huśtawkę  wahadłową
podwójną. Koszt zadań to 13.675,82 zł. 

8. Rzęszkowo – ogrodze-
nie i zagospodarowanie  
terenu sportowego

W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki
oczkowej  powlekanej  o  długości  330  m  i
wysokości 2 m, montaż bramy wjazdowej i trzech
furtek.  Dokonano  także  niwelacji  działki  i
odkrzaczenia  terenu.  Wartość  inwestycji  to
126.279,29 zł. Przygotowano grunt pod zasiew i
wysiano  nasiona  trawy,  wykonano  zjazd
publiczny  oraz  utwardzenie  przy  bramie
wjazdowej o pow. 32 m² za 13.015,88 zł. 

9. Żelazno – zabudowa 
frontu wiaty 
rekreacyjnej wraz ze 
stolarką okienną i 
drzwiami,

Dzięki decyzji mieszkańców sołectwa Żelazno w
ramach funduszu sołeckiego wykonano zabudowę
frontu  wiaty  rekreacyjnej  wraz  ze  stolarką
okienną i drzwiami. Wartość zadania to 14.292,60
zł.

10. Falmierowo – zagospo-
darowanie terenu rekre-
acyjno-wypoczynkowe-
go

W ramach funduszu sołeckiego wykonano roboty
budowlane polegające na utwardzeniu terenu przy
i  pod budynkiem gospodarczym.  Łączne  koszty
poniesione na zadanie wynoszą 9.953,00 zł.

11. Zakup materiału na 
utwardzenie drogi 
gminnej: Żuławki, 
Auguścin, Falmierowo

Zakupiono destrukt  asfaltowy w ilości  600 ton,
który  został  położony  na  drogach  gminnych  w
Żuławce, Auguścinie, Falmierowie za 38.376 zł.
 

12. Dobrzyniewo – zakup 
materiału do zabezpie-
czenia rowów przy dro-
gach gminnych, 

Zakupiono  płyty  ażurowe  do  zabezpieczenia
rowów za 1.495,07 zł.

13. Dobrzyniewo  –  zmiana
organizacji ruchu 

Wykonano dokumentację projektową, zakupiono i
zamontowano  lustro,  barierki  ochronne  wzdłuż
rowu za 8.570 zł 

14. Dobrzyniewo  –  zakup
elementów  małej
architektury (ławki).

Wykonano dokumentację projektową, zakupiono
i  zamontowano ławki – 6 szt.  i  kosz na śmieci
4.324,70 zł 

15. Remont  zaplecza
szatniowo–socjalnego

Zadanie zrealizowano w ramach programu „Szat-
nia na medal”, z którego Gmina Wyrzysk otrzy-
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pomieszczeń  klubu
sportowego  w
Kościerzynie Wielkim

mała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wy-
sokości 30.000 złotych. Łączna kwota, jaką prze-
znaczono na zadanie to 62.200 złotych.
W ramach inwestycji wykonano wymianę podłóg
w  szatniach,  pokoju  sędziowskim  i  korytarzu,
ułożono płytki na ścianach, wymieniono pokrycie
dachowe i podsufitkę. Powstała nowa wentylacja
mechaniczna  i  instalacja  elektryczna  oraz
wymieniony  został  osprzęt  sanitarny  i
zamontowany nowy bojler elektryczny do ciepłej
wody.

16. Remont szatni przy sali 
gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Falmie-
rowie

Zadanie było realizowane w ramach autorskiego
projektu  Samorządu  Województwa  Wielkopol-
skiego „Szatnia na medal”, z którego Gmina Wy-
rzysk otrzymała  dofinansowanie  z  w wysokości
29.500  złotych.  Uczniowie  zyskali  wyremonto-
wane  pomieszczenia  szatniowe  i  socjalne  przy
sali  gimnastycznej.  Do  realizacji  tego  przedsię-
wzięcia Gmina Wyrzysk dołożyła 32.576,27 zł.

17. Kościerzyn Wielki – re-
mont świetlicy wiejskiej

Dokonano wymiany drzwi wewnętrznych, insta-
lacji elektrycznej, płytek,pomalowano ściany i su-
fity,  ułożono  lamperię  z  tynku żywicznego,  za-
montowano okap w kuchni i pomieszczeniach go-
spodarczych przy kuchni za 32.527,45 zł. 

18. Wymiana zabytkowych 
drzwi w budynku Urzę-
du Miejskiego w Wy-
rzysku

W ramach zadania  wymieniono 3 komplety  za-
bytkowych drzwi wejściowych dębowych wraz z
futrynami i wiernym odtworzeniem dotychczaso-
wych z uwzględnieniem oryginalnych elementów
takich  jak:  rozety,  okucia,  zawiasy,  kraty,  itp.
i zachowaniem pierwotnego koloru drzwi. Ponad-
to wykonano drzwi zewnętrzne do pomieszczenia
gospodarczego. Koszt zadania wyniósł 93.972 zł.

19. Utwardzenie nawierzch-
ni na zapleczu budynku 
Urzędu Miejskiego w 
Wyrzysku

Rozebrana została stara nawierzchnia bitumiczna,
którą zastąpiła nawierzchnia z kostki betonowej.
Na wykonanie robót brukarskich wydano kwotę
w wysokości 96.612,57 zł.

20. Wykonanie oświetlenia 
zewnętrznego elewacji 
budynku Urzędu Miej-
skiego w Wyrzysku

Wykonano oświetlenie elewacji budynku Urzędu
Miejskiego za 49.995,50 zł. 

21. Gminne Centrum Spo-
łeczno-Kulturalne w 
Osieku nad  Notecią

Została  opracowana  inwentaryzacja  techniczna
budynku   oraz  ekspertyza  techniczna   za
14.760,00 zł. 

II.II.1 1. Wykonanie separatora Wykonano obejście  piaskownika  (tzw.  bypassu)
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Rozwój
i modernizacja
instalacji 
służących
poprawie 
stanu 
środowiska

substancji ropopochod-
nej oraz obejścia awa-
ryjnego i separatora w 
Osieku nad Notecią

i wylotu do rowu na końcowym odcinku kanaliza-
cji deszczowej w Osieku nad Notecią w kierunku
Żuławki,  odtworzono  rów  odpływowy  i  napra-
wiono  zastawki  ,  oczyszczono  istniejący   pia-
skownik betonowy za 111.196,55 zł. 

2. Zagospodarowanie tere-
nu na Punkt Selektyw-
nej Gospodarki Odpada-
mi Komunalnymi

Wykonano dokumentacje branży projektowej ar-
chitektonicznej,  drogowej  i  sanitarnej,  wraz
z operatem wodno prawnym,  zgłoszenie  zmiany
sposobu  użytkowania  obiektu  za  22.919,88  zł.
Wykonano  remont  budynku  biurowego  wraz
z przyłączem kanalizacyjnym i  wykonano  ogro-
dzenie PSZOK za 99.160 zł.

II.II.2. 
Ograniczenie 
niskiej emisji 
na obszarze 
gminy i 
wykorzystanie
odnawialnych 
źródeł energii.

1.
          

Rekultywacja gminnego
składowiska odpadów

W ramach  inwestycji  teren  byłego  składowiska
pokryty został warstwą drenażową i okrywającą.
Wartość inwestycji wyniosła 287.649,42 zł.

IV.I.2 
Wzrost 
poziomu 
bezpieczeństw
a publicznego

1.

          

Remont remizy OSP 
w Falmierowie

Przeprowadzono  remont  garażu  OSP
w Falmierowie – wyremontowano ściany i sufity,
wymieniono  instalację  elektryczną,  wymieniono
i zamontowano  nowa  bramę  garażową
oraz wymalowano pomieszczenie za 14.760 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
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
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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 2020 r., poz. 1740 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 cytowanej wyżej ustawy 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. 
 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
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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 239 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.

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
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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 sprzedaży  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  2020  roku  sprzedano  10  lokali
mieszkalnych. Wobec powyższego stan zasobu mieszkaniowego na dzień 31 grudnia 2020 roku to
239 lokali mieszkalnych. 

 Ze  sprzedaży  wyłącza  się  lokale  przeznaczone  na  najem socjalny  i budynki  z lokalami
o obniżonym standardzie, które po zwolnieniu ich przez dotychczasowych najemców przeznaczane
będą na najem socjalny, 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.
W budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, w których dokonuje się wpłat

na fundusz remontowy, koszty remontów pokrywane są z tych funduszy. 
 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 2020 roku zostało opisane w dziale IV 
pkt 4.13.
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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 obowiązywały od dnia  1 listopada 2019 r. do dnia 30
września 2020 roku. W dniu 24 września 2020 roku Burmistrz Wyrzyska wydał zarządzenie nr
0050.187.2020 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek bazowych czynszu dla lokali tworzących
mieszkaniowy zasób gminy z mocą obowiązującą od dnia  1 października 2020 roku.  

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 2020 r.  741 179,22 zł
lokale mieszkalne 543 605,87
lokale użytkowe 197 573,35

w tym :
zaliczki na fundusz remontowy 101.448,10 zł

Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosły: 399 504,21 zł.  Wystawiono  139
wezwań do zapłaty, uzyskano 7 prawomocnych nakazów zapłaty, 87 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.
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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).

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.
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W  programie  ujęto  25  projektów  rewitalizacyjnych,  które  mają  się  przyczynić
do rozwiązania problemów społecznych na obszarach rewitalizacji.  Spośród nich do końca 2020
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
zakończono,

 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.

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.
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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 2020 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 2020 roku zrealizowano następujące działania:
1. Przeprowadzono modernizację polegającą na budowie, przebudowie i utwardzeniu nawierzchni
następujących dróg na terenie gminy Wyrzysk :

▪ drogi gminnej w Falmierowie,
▪ drogi gminnej w Auguścinie,

co zgodnie z  założeniami PGN Gminy Wyrzysk może się  przyczynić do zmniejszenia spalania
paliwa przez pojazdy korzystające z powyższych dróg o 3%.
2. Podjęto również działania skierowane do mieszkańców polegające na:

◦ 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
nowego, ekologicznego źródła ogrzewania, w 2020 roku ze wsparcia Gminy Wyrzysk
skorzystało 10 nieruchomości, na łączną kwotę w wysokości 46.035,00 zł,

◦ 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. 
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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”.

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.

W roku 2020 zostały  podjęte  prace  dotyczące  uchwalenia  nowego  „Programu Ochrony
Środowiska  dla  Gminy  Wyrzysk  na  lata  2020-2023  z  perspektywą  na  lata  2024-2027”,  wraz
z  Prognozą  oddziaływania  na  środowisko  Programu Ochrony Środowiska  dla  Gminy Wyrzysk.
Powyższy dokument uzyskał pozytywne opinie organów opiniujących. Termin uzyskania ostatnich
opinii uniemożliwił przedłożenie ww. dokumentu Radzie Miejskiej w Wyrzysku w celu podjęcia
stosownej uchwały w 2020 roku. W związku z powyższym ponownie wystąpiono do organów w
celu  zaopiniowania  ww.  dokument,  wskazując  iż  został  zmieniony  okres  obowiązywania
dokumentu  t.j:  „Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Wyrzysk  na  lata  2021-2024  z
perspektywą na lata 2025-2028”, wraz z  Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028. Po
uzyskaniu wymaganych opinii, ww. dokument zostanie przedłożony w I kwartale 2021 r. Radzie
Miejskiej w Wyrzysku w celu podjęcia stosownej uchwały.

W roku 2020 opracowano również  „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Wyrzysk za lata 2017 -2019”, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Wyrzysku
w I kwartale 2021 r., jako informacja wraz z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk.

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 sierpnia 2008 r. Rada Miejska w Wyrzysku uchwaliła
Program  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  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
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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 – 6.076,62 zł. W ramach realizacji powyższego zadania z terenu gminy usunięto
6,08 Mg (ton) płyt azbestowo – cementowych w miejscowościach:
- Bielawy Nowe – 1.560 kg,
- Konstantynowo – 2.010 kg,
- Kosztowo – 2.510 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 2020 r.,

poz.  1219  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
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. 

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
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. 
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• 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 2020 r. Gmina Wyrzysk nie dofinansowała renowacji żadnego zabytku znajdującego się

na  terenie  gminy.  Wobec  małego  zainteresowania  pozyskiwaniem  dotacji  przez  właścicieli
zabytków wpisanych do rejestru zabytków w 2019 r., a tylko na takie obiekty może być udzielona
dotacja,  w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 r. nie zaplanowano  środków finansowych na ten cel. 

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  2020  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 różnego 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 rodziny 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
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.
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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 2020 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
Seniorów.

CEL szczegółowy 2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie
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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 2020 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 2020
r. prowadziła rozmowy motywujące z 39 osobami nadużywającymi
alkoholu i 4 osobami stosującymi przemoc.

Kierowanie  do  Sądu
wniosków  o  podjęcie
leczenia odwykowego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020
r. skierowała do Sądu Rejonowego w Chodzieży, Wydział Rodzinny
i  Nieletnich  14 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 2020 r. Punkt Informacyjny działający przy M-G OPS Wyrzysk
przyjął 87 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.

Cel  strategiczny  I   -  integracja  społeczna  i  aktywizacja  zawodowa  oraz  przeciwdziałanie  
wykluczeniu społecznemu
Realizacja  celu  strategicznego  ukierunkowana  była  na  pozyskanie  środków  zewnętrznych
i  realizację  projektu  „Wsparcie  dla  osób  starszych  niesamodzielnych  i niepełnosprawnych
z terenu gminy Wyrzysk – II edycja” była  działaniem zwi z  realizacja  Celów strategicznych
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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.

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
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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.
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  2020  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 2020 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  4,26  zł.  Z  pomocy  w formie  posiłku  skorzystały  82  osoby w tym 82  dzieci,
Wypłacono również świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub art. żywnościowych. Pomocą taką
zostało objętych 129 rodzin, średnia wysokość zasiłku wyniosła 200,44 zł.

Zadanie  wynikające  z  realizacji  Programu  odbywało  się  poprzez  zapewnienie  gorącego
posiłku dla dzieci w publicznych przedszkolach w Wyrzysku i Osieku Nad Notecią, Nieżychowie
szkołach podstawowych w Wyrzysku,  Kosztowie,  Osieku nad Notecią,  w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, w placówkach szkolno-wychowawczych  w Gołańczy,
Kruszwicy,  Jarosławcu  oraz   w  Ośrodkach  Szkolno-Wychowawczych  w  Pile  oraz  szkołach
ponadpodstawowych w Sypniewie i Pile.
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2.12 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Gminny  Program  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   oraz  Przeciwdziałania

Narkomanii uchwalony został przez Radę Miejską w Wyrzysku  uchwałą Nr XVII/166/2019 z dnia
20 grudnia 2019 roku. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2020 wynosił 250.000 zł.

L. p. Zadania Wydatki

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

30.000,00

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

71.000,00

4.
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego         
w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych

93.000,00

5.

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

5.000,00

Dnia 29 października 2020 r. została podjęta uchwała Nr XXVIII/253/2020 Rady Miejskiej

w  Wyrzysku  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2020  rok
Zwiększenie  kwoty  wydatków  o  kwotę  262.866,90  zł  pochodziło  z  rozliczenia  dochodów
i wykorzystania wydatków z 2019 r., z czego wydatki w kwocie 70.000 zł zostały przeznaczone na
działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z art. 15qc Ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 374 ze zm.). Uchwałą Nr XXX/262/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z 25 listopada
2020  roku  dokonano  zmniejszenia  planu  wydatków  o  kwotę  20.000  zł  z  przeznaczeniem  na
działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.  

 Po zmianach dochody wyniosły 422.866,90 zł. Do końca roku nie było możliwe wydatkowanie
takiej kwoty - wykonanie wydatków przewidzianych na realizację programu na dzień 31.12.2020
r.  wyniosło 237.538,12 zł. Pozostałe środki pozostały do wykorzystania w 2021 roku.
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Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020:

L.p. Nazwa zadania Zaplanowana kwota w
2020 r.

Wydatkowana kwota do 
31.12.2020 r.

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

131.000,00 77.648,74

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

30 000,00 30.000

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

113.866,90 43.139,22

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

153.000,00 78.812,65

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

15 000,00 7.937,51

Razem 422.866,90 237.538,12

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zadaniem Komisji zgodnie z wymogami ustawowymi były działania związane z profilaktyką  i roz-
wiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzecze-
nia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.  W
2020 r. Komisja odbyła 8 posiedzeń ogólnych, 11 posiedzeń zespołu do spraw rozmów  z osoba-
mi uzależnionymi, 2  kontrole sklepów i punktów gastronomicznych (11 punktów sprzedaży) i 4
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 2020 r. roku wyniosła  108
osób. Odbyło się 11 posiedzeń zespołu komisji ds. przeprowadzania rozmów motywacyjno - infor-
macyjnych. Spośród osób wezwanych na posiedzenie w/w zespołu Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych zgłosiło się 55 osób. W 2020 r. wystosowano do Sądu Rejonowego
III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Chodzieży 14 wniosków o wszczęcie postępowania poddaniu
się leczeniu odwykowemu.
W 2020 r. wpłynęło 11 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho-
lowych.  W gastronomii wydano 4 decyzje na sprzedaż piwa, zaś w detalu wydano 6 decyzji na
sprzedaż piwa, 7 na sprzedaż wina i 6 na sprzedaż  wódki. W 2020 r. wygaszono 10 zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z likwidacją punktu sprzedaży.
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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 2020 r. na terenie gminy było ważnych:
-  39  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i piwa do spożycia poza miejscem
sprzedaży,
- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i piwa do spożycia w miejscu zakupu,
-  38  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18 % alkoholu do spożycia poza
miejscem sprzedaży,
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5%  do 18 % alkoholu do spożycia w miejscu
zakupu,
-  37 zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  powyżej  18%  alkoholu  do  spożycia  poza
miejscem sprzedaży,
-  5 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.

W punkcie pomocy rodzinie łącznie przyjęto 499 osób.  Z pomocy skorzystało  228 osób
z problemem alkoholowym,  218 dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym,
w tym współuzależnionych 154 osób i DDA – 64 osoby. Po pomoc zgłosiły się 53 dorosłe ofiary
przemocy.  uzależnieniem oraz skierowano 9 osób na leczenie stacjonarne.  

W  2020  roku  do  Punktu  Pomocy  Rodzinie  zgłosiły  się  52  osoby mające  problemy
z narkotykami, w tym 8 osób podejrzanych o zażywanie narkotyków,  2 osoby eksperymentujące,
42 osoby uzależnione. Wszystkie osoby otrzymywały pomoc psychologiczną i terapeutyczną.

W 2020 r. w okresie od stycznia do marca oraz od września do grudnia 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”.

W  2020  roku  za  8.309,88  zł  dokonano  remontu  pomieszczeń  na  potrzeby  Zespołu
Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

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

W 2020 r. przeznaczono 43.139,22 zł na zakup materiałów profilaktycznych,  opracowanie
graficzne  materiałów profilaktycznych, które zostaną wykorzystane do działań profilaktycznych
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w 2021 roku. Zakupiono słodycze dla dzieci biorących udział w „Mikołajkowym Autobusie”, który
odwiedził najmłodszych mieszkańców gminy przed świętami Bożego Narodzenia

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych
 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.

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.  

Opieką w 2020 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. W okresie od końca
marca do maja placówki były nieczynne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wznowieniu
działalności funkcjonowały z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi
Ministra  Zdrowia  oraz  Głównego  Inspektora  Sanitarnego.  Zajęcia  były  realizowane  codziennie
z udziałem dopuszczalnej przepisami prawa liczby dzieci.  
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,

 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.

Świetlice  środowiskowe  działające  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  finansowane  są  

w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wydatki  w  2020  r.  na  działania  świetlic  wyniosły  78.812,65 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
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na informowanie odbiorców programów o szkodliwości zażywania środków i substancji, których
zażywanie może prowadzić do trwałego uzależnienia.

W 2020 roku  zakupiono materiały profilaktyczne związane z zagrożeniami i używaniem
narkotyków,  dopalaczy  i  innych  substancji  psychoaktywnych.  Ponadto  zrealizowano warsztaty
profilaktyczne w Szkole Podstawowej w  Osieku nad Notecią   pt.  „Smaki  życia,  czyli  debata
o dopalaczach”.   

2.13  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyrzysk w 2020 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 2020 rok został  przyjęty uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej  w Wyrzysku  z dnia 21
kwietnia  2020  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. 
Na realizację programu  w 2020 roku wydatkowano kwotę  57.615,49 zł, z tego: 
- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 56 147,29 zł ,
- na opiekę nad kotami (wolno żyjącymi)    1 468,20 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 2020 r. wyłapano 8 psów, z tego
dwa psy zostały odebrane 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 2020  roku
wykonano  8  zabiegów elektronicznego  znakowania  oraz  sterylizacji/kastracji,  6  psów  zostało
przekazanych nowym właścicielom, na podstawie umów adopcyjnych. W ramach realizacji zadania
została wykonana przez lekarza weterynarii 1 eutanazja. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w schronisku
przebywało 16 psów z  terenu Gminy Wyrzysk. 

W dniu 02.01.2020 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,
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poprzez  zapewnienie  całodobowo  miejsca  dla  zwierząt  gospodarskich,  właściwych  warunków
bytowania oraz pożywienia dostosowanego do zapotrzebowania danego gatunku.
W  2020  roku  nie  zaistniała  konieczność  interwencji  w  sprawie  bezdomnych
lub odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich.

W 2020 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 40 kotami.

Opiekę  weterynaryjną  nad  zwierzętami  bezdomnymi,  poszkodowanymi  w  wypadkach
drogowych sprawował Gabinet Weterynaryjny ul. Pomorska 2D, 89-300 Wyrzysk, który w 2020
roku wykonał 1 zabieg eutanazji  zwierząt rannych w wyniku kolizji drogowej oraz 1 sterylizacji
kotki wolnożyjącej. 

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.

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 2020 r. ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych (WPRiM):

 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 przesunięciu środków z roku 2020 na rok 2019. 
Nakłady planowane w WPRiM           30 000 zł. 
Nakłady poniesione                             0 zł (całość nakładów została poniesiona w 2019 r.)

 Budowa rurociągu Kościerzyn Wielki – Falmierowo  
Z  powodu  trudności  i  ograniczeń  związanych  z  sytuacją  gospodarczą  zakup  materiałów
i wykonawstwo sieci zostało przesunięte na rok 2021.
Nakłady planowane w WPRiM           50 000 zł. 
Nakłady poniesione                             19 000 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,
ul. Kalinowa i al. Rydzyńskich.
Nakłady planowane w WPRiM 10 000 zł
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Nakłady poniesione 0 zł (całość nakładów zrealizowana w roku 2018)

 Modernizacja przepompowni ścieków  
Modernizacja  systemu sterowania  przepompowni ścieków znajdujących się  w Wyrzysku
przy  ulicy  Pod  Czubatką,  ul.  Przemysłowa,  ul.  Targowisko  i  al.  Rydzyńskich  oraz  w
miejscowościach:  Polanowo  i  Glesno.  Kompletna  wymiana  urządzeń  przepompowni
ścieków (tj.  pompy do  ścieków,  rurociągi  tłoczne,  zawory  oraz  konstrukcje  wsporcze  i
prowadnice)  w ulicy Pod Czubatką i Przemysłowa w Wyrzysku, a także w miejscowości
Glesno.  Inwestycja  wykonana w związku  z oszczędnościami  nakładów przy  rozbudowie
oczyszczalni ścieków. Środki z Programu Operacyjnego zostały przesunięte właśnie na tę
modernizację.  Roboty  w  większości  zostały  wykonane  w  roku  2019,  ale  nakłady
(fakturowanie) sfinansowane w styczniu 2020 r.

 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  marcu  2020  zakończono  inwestycję.  Przystąpiono  do  czynności
rozruchowych na poszczególnych obiektach.

 Nakłady planowane w WPRiM 2 217 252 zł

 Nakłady poniesione 2 217 252 zł.

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

 Na  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Osieku  nad  Notecią  dokonano  przebudowy  studni
kanalizacyjnych.
Nakłady planowane w WPRiM 5 000 zł

 Nakłady poniesione 5 000 zł.

 Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej w celu ograniczenia wód   
opadowych i infiltracyjnych.
Wykonano przebudowę studni kanalizacji sanitarnej w Gleśnie.
Nakłady planowane w WPRiM 5 000 zł

 Nakłady poniesione 5 000 zł.

 Program zdalnego odczytu wodomierzy  

 W  związku  z  uzyskaniem  dodatkowych  środków  zewnętrznych  spółka  skumulowała
realizację programu zdalnego odczytu wodomierzy na lata 2020 i 2021.

 Nakłady planowane w WPRiM      26 000 zł

 Nakłady poniesione           254 819 zł.

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Osieku nad Notecią  

 Zadanie  dotyczy  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Leśnej  i  obejmuje  wykonanie  projektu
wykonawczego.

 Nakłady planowane w WPRiM     30 000 zł

 Nakłady poniesione                 28 000 zł.

 Łącznie nakłady dla realizacji WPRiM w 2020 r:

 planowane 2 391 252 zł,    poniesione    2 547 071 zł.

Z nakładów planowanych na rok 2020 wydatki w wysokości 40 000 zł zostały poniesione w
latach ubiegłych.
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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), 

• 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 ich ramach  zaplanowano realizację różnych przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach.

W 2020 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
• Sołectwo Dobrzyniewo – dokończenie rozbudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej,
• Sołectwo  Falmierowo –  utwardzenie  dróg  gminnych,  doposażenie  świetlicy  wiejskiej

w niezbędną infrastrukturę techniczną,
• Sołectwo Glesno – zrealizowano inne zadanie, nie ujęte w strategii rozwoju sołectwa,
• Sołectwo  Gromadno –  doposażenie  świetlicy  wiejskiej,  zrealizowano  poprzez  projekt

„Wyposażenie  świetlicy  wiejskiej  w  Gromadnie”,  który  został  dofinansowany  kwotą
w wysokości 2.500,00 zł, w konkursie Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw – edycja
VIII ogłoszonego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na lata 2013-2020,

• Sołectwo Kosztowo – zrealizowano inne zadanie, nie ujęte w strategii rozwoju sołectwa,
• Sołectwo  Osiek  nad  Notecią –  remont  i  doposażenie  kuchni  w  świetlicy  wiejskiej,

zrealizowano  poprzez  projekt  „Wyposażenie  kuchni  świetlicy  wiejskiej  w  Osieku  nad
Notecią” na realizację zadania pozyskano 5.000,00 zł, w konkursie Odnowa wsi szansą dla
aktywnych sołectw – edycja VIII 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.
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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 2020
został  przyjęty przez Radę Miejską w Wyrzysku uchwałą Nr XVII/169/2019 Rady Miejskiej  w
Wyrzysku  z  dnia  20  grudnia  2019  roku.   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 2019 r. poz. 688 oraz poz. 1570)

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.

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  2019  r.  Poz.  688
oraz poz. 1570).

W  2020  r.  ogłoszono  6  otwartych  konkursów  ofert.  Łączna  wysokość  środków
przeznaczonych na dotacje w ramach konkursów wyniosła 204.000 zł, z tego podmioty dotowane
wykorzystały  do  dnia  31.12.2020  r. 70.248,74zł  co  stanowi  34,44  %  kwoty  przeznaczonej
w budżecie na dotacje. W ramach przyznanych dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk 6 podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego zrealizowało 6  zadań.  
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Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Wyrzysk w 2020 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

100.000,00 4 100.000,00 41.238,43

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

35.000,00 2 33.800,00 25.010,31

3. Upowszechnianie
krajoznawstwa  
i  wypoczynku  dzieci  
i młodzieży

5.000,00 1 5.000,00 0,00

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

60.000,00 4 0,00 0,00

            RAZEM 204.000,00 12 142.800,00 70.248,74

Znacząco  niższe  udzielenie  i  wykorzystanie  dotacji  od  planowanych  wynikało
z  obowiązujących  obostrzeń  związanych  z  trwającą  w  2020  roku  epidemią  COVID-19.
Stowarzyszenia mające wiedzę o panującej sytuacji nie przystępowały do konkursów lub nie mogąc
zrealizować zadań zwracały w części lub w całości otrzymane dotacje.

III. WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJIII. WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

W 2020 roku Rada Miejska w Wyrzysku uchwaliła 106 uchwał.

 Podział uchwał ze względu na tematykę:
Ustrój, organizacja, zarządzenie, administracja i inne 35

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ład przestrzenny 8

Finanse i rachunkowość 40

Edukacja i jednostki oświaty 2
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Ochrona zdrowia i jednostki służby zdrowia 4

Gospodarka nieruchomościami 10

Ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt 3

Pomoc i zabezpieczenie społeczne oraz jednostki pomocy 
społecznej 

4

Ogółem 106

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i  niektórych  innych  aktów  prawnych,  39 uchwał  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Rada Miejska w Wyrzysku podjęła w minionym roku jeden apel, który dotyczył projektu „Prace na 
liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz
z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn” z dnia  29 października 2020 r.

Wykonanie poszczególnych uchwał  podjętych przez Radę Miejską w 2020 roku jest następujące:

• UCHWAŁA Nr  XIX/181/2020 RADY MIEJSKIEJ  W WYRZYSKU z dnia  31  stycznia  
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 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 XIX/182/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 31 stycznia  
2020 r.
w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Wyrzysk  ze  Związku  Międzygminnego  "Pilski  Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

-  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. Zgodnie z § 41 ust. 1 Statutu
Związku  Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" uchwała została
przedłożona Zarządowi  Związku.  Wystąpienie   Gminy Wyrzysk ze  Związku nastąpiło  z  dniem
31 grudnia 2020 r.

• UCHWAŁA NR XIX/183/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 31 stycznia  
2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz członków rad sołeckich i członków
organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wyrzysk
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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. 

• UCHWAŁA NR XIX/184/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 31 stycznia  
2020 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Wyrzysk do sporządzenia i realizacji projektu „Aktywna
integracja  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 XIX/185/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 31 stycznia  
2020 roku
w sprawie zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczeń

- 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
nadano dwa odznaczenia Złotego Krzyża Zasługi,  jedno odznaczenie Srebrnego Krzyża Zasługi
oraz jedno odznaczenie Brązowego Krzyża Zasługi dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju
samorządności na terenie Gminy Wyrzysk.

• UCHWAŁA NR XIX/186/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 31 stycznia  
2020 roku     
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Wyrzysku za 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. 

• UCHWAŁA NR XIX/187/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 31 stycznia  
2020 r  .  
w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  
w Wyrzysku za 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. 

• UCHWAŁA NR XX/188/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 lutego 2020  
roku     
w sprawie zmian w budżecie 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 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 XX/189/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 lutego 2020  
roku     
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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 i Biuletynie Informacji Publicznej. Organ nadzoru nie
wniósł  zastrzeżeń do ww. uchwały.  Na podstawie przedmiotowej  uchwały  Burmistrz  Wyrzyska
wydała zarządzenie NR.0050.75.2020 z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  przeznaczonych  do  najmu.  Dyrektor
Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku podpisał umowy na najem nieruchomości.

• UCHWAŁA NR XX/190/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 lutego 2020  
roku     
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 i Biuletynie Informacji Publicznej. Organ nadzoru nie
wniósł  zastrzeżeń do ww. uchwały.  Na podstawie przedmiotowej  uchwały  Burmistrz  Wyrzyska
wydała zarządzenie NR.0050.73.2020 z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu.

• UCHWAŁA NR XX/191/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 lutego 2020  
roku     
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej 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.  W przedmiotowej  uchwale  skargę  na
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzysku uznano za bezzasadną. Uchwałę przesłano również
skarżącemu.

• UCHWAŁA NR XXI/192/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku
w sprawie zmian w budżecie 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 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 XXI/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku     
zmieniająca uchwałę 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  celu
zbadania zgodności zapisów ww uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

• UCHWAŁA NR XXI/194/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku
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w  sprawie  przedłużenia  terminów  płatności  rat  podatku  od  nieruchomości  wskazanym
grupom  przedsiębiorców,  których  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

-  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.   W  2020  roku  żaden  podatnik  nie  wystąpił  z  wnioskiem  o  przedłużenie  terminu
płatności  rat  podatku  od nieruchomości  w związku  z  ponoszeniem negatywnych  konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 na podstawie przedmiotowej uchwały.

• UCHWAŁA NR XXI/195/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku     
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu  finansowania  zadania
własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wyrzysk

-  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.  Na podstawie zapisów uchwały kluby sportowe działające na terenie Gminy Wyrzysk
złożyły  wnioski  o  dofinansowanie  zadań  w zakresie  rozwoju  sportu,  które  zostały  rozpatrzone
pozytywnie, udzielono dotacje, zadania zrealizowano, udzielone dotacje rozliczono. 

• UCHWAŁA NR XXI/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku     
w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk w 2020 roku

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz  opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Uchwałę  przesłano  do  Wojewody
Wielkopolskiego,  organu  nadzoru  nad  działalnością  gminy  w zakresie  zgodności  ww.  uchwały
z  prawem.  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 57.615,49 zł  realizowano w ciągu 2020 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 XXI/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku     
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego wsi 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.  Sporządzenie ww. planu związane  było
z  ograniczeniem  zabudowy  w  otoczeniu  istniejących  i  planowanych  elektrowni  wiatrowych
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wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców przed negatywnymi skutkami ww. ustawy.
W wyniku postępowania  w trybie zapytania  ofertowego wybrano wykonawcę,  który opracował
projekt  ww.  planu  miejscowego.  Projekt  ten  uzyskał  pozytywną  opinię  Gminnej  Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej i został przekazany, zgodnie z przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do odpowiednich organów w celu
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.

• UCHWAŁA NR XXI/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku      
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego wsi 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.  Sporządzenie ww. planu związane  było
z  ograniczeniem  zabudowy  w  otoczeniu  istniejących  i  planowanych  elektrowni  wiatrowych
wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców przed negatywnymi skutkami ww. ustawy.
W wyniku postępowania  w trybie zapytania  ofertowego wybrano wykonawcę,  który opracował
projekt  ww.  planu  miejscowego.  Projekt  ten  uzyskał  pozytywną  opinię  Gminnej  Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej i został przekazany, zgodnie z przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do odpowiednich organów w celu
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.

• UCHWAŁA NR XXI/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego wsi 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.  Sporządzenie ww. planu związane  było
z  ograniczeniem  zabudowy  w  otoczeniu  istniejących  i  planowanych  elektrowni  wiatrowych
wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców przed negatywnymi skutkami ww. ustawy.
W wyniku postępowania  w trybie zapytania  ofertowego wybrano wykonawcę,  który opracował
projekt  ww.  planu  miejscowego.  Projekt  ten  uzyskał  pozytywną  opinię  Gminnej  Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej i został przekazany, zgodnie z przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do odpowiednich organów w celu
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.

• UCHWAŁA NR XXI/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego obszaru Anusin - Kosztowo - Stefanowo – 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.  Sporządzenie ww. planu związane  było
z  ograniczeniem  zabudowy  w  otoczeniu  istniejących  i  planowanych  elektrowni  wiatrowych
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wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców przed negatywnymi skutkami ww. ustawy.
W wyniku postępowania  w trybie zapytania  ofertowego wybrano wykonawcę,  który opracował
projekt  ww.  planu  miejscowego.  Projekt  ten  uzyskał  pozytywną  opinię  Gminnej  Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej i został przekazany, zgodnie z przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do odpowiednich organów w celu
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.

• UCHWAŁA NR XXI/201/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku 
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego wsi Rzęszkowo

-  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.  Sporządzenie ww. planu związane  było
z  ograniczeniem  zabudowy  w  otoczeniu  istniejących  i  planowanych  elektrowni  wiatrowych
wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców przed negatywnymi skutkami ww. ustawy.
W wyniku postępowania  w trybie zapytania  ofertowego wybrano wykonawcę,  który opracował
projekt  ww.  planu  miejscowego.  Projekt  ten  uzyskał  pozytywną  opinię  Gminnej  Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej i został przekazany, zgodnie z przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do odpowiednich organów w celu
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.

• UCHWAŁA NR XXI/202/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego obszaru Kosztowo - Południe

-   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.  Sporządzenie ww. planu związane  było
z  ograniczeniem  zabudowy  w  otoczeniu  istniejących  i  planowanych  elektrowni  wiatrowych
wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców przed negatywnymi skutkami ww. ustawy.
W wyniku postępowania  w trybie zapytania  ofertowego wybrano wykonawcę,  który opracował
projekt  ww.  planu  miejscowego.  Projekt  ten  uzyskał  pozytywną  opinię  Gminnej  Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej i został przekazany, zgodnie z przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do odpowiednich organów w celu
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.

• UCHWAŁA NR XXI/203/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 21 kwietnia  
2020 roku
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego obszaru Kosztowo - Północ

-  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.  Sporządzenie ww. planu związane  było
z  ograniczeniem  zabudowy  w  otoczeniu  istniejących  i  planowanych  elektrowni  wiatrowych
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wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców przed negatywnymi skutkami ww. ustawy.
W wyniku postępowania  w trybie zapytania  ofertowego wybrano wykonawcę,  który opracował
projekt  ww.  planu  miejscowego.  Projekt  ten  uzyskał  pozytywną  opinię  Gminnej  Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej i został przekazany, zgodnie z przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do odpowiednich organów w celu
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.

• UCHWAŁA NR XXII/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 maja 2020  
roku
w sprawie zmian w budżecie 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 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 XXII/205/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 maja 2020  
roku 
zmieniająca uchwałę 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  celu
zbadania zgodności zapisów ww uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

• UCHWAŁA NR XXII/206/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 maja 2020  
roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu 

- 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.  Na  podstawie  przedmiotowej  uchwały  Powiatowi  Pilskiemu
została  udzielona  pomoc  finansowa  w  formie  dotacji  celowej  w  kwocie  2.762,34  zł
przeznaczeniem na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców CEPIK, łączącego Referat Wydziału Komunikacji z siedzibą w Wyrzysku
z  Wydziałem  Komunikacji  Starostwa  Powiatowego  w  Pile.  Zawarta  została  umowa  pomiędzy
Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk, w której określone zostały szczegółowe warunki udzielenia
pomocy finansowej. 

• UCHWAŁA NR XXII/207/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 maja 2020  
roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym, na czas
nieoznaczony

-  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
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Burmistrz Wyrzyska wydała zarządzenie NR.0050.121.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie
ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  przeznaczonych  do
najmu. Po czym  zawarto umowę  najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą.

• UCHWAŁA NR XXII/208/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 maja 2020  
roku
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wyrzysk za 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. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą
do planowania budżetu w zakresie pomocy społecznej w Gminie Wyrzysk  na rok następny.

• UCHWAŁA NR XXII/209/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 maja 2020  
roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.K. na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Falmierowie

–  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 skarga
została  przekazana  do  właściwych  organów  wskazanych  w  uchwale,  do  rozpatrzenia  spraw
podniesionych w skardze.

• UCHWAŁA NR XXII/210/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 maja 2020  
roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K.K. na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Falmierowie

-  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 skarga
została  przekazana  do  właściwych  organów  wskazanych  w  uchwale,   do  rozpatrzenia  spraw
podniesionych w skardze.

• UCHWAŁA NR XXIII/211/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020   roku  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wyrzyska wotum zaufania za 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. 

• UCHWAŁA NR XXIII/212/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020   roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 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. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą SO.0954/28/13/Pi/2020 z dnia 22
kwietnia 2020 r. wyraziła o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wyrzysk za 2019
rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami opinię pozytywną.

• UCHWAŁA NR XXIII/213/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r  oku  
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w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 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.

• UCHWAŁA NR XXIII/214/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020   roku     
w sprawie zmian w budżecie 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 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 XXIII/215/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r  oku     
zmieniająca uchwałę 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  celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń. 

• UCHWAŁA NR XXIII/216/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r. 
sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Pilskiemu  na  realizację  zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej  nr  1192P  na  odcinku 
Wyrzysk  Skarbowy  – Gleszczonek – III etap” 

– 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. Na mocy przedmiotowej uchwały Powiatowi Pilskiemu została
udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 50% faktycznie poniesionych
wydatków, jednak nie więcej niż 40.000,00 zł. Zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Pilskim
a Gminą Wyrzysk, w której określone zostały szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej. 

• UCHWAŁA NR XXIII/217/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r.
zmieniająca   uchwałę   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  oraz  opublikowano  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Dokonano przeniesienia środków
finansowych  pomiędzy  zadaniami  na  zabezpieczenie  prac  remontowych  pomieszczeń  świetlicy
środowiskowej w Osieku nad Notecią.
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http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D7226E266BZ/Uchwala.XXIII.217.2020.2020-06-30_-_GPPRPAPN.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D7226E266BZ/Uchwala.XXIII.217.2020.2020-06-30_-_GPPRPAPN.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722142475Z/Uchwala.XXIII.216.2020.2020-06-30_-_pomoc_finansowa_Powiatowi_Pilskiemu.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722142475Z/Uchwala.XXIII.216.2020.2020-06-30_-_pomoc_finansowa_Powiatowi_Pilskiemu.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D76A1BFE0FZ/uch_XXIII_215_2020_30_06_2020_zmiana_WPF.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D76A1BFE0FZ/uch_XXIII_215_2020_30_06_2020_zmiana_WPF.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D76A1BFE0FZ/uch_XXIII_215_2020_30_06_2020_zmiana_WPF.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722D1900FZ/Uchwala.XXIII.214.2020.2020-06-30_-_zmiany_w_budzecie.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722D1900FZ/Uchwala.XXIII.214.2020.2020-06-30_-_zmiany_w_budzecie.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722D1900FZ/Uchwala.XXIII.214.2020.2020-06-30_-_zmiany_w_budzecie.pdf


• UCHWAŁA NR XIII/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r.
w sprawie określenia  średniej  ceny jednostki paliwa w Gminie Wyrzysk na rok szkolny
2020/2021

- 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.  Na podstawie zapisów uchwały wyliczona została kwota zwrotu
kosztów  dowozu  opiekunom  dzieci  niepełnosprawnych,  realizujących  obowiązek  nauki  w
Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. 

• UCHWAŁA NR XXIII/219/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycielom,
którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych
przez Gminę Wyrzysk  oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

-  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 arkuszach  organizacji  szkół  i  przeszkoli,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Wyrzysk na rok szkolny 2020/2021 zostały zastosowane zniżki godzin
dla dyrektorów wg. zapisów przedmiotowej uchwały. 

• UCHWAŁA NR XXIII/220/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r.
w  sprawie  zniesienia  formy  ochrony  przyrody  z drzewa  stanowiącego  część  alei
dębowej – pomnika przyrody

-  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 mocy uchwały zostało wydane zezwolenie na usunięcie drzewa,
będącego częścią alei dębowej – pomnika przyrody.

• UCHWAŁA NR XXIII/221/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  w trybie bezprzetargowym
na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą nieruchomości.

-  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  Dyrektor  Jednostki
Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku podpisał umowę na najem nieruchomości.

• UCHWAŁA NR XXIII/222/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r. 
w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w
Wyrzysku za I półrocze 2020 roku
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http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D721EB80C5Z/Uchwala.XXIII.222.2020.2020-06-30_-_sprawozdanie_K._Rew._za_I_polrocze_2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D721EB80C5Z/Uchwala.XXIII.222.2020.2020-06-30_-_sprawozdanie_K._Rew._za_I_polrocze_2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722FB8976Z/Uchwala.XXIII.221.2020.2020-06-08_-_wyrazenie_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_najmu.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722FB8976Z/Uchwala.XXIII.221.2020.2020-06-08_-_wyrazenie_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_najmu.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D72313B5F8Z/Uchwala.XXIII.220.2020.2020-06-30_-_zniesienia_formy_ochrony_przyrody.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D72313B5F8Z/Uchwala.XXIII.220.2020.2020-06-30_-_zniesienia_formy_ochrony_przyrody.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D7225A7DC4Z/Uchwala.XXIII.219.2020.2020-06-08_-_okreslenie_zasad_udzielania_i_rozmiaru_obnizenia.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D7225A7DC4Z/Uchwala.XXIII.219.2020.2020-06-08_-_okreslenie_zasad_udzielania_i_rozmiaru_obnizenia.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D7222B7702Z/Uchwala.XXIII.218.2020.2020-06-08_-_cena_paliwa.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D7222B7702Z/Uchwala.XXIII.218.2020.2020-06-08_-_cena_paliwa.pdf


-  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 XXIII/223/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2020 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 XXIII/224/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na II
półrocze 2020 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 XXIII/225/2020      RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r.
w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Rady
Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2020 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 XXIII/226/2020      RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r. 
w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  Rady
Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2020 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 XXIII/227/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 30 czerwca  
2020 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Wyrzysku Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2020 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 XXIV/228/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 13 lipca 2020  
roku
w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  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. Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r., a jej podjęcie
było konieczne w związku z wystąpieniem Gminy Wyrzysk z Międzygminnego Związku „Pilski
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http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5AA8BEFE3DA69Z/Uchwala_Regulaminu_Utrzymania_Czystosci_o_Porzadku_735B472C-5D49-46A2-BDC1-5C79B47CBC43.Kopia.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5AA8BEFE3DA69Z/Uchwala_Regulaminu_Utrzymania_Czystosci_o_Porzadku_735B472C-5D49-46A2-BDC1-5C79B47CBC43.Kopia.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722472D81Z/Uchwala.XXIII.227.2020.2020-06-08_-_plan_pracy_RiOS_II_polrocze_2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722472D81Z/Uchwala.XXIII.227.2020.2020-06-08_-_plan_pracy_RiOS_II_polrocze_2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722232ECZ/Uchwala.XXIII.226.2020.2020-06-30_-_plan_pracy_FiRG_II_polrocze_2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722232ECZ/Uchwala.XXIII.226.2020.2020-06-30_-_plan_pracy_FiRG_II_polrocze_2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D7229BC4CBZ/Uchwala.XXIII.225.2020.2020-06-30_-_plan_pracy_kom._SSiB_II_pol._2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D7229BC4CBZ/Uchwala.XXIII.225.2020.2020-06-30_-_plan_pracy_kom._SSiB_II_pol._2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722E68D36Z/Uchwala.XXIII.224.2020.2020-06-30_-_plan_pracy_K._Rew..pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722E68D36Z/Uchwala.XXIII.224.2020.2020-06-30_-_plan_pracy_K._Rew..pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722835121Z/Uchwala.XXIII.223.2020.2020-06-30_-_plan_pracy_Rady_II_polrocze_2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A9D722835121Z/Uchwala.XXIII.223.2020.2020-06-30_-_plan_pracy_Rady_II_polrocze_2020.pdf


Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” i prowadzeniem samodzielnej gospodarki odpadami
komunalnymi od 2021 roku.

• UCHWAŁA NR XXIV/229/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 13 lipca 2020  
roku
w sprawie zmian w budżecie 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 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 wydat-
ków, celem dostosowania przez nich planów finansowych dochodów i wydatków.

• UCHWAŁA NR XXV/230/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia  
2020 roku 
w sprawie zmian w budżecie 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 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 XXV/231/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia  
2020 roku
zmieniająca uchwałę 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  celu
zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
nie wniosła żadnych zastrzeżeń. 

• UCHWAŁA NR XXV/232/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia  
2020 roku     
w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości  Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały.  Przepisy
uchwały określają w szczególności częstotliwość i sposób świadczenia przez gminę usług, których
wykonanie  nastąpi  w  ramach  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  ramach
przejęcia  przez  Gminę  Wyrzysk od  1  stycznia  2021 r.  samodzielnego  prowadzenia  gospodarki
odpadami komunalnymi.

• UCHWAŁA NR XXV/233/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia  
2020 roku  
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http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AE3F901FF053Z/2020-08-28_uchwala_nr_XXV.233.2020_w_sprawie_odbierania_odpadow.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AE3F901FF053Z/2020-08-28_uchwala_nr_XXV.233.2020_w_sprawie_odbierania_odpadow.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AE3F8FFF8972Z/2020-08-28_uchwala_nr_XXV.232.2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AE3F8FFF8972Z/2020-08-28_uchwala_nr_XXV.232.2020.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AE761E245164Z/uchwala_Nr_XXV_231_2020_28_08_2020_zmiany_WPF.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AE761E245164Z/uchwala_Nr_XXV_231_2020_28_08_2020_zmiany_WPF.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AE3F90685439Z/Uchwala.XXV._230.2020.2020-08-28_zmiany_w_budzecie.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AE3F90685439Z/Uchwala.XXV._230.2020.2020-08-28_zmiany_w_budzecie.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5AA8BF013EFCZ/Uchwala.XXIV.____.2020.2020-07-13_zmiany_w_budzecie.pdf
http://wyrzysk.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5AA8BF013EFCZ/Uchwala.XXIV.____.2020.2020-07-13_zmiany_w_budzecie.pdf


w  sprawie  odbierania  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  stanowiących  własność
Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości  Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności
zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Na mocy
uchwały  nieruchomości  stanowiące  własność  Gminy  Wyrzysk,  na  których  nie  zamieszkują
mieszkańcy  zostały  włączone  w  system  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  prowadzony
przez Gminę Wyrzysk od 1 stycznia 2021 roku.

• UCHWAŁA NR XXV/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia  
2020 roku     
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

–  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości  Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności
zapisów  ww.  uchwały  z  prawem.  Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.
Na  podstawie  uchwały  został  określony  termin,  częstotliwość  oraz  tryb  regulowania  opłaty,
która weszła w życie od 1 stycznia 2021 r. na terenie Gminy Wyrzysk. 

• UCHWAŁA NR XXV/235/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia  
2020 roku
w  sprawie  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi
kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku
przydomowym

 –  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości  Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności
zapisów  ww.  uchwały  z  prawem.  Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.
Na  podstawie  uchwały  wprowadzono  możliwość  zwolnienia  o  2  zł  od  osoby  z  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Zwolnienie  przysługuje  mieszkańcom  domów
jednorodzinnych,  którzy  zadeklarują  kompostowanie  bioodpadów  w  przydomowym
kompostowniku. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

• UCHWAŁA NR XXV/236/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia  
2020 roku     
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
na czas nieoznaczony, z dotychczasowym najemcą nieruchomości

-  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
Burmistrz Wyrzyska wydała zarządzenie NR.0050.178.2020 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie
ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  przeznaczonych  do
najmu.

• UCHWAŁA NR XXV/237/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia  
2020 roku     
w sprawie nadania nazwy „ulica Topolowa” drodze wewnętrznej w Wyrzysku
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-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz  opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie
wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały.  Nadanie nazwy ulicy pełni funkcję ewidencyjną jak również
porządkuje przestrzeń publiczną. Po podjęciu uchwały na wniosek właścicieli posesji przyległych
do  działki  drogowej  stanowiącej  ulicę  Topolową  został  nadany  numer  porządkowy.  W  pasie
drogowym ulicy Topolowej została ustawiona tabliczka z jej nazwą. 

• UCHWAŁA NR XXV/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia  
2020 roku
w sprawie nadania nazwy „ulica Słoneczna” drodze wewnętrznej w Wyrzysku

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz  opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie
wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały.  Nadanie nazwy ulicy pełni funkcję ewidencyjną jak również
porządkuje przestrzeń publiczną. Po podjęciu uchwały na wniosek właścicieli posesji przyległych
do  działki  drogowej  stanowiącej  ulicę  Słoneczną  został  nadany  numer  porządkowy.  W pasie
drogowym ulicy Słonecznej została ustawiona tabliczka z jej nazwą. 

• UCHWAŁA NR XXV/239/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 28 sierpnia  
2020 roku
w sprawie nadania nazwy „ulica Cedrowa” drodze wewnętrznej w Wyrzysku

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz  opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie
wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały.  Nadanie nazwy ulicy pełni funkcję ewidencyjną jak również
porządkuje przestrzeń publiczną. Po podjęciu uchwały na wniosek właścicieli posesji przyległych
do  działki  drogowej  stanowiącej  ulicę  Cedrową  został  nadany  numer  porządkowy.  W  pasie
drogowym ulicy Cedrowej została ustawiona tabliczka z jej nazwą. 

• UCHWAŁA NR XXVI/240/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 września  
2020 roku     
w sprawie zmian w budżecie 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 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 XXVI/241/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 września  
2020 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2020-2030

-  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.
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• UCHWAŁA NR XXVI/242/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 września  
2020 roku
w sprawie przyjęcia projektu uchwały 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

-  Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania
zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie wniósł żadnych zastrzeżeń. W celu
zaopiniowania uchwała została przesłana Prezesowi Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji
oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Uwagi Prezesa UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zostały uwzględnione w uchwale opracowanej na podstawie uchwalonego projektu.

• UCHWAŁA NR XXVI/243/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 września  
2020 roku     
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji  z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację zadań polegających na wymianie źródeł
ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze

-  Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania
zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie wniósł żadnych zastrzeżeń. W celu
zaopiniowania uchwała została przesłana Prezesowi Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji
oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes UOKiK mailem z dnia 03.11.2020 r. nie wniósł
zastrzeżeń  do  powyższego  projektu,  a  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  pismem  nr
WR.pr.0220.8.2020  z  dnia  09.10.2020 r.  uznał  za  zasadne  dodanie  w §  9  ust.  1  projektu  ww.
uchwały po wyrazach w nawiasie „(lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest
działalność  gospodarcza)”  wyrazów:  „lub  podmioty  prowadzące  działalność  rolniczą  w  części
dotacji związanej z wymianą źródła ciepła w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego”.
Powyższe  uwagi  zostały  uwzględnione  w  uchwale opracowanej  na  podstawie  uchwalonego
projektu.

• UCHWAŁA NR XXVI/244/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 września  
2020 roku     
w sprawie przyjęcia projektu uchwały 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

-  Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania
zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie wniósł żadnych zastrzeżeń. W celu
zaopiniowania uchwała została przesłana Prezesowi Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji
oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Uwagi Prezesa UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zostały uwzględnione w uchwale w uchwale opracowanej na podstawie uchwalonego projektu.

• UCHWAŁA NR XXVI/245/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 września  
2020 roku
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju
sportu na terenie Gminy Wyrzysk
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-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem oraz do wiadomości
Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.
Realizacja uchwały odbywa się od października 2020 r. Do 30 października 2020 r. kluby sportowe
działające na terenie Gminy Wyrzysk złożyły wnioski o dofinansowanie o dofinansowanie zadań w
zakresie rozwoju sportu na 2021 r. Po uchwaleniu budżetu gminy Wyrzysk na 2021 r. dokonano
aktualizacji  złożonych  ofert  do  wysokości  posiadanych  przez  Gminę  Wyrzysk  środków
finansowych przeznaczonych na dofinansowanie rozwoju sportu i udzielono dotacji. 

• UCHWAŁA  NR  XXVII/246/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  16  
października 2020 roku 
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego części wsi 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. Sporządzenie ww. planu nastąpiło w celu
umożliwienia realizacji inwestycji, mającej na celu rozszerzenie dotychczasowego profilu produkcji
i  rozbudowy zakładu produkcyjnego -  „Dolina Noteci.  Zakład Produkcji  Karmy dla  Zwierząt”,
wykorzystując przy tym istniejące obiekty, rozbudowując je oraz uzupełniając o nowe elementy
ciągu  technologicznego.  W  wyniku  postępowania  w  trybie  zapytania  ofertowego  wybrano
wykonawcę, który opracował projekt ww. planu miejscowego i  przekazał do tut.  Organu celem
dalszego procedowania, zgodnie z  przepisami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

• UCHWAŁA  NR  XXVIII/247/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  29  
października 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie 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 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  XXVIII/248/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  29  
października 2020 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2020-2030

-  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  XXVIII/249/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  29  
października 2020 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  do  wiadomości  Wojewodzie
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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.  Jednocześnie uchwała podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz przekazana sołtysom. Stawki podatku
obowiązują na terenie Gminy Wyrzysk od 1 stycznia 2021 roku.

• UCHWAŁA  NR  XXVIII/250/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  29  
października 2020 roku
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.  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.  Jednocześnie uchwała podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz przekazana sołtysom. Stawki opłaty
obowiązują na terenie Gminy Wyrzysk od 1 stycznia 2021 roku.

• UCHWAŁA  NR  XXVIII/251/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  29  
października 2020 roku     
w sprawie opłaty targowej

-  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.  Jednocześnie uchwała podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz przekazana sołtysom. Stawki opłaty
obowiązują na terenie Gminy Wyrzysk od 1 stycznia 2021 roku.

• UCHWAŁA  NR  XXVIII/252/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  29  
października 2020 roku     
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

-  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.  Jednocześnie uchwała podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz przekazana sołtysom. Stawki podatku
obowiązują na terenie Gminy Wyrzysk od 1 stycznia 2021 roku.

• UCHWAŁA  NR  XXVIII/253/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  29  
października 2020 roku
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

-  Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania
zgodności  zapisów  ww.  uchwały  z  prawem.  Organ  nadzoru  nie  wniósł  żadnych  zastrzeżeń.
Rozliczono niewydatkowaną kwotę  za  2019 rok,  z  czego wydatki  w kwocie  70.000 zł  zostały
przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z art. 15 qc ustawy
o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem
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COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  z  dnia
2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

• UCHWAŁA  NR  XXVIII/254/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  29  
października 2020 roku
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  do  gminnego  zasobu  nieruchomości  Gminy
Wyrzysk  nieruchomości  położonej  w  Wyrzysku  Skarbowym  będącej  przedmiotem
współwłasności Gminy Wyrzysk i osoby fizycznej

- 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  12  stycznia  2021  roku  aktem
notarialnym  Repertorium  „A”  numer  102/2021  sporządzonym  w  Kancelarii  Notarialnej  w
Wyrzysku,  Gmina  Wyrzyska  nabyła  udział  wynoszący  ½  w  prawie  własności  nieruchomości
oznaczonej  numerami działek:  344/2 o pow. 0,0013 ha,  346/1 o pow. 0,0080 ha,  346/2 o pow.
0,0101 ha i 346/3 o pow. 0,0021 ha, położonej w obrębie 0021 Wyrzysk Skarbowy stanowiącej w
części odcinek ul. Pod Czubatką. 

• UCHWAŁA  NR  XXVIII/255/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  29  
października 2020 roku 
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa stanowiącego część alei dębowej –
pomnika przyrody 

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie
wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Na podstawie przedmiotowej uchwały  Burmistrz Wyrzyska
wydał zarządcy drogi, tj. Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg w Poznaniu zezwolenie na usunięcie
przedmiotowego drzewa. 

• UCHWAŁA  NR  XXVIII/256/2020  RADY  MIEJSKIEJ  W  WYRZYSKU  z  dnia  29  
października 2020 roku
w sprawie  przyjęcia  projektu uchwały w sprawie określenia  zasad  udzielania  dotacji  na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

-  Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania
zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie wniósł żadnych zastrzeżeń. W celu
zaopiniowania uchwała została przesłana Prezesowi Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji
oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

• UCHWAŁA NR XXIX/257/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 9 listopada  
2020 roku 
w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

-  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  uchwałą  Nr  31/1408/2020
Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  9  grudnia  2020  r. stwierdziła
nieważność  uchwały  w części  obejmującej  §  4  ust.  1.  W uchwale  przyjęto  wymiar  stawki  dla
właścicieli nieruchomości zamieszkałych  w wysokości 29,50 zł miesięcznie, gdyż jak wynika z
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założonych  wyliczeń  stawka  taka  powinna  bilansować  koszty  funkcjonowania  systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w gminie. Postanowiono
o  ustaleniu  stawki  podwyższonej  dla  właścicieli,  którzy  nie  dotrzymują  obowiązku  zbierania
odpadów w sposób selektywny, w wysokości 59,00 zł miesięcznie, czyli dwukrotności stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,

• UCHWAŁA NR XXIX/258/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 9 listopada  
2020 roku 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz  warunków i  trybu składania deklaracji  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których
zamieszkują mieszkańcy

-  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  uchwałą  Nr  31/1409/2020
Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  9  grudnia  2020  r.  stwierdziła
nieważność uchwały w części uchwały obejmującej § 3 ust. 1 oraz w załączniku pn. „Deklaracja o
wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  terenu  nieruchomości
zamieszkałych”.   Przyjęty  przez  Radę  wzór  deklaracji  niezwłocznie  dostarczono  lub  przesłano
pocztą właścicielom nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o posiadane
dane adresowe, w celu ich wypełnienia  i  odesłania  (lub dostarczenia)  do Urzędu Miejskiego w
Wyrzysku.

• UCHWAŁA NR XXIX/259/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 9 listopada  
2020 roku 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz  warunków  i  trybu  składania  deklaracji  z  terenu  nieruchomości  niezamieszkałych
stanowiących własność Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne

-  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  uchwałą  Nr  31/1410/2020
Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  9  grudnia  2020  r.  stwierdziła
nieważność  uchwały  w  części  obejmującej  §  3  ust.  1  oraz  w  załączniku  pn.  „Deklaracja  o
wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  terenu  nieruchomości
niezamieszkałych”.  Przyjęty przez Radę wzór deklaracji niezwłocznie dostarczono lub przesłano
pocztą administratorom nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Wyrzysk,
na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w celu ich wypełnienia i
odesłania (lub dostarczenia) do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

• UCHWAŁA NR XXX/260/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 listopada  
2020 roku 
w sprawie zmian w budżecie 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 ww. uchwały z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.  Burmistrz  Wyrzyska  powiadomił  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy
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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 XXX/261/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 listopada  
2020 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2020-2030

-  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 XXX/262/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 listopada  
2020 roku 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

-  Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazana do wiadomości
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania
zgodności  zapisów  ww.  uchwały  z  prawem.  Organ  nadzoru  nie  wniósł  żadnych  zastrzeżeń.
Na podstawie uchwały zmniejszeniu uległy wydatki przewidziane na realizację GPPRPAiPN na
2020 r. o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19
w  związku  z  art.  15c  Ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374 ze zm.) - dotacja dla
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Wyrzysku na zakup potrzebnego sprzętu medycznego.

• UCHWAŁA NR XXX/263/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 listopada  
2020 roku
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 2021

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem. Organ nadzoru nie
wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały.

• UCHWAŁA NR XXX/264/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 25 listopada  
2020 roku 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na I
półrocze 2021 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 XXXI/265/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Przekazana do wiadomości Wojewodzie
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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 XXXI/266/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2020-2030

-  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 XXXI/267/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030

-  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 XXXI/268/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2021 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.

• UCHWAŁA NR XXXI/269/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków  budżetu  Gminy  Wyrzysk  2020  roku,  które  nie
wygasają z upływem roku budżetowego

-  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. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki na realizację zadania zostały przekazane
na wydzielony rachunek bankowy.

• UCHWAŁA NR XXXI/270/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku
w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 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 2021 roku.
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• UCHWAŁA NR XXXI/271/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

-  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  programu  zgodnie
z kompetencjami ustawowymi i założeniami należy do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Realizacja uchwały odbywa się w latach 2021-2023.

• UCHWAŁA NR XXXI/272/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku
w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2023

-  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.  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 uchwały odbywa się w latach 2021-2023.

• UCHWAŁA NR XXXI/273/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy  pozbywają  się  z  terenu  nieruchomości  nieczystości  ciekłych  oraz  właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz Gminy Wyrzysk

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem oraz do wiadomości
Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.
Ustalone przez Radę Miejską górne stawki opłat za przedstawionego rodzaju usługi mają charakter
stawek maksymalnych.  To oznacza,  że pomioty  posiadający  stosowne zezwolenie  i  świadczący
usługi   odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  nie  mogą  domagać  się  od
usługobiorców (właścicieli nieruchomości) opłat wyższych niż w stawkach ustalonych w uchwale.

• UCHWAŁA NR XXXI/274/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
zmieniająca uchwałę  w sprawie  Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na terenie
Gminy Wyrzysk

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem oraz do wiadomości
Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.
Uchwalone zmiany weszły w życie z  dniem 1 stycznia 2021 roku, wraz z rozpoczęciem przez
Gminę  Wyrzysk  samodzielnego  prowadzenia  systemu  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów
komunalnych.

• UCHWAŁA NR XXXI/275/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
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zmieniająca  uchwałę  w sprawie  szczegółowego  sposobu i  zakresu  świadczenia  usług  w
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem oraz do wiadomości
Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej.  Organ  nadzoru  nie  wniósł  zastrzeżeń  do  ww.  uchwały.
Uchwalone zmiany weszły w życie z  dniem 1 stycznia 2021 roku, wraz z rozpoczęciem przez
Gminę  Wyrzysk  samodzielnego  prowadzenia  systemu  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów
komunalnych.

• UCHWAŁA NR XXXI/276/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  sfinansowanie  prac  konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem oraz do wiadomości
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały.

• UCHWAŁA NR XXXI/277/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
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

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem oraz do wiadomości
Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej.  Uchwała  uwzględnia  uwagi  wskazane do jej  projektu  przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  ramach  sprawowanego  nadzoru,  stwierdziła  nieważność  w
części uchwały obejmującej §12 zdanie drugie w brzmieniu „Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr
5 do niniejszej uchwały”. 

• UCHWAŁA NR XXXI/278/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku 
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na
realizację  zadań  polegających  na  wymianie  źródeł  ciepła  na  proekologiczne  urządzenia
grzewcze

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem oraz do wiadomości
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.   Uchwała uwzględnia uwagi wskazane do jej  projektu przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Regionalna  Izba  Obrachunkowa w ramach  sprawowanego nadzoru,  stwierdziła  nieważności  w
części uchwały  obejmującej w załączniku Nr 1 zapis w punkcie zatytułowanym Oświadczenia i
podpis  osoby  składającej  zgłoszenie  zapis  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych zawartych we wniosku przez Gminę Wyrzysk na potrzeby realizacji dotacji  celowej
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dotyczącej jednorazowego zwrotu części kosztów poniesionych na realizację zadań polegających na
wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze”.

• UCHWAŁA NR XXXI/279/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku 
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

-  Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  oraz
opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Przekazana  została  do  Wojewody
Wielkopolskiego w celu zbadania zgodności zapisów ww. uchwały z prawem oraz do wiadomości
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Organ nadzoru nie wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały.  Uchwała
uwzględnia  uwagi  wskazane  do  jej  projektu  przez  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i
Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

• UCHWAŁA NR XXX/280/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku     
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wyrzysk położonych w obrębie m. Wyrzysk oraz w obrębie Dąbki 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. Na podstawie podjętej uchwały Burmistrz 
Wyrzyska spisała protokół uzgodnień w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

• UCHWAŁA NR XXXI/281/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku 
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  Gospodarki  Komunalnej  w  Wyrzysku  wydał
zarządzenie Nr 02.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do
najmu na okres do 3 lat na terenie Wyrzyska i podpisał umowę na najem nieruchomości.

• UCHWAŁA NR XXXI/282/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku 
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 i Biuletynie Informacji Publicznej. Organ nadzoru nie
wniósł zastrzeżeń do ww. uchwały. Na podstawie powyższej uchwały Burmistrz Wyrzyska wydała
zarządzenie  NR.0050.2.2021  z  dnia  5  stycznia  2021  roku  w  sprawie  ogłoszenia  wykazu
nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu.

• UCHWAŁA NR XXXI/283/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2021 roku
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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. 

• UCHWAŁA NR XXXI/284/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku 
w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Rady
Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2021 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 XXXI/285/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku 
w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Finansów  i  Rozwoju  Gospodarczego  Rady
Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2021 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 XXXI/286/2020 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 23 grudnia  
2020 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Wyrzysku na I półrocze 2021 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 2020 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 2020  roku  sporządzono  w  trybie  zwykłym  i  szczególnym  (transkrypcji)  288  aktów
urodzenia, małżeństw i zgonów. 
Z  zasobu  ksiąg  papierowych  aktów  stanu  cywilnego  przeniesiono  w  ramach  migracji  do
Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego 1727 aktów.  
Na  podstawie  złożonych  wniosków  wydano  łącznie  z  rejestru  stanu  cywilnego 1700 odpisów
skróconych (w tym także wielojęzyczne)  i odpisy zupełne.
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Sporządzono 953 przypiski i 204 wzmianki w aktach stanu cywilnego, sprostowano 35 aktów stanu
cywilnego.
Przyjęto  27 oświadczeń  o  wstąpieniu  w  związek  małżeński  z  zachowaniem  uroczystej  formy,
w tym udzielono 1 ślub  plenerowy   (w Pałacu w Rzęszkowie).
Wydano 115  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. 

Wydano  7  zezwoleń  na  skrócenie  miesięcznego  terminu  oczekiwania  na  zawarcie  związku
małżeńskiego.

Wystąpiono  do  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  za  pośrednictwem  Wojewody
Wielkopolskiego  o  nadanie   „Medali  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie”   dla  13  par
małżeńskich.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

L.p. Zadanie Ilość

1. Czynności meldunkowe: ogółem

• zameldowania  na  pobyt  stały  (w  tym  69  osób  zameldowanych
z innej gminy)

• zameldowania na pobyt czasowy,
• wymeldowania z pobytu stałego,
• wymeldowania z pobytu czasowego

361

209

76
75
1

2. Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych  13

3. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców 213

4. Udostępnianie  danych  z  Rejestru  Mieszkańców  i  Rejestru  Dowodów
Osobistych

111

5. Nadawanie nr PESEL  26

6. Wydawanie dowodów osobistych 655

7. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeń dowodu osobistego    77

8. Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych 775

9. Usuwanie niezgodności 1016

Realizacja czynności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej

Lp.   Rodzaj czynności ilość

1 wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy 63

2 wniosek o zmianę wpisu w CEIDG  oraz innych danych 124
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3 wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 37

4 wniosek wznowienie wykonywania działalności gospodarczej 22

5 wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG 25

6 poświadczenia danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej 18

W 2020 roku Burmistrz Wyrzyska wydała  309 zarządzeń w tym  240 zarządzenia organu

oraz 69 wewnętrzne zarządzenia kierownika urzędu.

Zestawienie wydanych przez Burmistrz Wyrzyska aktów prawnych w 2020 roku

Zarządzenia organu 240
Wewnętrzne zarządzenia kierownika urzędu 69
Ogółem 309

Podjęte 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 oraz zarządzenia regulujące

sprawy  związane  z  np.  współpracą  z  organizacjami  pozarządowymi,  OSP oraz  zarządzaniem

kryzysowym – 16%, a trzecią pod względem ilości tworzą zarządzenia w sprawach organizacyjnych

– blisko 10%.

Zestawienie zarządzeń wydanych przez Burmistrz Wyrzyska w 2020 roku wg problematyki

Podział tematyczny 2020 rok

Gospodarka nieruchomościami 124

Edukacja 8

Organizacja, zarządzanie i administracja 22

Finanse 38

Gospodarka komunalna 1

Gospodarka zasobem mieszkaniowym 1

Zagospodarowanie przestrzenne 1

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

38

Ogółem 240

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  2019  rok  położonych  na  obszarze  Miasta

Wyrzysk oraz Gminy Wyrzysk pod poz. 2836,

2) w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk  

za 2019 rok pod poz. 4329.

Udział procentowy zarządzeń przygotowanych wg problematyki

51,6
3,3

9,2

15,9

3,3 0,4
0,4

15,9

Gospodarka nieru-
chomościami
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  2020  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.

Roczna składa z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w ww. Stowarzyszeniu wyniosła w
2020 roku  13.779 zł.
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Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”
Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Krajna  nad  Notecią”  jest  partnerstwem

trójstronnym  złożonym  z  podmiotów  publicznych,  przedsiębiorców,  organizacji  społecznych
i  mieszkańców.  Stowarzyszenie  działa  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich,  wspiera
przedsiębiorców,  organizacje  pozarządowe,  lokalnych  liderów  i  samorządowców.  Promuje
turystykę  i  dziedzictwo  lokalne  historycznej  Krajny,  wspiera  aktywność  mieszkańców,  pomaga
zmieniać oblicze polskiej wsi. 

Działalność  Stowarzyszenia  obejmuje  obszar  całego powiatu  pilskiego.  Członkami  LGD
Krajna nad Notecią  są gminy:  Białośliwie,  Kaczory,  Łobżenica,  Miasteczko Krajeńskie,  Miasto
Piła, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk i Wysoka. Partnerem łączącym obszar LGD w jednolitą strukturę
jest Powiat Pilski.

W 2020 roku Lokalna  Grupa Działania  „Krajna  nad Notecią”  przeprowadzała  konkursy
na  udzielenie  dotacji,  z  których  korzystali  również  mieszkańcy  Gminy  Wyrzysk.  W  ramach
współpracy  w  Lokalną  Grupą  Działania  „Krajna  nad  Notecią”  w  2020  roku  udzielono  granty
w  zakresie  inwestycji  w  dziedzictwo  lokalne,  które  otrzymało  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w
Polanowie (16.130 zł) i Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Kościerzyn Wielki (17.878 zł). Dwa
podmioty  z  Gminy  Wyrzysk  otrzymały  wsparcie  na  podjęcie  działalności  gospodarczej
w  wysokości  po  50.000  zł każdy.  W ramach  operacji  własnej  polegającej  na  szkoleniach  dla
mieszkańców  zrealizowano  projekt  „Spotkania  z  tradycją  na  Krajnie”.  W efekcie  tego  w  Filii
Bibliotecznej w Osieku nad Notecią przeprowadzono warsztaty szycia. Ponadto przeprowadzony
został  konkurs  na  kartkę  wielkanocną  w  ramach  wydarzenia  „Wielkanoc  na  Krajnie”,  którego
adresatem były  dzieci  w wieku do 15 lat  oraz  konkurs  fotograficzny  „Wakacje  2020 inne  niż
zwykle”. Wśród laureatów nie zabrakło mieszkańców Gminy Wyrzysk.

Roczna składa z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w ww. Stowarzyszeniu wyniosła w
2020 roku  6.980 zł.

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 w 2020 roku były: 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.

W styczniu 2020 roku Rada Miejska w Wyrzysku podjęła uchwałę o wystąpieniu Gminy
Wyrzysk  ze Związku Międzygminnego "Pilski  Region  Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z końcem 2020 roku.

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)
Stowarzyszenie  Wielkopolski  Ośrodek  Kształcenia  i  Studiów  Samorządowych  powstało

w czerwcu 1990 roku. Jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce.
Aktualnie  zrzesza  272  jednostki  lokalne:  242  gminy  z  terenu  województw:  wielkopolskiego,
lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów. 

Celem  Stowarzyszenia  jest  wspieranie  idei  samorządu  terytorialnego  oraz  pomoc
w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych,
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w  szczególności  poprzez  działania  edukacyjno-doradcze  oraz  informacyjno-wydawnicze
skierowane  do  działających  na  rzecz  jednostek  samorządu  terytorialnego,  wsparcie  jednostek
samorządu  terytorialnego  we  wdrażaniu  nowoczesnych  narzędzi  zarządzania,  a  także
wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.

W ramach wymienionych programów WOKiSS świadczy usługi wyłącznie dla członków
Stowarzyszenia,  w zdecydowanej  większości  w ramach  składek  członkowskich  bez  obowiązku
ponoszenia  dodatkowych  opłat.  W  ramach  składek  w  2020  roku  pracownicy  jednostek
organizacyjnych Gminy uczestniczyli w 135 szkoleniach organizowanych przez WOKiSS, z tego w
91 szkoleniach pracownicy  Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Roczna  składa  z  tytułu  uczestnictwa  Gminy  Wyrzysk  w  ww.  Stowarzyszeniu  wyniosła
w 2020 roku  12.480 zł.

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności
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  pomagając  osobom  wykluczonym
społecznie wrócić do normalności umożliwiając im czynienia dobra, jako wolontariuszy podczas
wielu  akcji.  Swym  zasięgiem  Pilski  Bank  Żywności  obejmuje  miasta  i  gminy  dawnego
województwa pilskiego. Siedzibą organizacji jest miasto Piła.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku uczestniczył w roku 2020 w
Programie  Operacyjnym  Pomoc  Żywnościowa  2014–2020.  Celem  Programu  jest  pomoc
żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W 2020  r.  z  tej  formy  pomocy  realizowanej  przez  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  skorzystały  903  osoby.   Rozdysponowano  łącznie   ok.  42.500  kg artykułów
żywnościowych, na  wartość ok. 191.200 zł.

Roczna  składa  z  tytułu  uczestnictwa  Gminy  Wyrzysk  w  ww.  Stowarzyszeniu  wyniosła
w 2020 roku  5.520 zł.
          

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Stowarzyszenie  Gmin  i  Powiatów Wielkopolski  jest  jedną  z  największych  regionalnych

organizacji  jednostek  samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej  Polskiej.  Działa  od  1991 roku
i obecnie skupia 116 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak
znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt
gmin wiejskich.

Stowarzyszenie  działa  na  rzecz  integracji  poszczególnych  szczebli  samorządu
terytorialnego.  Stanowi  forum  wymiany  doświadczeń  i  inicjatyw  skierowanych  na  rozwój
Wielkopolski.

Roczna  składa  z  tytułu  uczestnictwa  Gminy  Wyrzysk  w  ww.  Stowarzyszeniu  wyniosła
w 2020 roku  3.580 zł.

Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”
Spółdzielnia  Socjalna  Nowe Horyzonty  założona  została  w  2015  roku  przez  pięć  gmin

i jeden powiat w województwie wielkopolskim. Od tamtej pory Spółdzielnia działa na rzecz osób
wykluczonych, niepełnosprawnych i starszych. Profil jej działań opiera się na usługach społecznych
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(opiekuńczych  i  specjalistycznych),  ale  zakłada  też  działania  rehabilitacyjne,  edukacyjno-
szkoleniowe i  kulturalne.  Obecnie  realizowane są usługi  społeczne na  terenie  Gminy Wyrzysk,
miasta Piły, Gminy Krajenka, Gminy Szydłowo oraz Gminy Ujście. 

Spółdzielnia Nowe Horyzonty zatrudnia kilkadziesiąt osób, z których największy odsetek
pracowników  stanowią  opiekunki  środowiskowe  (odpowiednio  przeszkolone  i  wdrożone
do  zawodu)  z  terenu  Gminy  Wyrzysk.  W 2020  roku  przedsiębiorstwo  społeczne  obsługiwało
w naszej  gminie kilkudziesięciu podopiecznych (tylko w ramach usług opiekuńczych),  głównie
kobiety w wieku powyżej 70 roku życia zatrudniając około 25 pracownic. Fizjoterapeuci wspierają
też  kilku  małoletnich  mieszkańców  Gminy  wymagających  specjalistycznej  rehabilitacji.
Kadrę  zasila  wielodziedzinowy  zespół  ekspertów  m.in.  fizjoterapeuci,  logopedzi,  pielęgniarki,
psychologowie, socjologowie i terapeuci. 

Dzięki  współpracy  Spółdzielni  Nowe  Horyzonty  z  Ośrodkiem  Wsparcia  Ekonomii
Społecznej w III i IV kwartale 2020 opiekunki środowiskowe zrealizowały 640 godzin dodatkowej
opieki  nad  mieszkańcami  Gminy  Wyrzysk.  Koszt  tych  działań  wyniósł  ponad  23.000  zł
i w całości pokryty został ze środków zewnętrznych w ramach rządowych zakupów covidowych. 

W 2020  roku  Spółdzielnia  Socjalna  Nowe  Horyzonty  zgłosiła  swój  akces  do  projektu
Energia  społeczna,  w  której  Sieć  Przedsiębiorstw  Społecznych  realizuje  nowe  modele  usług
w  zakresie  użyteczności  publicznej.  Dzięki  wsparciu  specjalistów  opracowano  trzon  strategii
podwyższania jakości usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, która wdrażana ma być w 2021 roku.

Ponadto  w  omawianym  roku  Spółdzielnia  Socjalna  Nowe  Horyzonty  w  porozumieniu
i partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyrzysku napisała projekt
prozdrowotnej innowacji społecznej dla mieszkańców gminy. 

Spółdzielnia  stara  się  uczestniczyć  także  w  działaniach  zakresu  promowania  zdrowia
publicznego przez Gminę Wyrzysk, dlatego aktywnie uczestniczyła w spotkaniach Wyrzyskiego
Klubu Seniora.

4.3 Oświata i wychowanie

A. DANE STATYSTYCZNE

W Gminie Wyrzysk w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowało 5 szkół  podstawowych
w:  Wyrzysku,  Osieku  nad  Notecią,  Falmierowie,  Kosztowie,  Gleśnie.  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 2019/2020 rok szkolny 2020/2021

liczba 
oddziałów

liczba dzieci
liczba 
oddziałów

liczba dzieci

1. Publiczne Przedszkole w Wyrzysku 9 215 9 221

2.
Publiczne Przedszkole w Osieku        
nad Notecią 4 90 4 99
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3.
Szkoła Podstawowa w Osieku            
nad Notecią 2 44 2 50

4. Szkoła Podstawowa  w Kosztowie 2 42 2 38

5. Szkoła Podstawowa w Falmierowie 1 25 1 20

6. Szkoła Podstawowa w Gleśnie 1 25 1 24

razem 19 441 19 452

L.p
.

Szkoły podstawowe

rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 2020/2021

liczba
oddziałów

liczba uczniów
liczba

oddziałów
liczba uczniów

1. Szkoła Podstawowa w Wyrzysku 29 566 29 559

2.
Szkoła Podstawowa w Osieku             
nad Notecią

20 427 19 364

3. Szkoła Podstawowa w Kosztowie 9 142 9 149

4. Szkoła Podstawowa w Falmierowie 10 130 9 114

5. Szkoła Podstawowa w Gleśnie 4 36 3 31

Razem 72 1301 69 1217

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
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Jednostka Kierunek dowozu
Rok szkolny

2019/2020 2020/2021

SP WYRZYSK

Klawek 9 6
Ruda 10 11
Auguścin 12 14
Glesno 18 24
Gleszczonek 4 4
Bagdad 2 4
Bielawy Nowe 4 5
Kościerzyn Wielki 1 1
Polanowo 0 18
Wiernowo 0 2
Karolewo 5 7

razem 65 96

SP GLESNO

Auguścin 15 12
Wyrzysk 3 3
Bielawy Nowe 5 4
Gleszczonek 1 1
Bagdad 5 7

razem 29 27

SP OSIEK

Konstantynowo 8 8
Dąbki 18 13
Ostrówek 9 6
Żelazno 14 13
Komorowo 15 14
Bąkowo 17 15
Żuławka 8 7
Zamczysko 2 2

razem 91 78

SP FALMIEROWO

Gromadno 41 33
Kościerzyn Wielki 29 27
Polinowo 15 12
Młotkówko 8 8
Masłowo 2 2
Dobrzyniewo 31 28

razem 126 110

SP KOSZTOWO

Polanowo 2 2
Tomaszewo 0 1
Anusin 2 2
Młotkówko 7 7
Kosztowo 14 14
Jeziorki Kosztowskie 20 24
Nieżychowo 52 49
Rzęszkowo 13 14

razem 110 113

PP WYRZYSK
Klawek 1 1

razem 1 1

ŁOBŻENICA

Osiek 2 2
Ruda 1 1

Wyrzysk 3 3
Dąbki 0 1

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2020 rok 71



Polinowo 2 2
razem 8 9

JASTROWIE
Dąbki 1 0
Wyrzysk 1 1

razem 2 1
ogółem 432 435

B. UDZIAŁ SZKÓŁ W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH
1.  Szkoła Podstawowa w Wyrzysku

 Obchody Dnia Patrona Szkoły. Ze względu na stan pandemii szkoła przygotowała i opu-
blikowała na stronie internetowej szkoły prezentację multimedialną poświęconą   Patrono-
wi Szkoły - Powstańcom Wielkopolskim. Był to film wspomnieniowy pokazujący obchody
Dnia Patrona Szkoły w ubiegłych latach.  Przedstawiciele  szkoły złożyli  kwiaty i  znicze
pod obeliskiem  Powstańców Wielkopolskich przy  ulicy  Parkowej.  Odbyła  się  honorowa
warta harcerzy z 6 Drużyny „Sokoły” im. Franciszka Muracha i Gromady Zuchowej „Białe
Wilczki” przy obelisku powstańczym. W hołdzie Powstańcom zebrani odśpiewali pieśni pa-
triotyczne i dyrektor szkoły podała najważniejsze informacje związane z Patronem. 

 Opieka nad zbiorami Szkolnej Izby Muzealnej w szkole. Nauczyciele prowadzili zajęcia
dotyczące wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Jednocześnie powiększano
o nowe zbiory od darczyńców i dokumentowano zasoby Szkolnej Izby Muzealnej. 

 „Szkoła do Hymnu”. Uczniowie i pracownicy szkoły brali udział w ogólnopolskim projek-
cie „Szkoła do hymnu” – „Rekord dla Niepodległej” w formie on- line z wykorzystaniem
aplikacji Microsoft Teams. Wszyscy ubrani w galowe stroje z biało- czerwonymi emblema-
tami, śpiewali hymn narodowy. 

 Udział uczniów i pracowników szkoły w Ogólnopolskim Projekcie „Szkoła Pamięta”.
Społeczność szkolna opiekowała się obeliskiem powstańczym znajdującym się przy szkole,
grobami Powstańców Wielkopolskich i opuszczonymi mogiłami na cmentarzu parafialnym
w Wyrzysku. 

 Dbanie o mowę ojczystą.  Uczniowie brali udział w zdalnych konkursach polonistycznych:
literackich, recytatorskich, ortograficznych. Jak co roku włączyli się aktywnie w akcję ogól-
nopolską  pod  patronatem Prezydenta  RP „Narodowe  Czytanie”  oraz  w  cykliczną  akcję
„Cała Polska czyta dzieciom”. Dyrektor szkoły jako lektor brała udział w Narodowym Czy-
taniu organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Wielkopolskie-
go Kuratora Oświaty. 

 Udział Szkolnego Zespołu Tanecznego „Modraki” w koncercie w styczniu 2020r w cza-
sie 28 Finału WOŚP, którego sztab od lat znajduje się w szkole.  Młodzi tancerze  włą-
czyli się w akcję charytatywną, wspierając szczytny cel.

  Upamiętnienie ważnych świąt narodowych i innych.  Rocznice wydarzeń historycznych
były akcentowane na zajęciach w poszczególnych klasach. Składano   kwiaty i znicze pod
pomnikami ofiar w celu uczczenia ich pamięci. Uczniowie wykonywali prace plastyczne na
temat danego święta. Zostały   przygotowane i opublikowane na stronie internetowej szkoły
prezentacje o wydarzeniach historycznych. Drużyna harcerska „Sokoły” im. Franciszka Mu-
racha zorganizowała Alert dla Wyrzyska. Ta sama drużyna przekazała również mieszkańcom
miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Szkoła systematycznie zamieszczała informacje na te-
mat ważnych wydarzeń historycznych i patriotycznych na stronie internetowej, w mediach
społecznościowych oraz w aplikacji Microsoft Teams. Uczniowie   przygotowywali na ich
temat gazetki klasowe, informacje umieszczane na holach szkoły, plakaty , emblematy. 

 Prowadzenie różnych programów i projektów. Szkoła przystąpiła do  projektu „Cyfrowa
Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski 2020”, w ramach którego pod opieką nauczyciela ję-
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zyka polskiego i informatyki realizowała zadania, także on-line. Nauczyciele w ramach ww.
projektu odbyli szkolenia. Realizowano projekt „Cyfrowej Szkoły” oraz projekt „Zdobyw-
ców Trefla” – wielkopolski program dotyczący zdobycia przez zuchów i harcerzy odznaki
Trefla Powstańczego. Młodsi uczniowie pod kierunkiem nauczyciela ponownie brali udział
w projektach komputerowych „Mega Misja” i Misja na Marsa. Szkoła dwukrotnie w 2020r.
zakwalifikowała się do projektu Zdalna Szkoła. Dzięki powyższym projektom i programom
placówka wzbogaciła się w sprzęt komputerowy –laptopy, tablety.

 Prowadzenie  działalności  innowacyjnej.  Nauczyciele   zaproponowali  uczniom  udział
w projektach „Czytamy z klasą. Lekturki spod chmurki” oraz w  Akademii profesora Bzi-
ka „Zdobywam tytuł małego historyka”. Uczniowie dzięki tym projektom rozwijali swoje
zainteresowania, pasje, stawali się odkrywcami świata książek.

 Wspomaganie bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia. Szkoła brała udział  w ogólnopol-
skim programie edukacji zdrowotnej „Śniadanie daje moc” przeznaczonym dla uczniów klas
edukacji wczesnoszkolnej oraz w programach ogólnopolskich „Mleko w szkole” ,  „Owoce i
warzywa w szkole” oraz programie „Od uprawy do potrawy” promującym 

 „Akademii Puchatka”. Uczniowie wzięli udział w programie o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym, w którym z nauczycielem i rodzicami poznawali podstawowe zasady poruszania
się w przestrzeni miejskiej.

 Edukacyjne wycieczki. Uczniowie brali udział w  wycieczce do Wrocławia pn.„W poszuki-
waniu wrocławskich krasnali”, do Poznania, gdzie uczestniczyli w warsztatach w Skoda Au-
tolab,  dotyczących  udzielania  pierwszej  pomocy  oraz  zasad  bezpieczeństwa  na  drodze,
zwiedzili również wielkopolskie zoo. Odbyła się także wycieczka do sadu, której celem była
obserwacja przyrody jesienią, połączona poznawaniem prac wykonywanych o tej porze roku
w sadzie. Uczniowie brali udział w rajdzie mikołajkowym w Pile, podczas którego zdoby-
wali sprawności na temat zwyczajów i tradycji świątecznych. Młodzież wybrała się na wy-
cieczkę edukacyjną do kopalni soli w Kłodawie oraz na wycieczkę do Torunia.

 Dbanie o czystość środowiska.  Szkoła   współpracowała z PRGOK – odbywały się poga-
danki na temat segregacji śmieci. Uczniowie zbierali surowce wtórne w celu recyklingu. 

 Projekt „Nasi absolwenci” projekt polega na organizowaniu spotkań  i prelekcji z byłymi
uczniami szkoły, W roku 2020 mógł być realizowany tylko w czasie godzin wychowaw-
czych, lekcji przedmiotowych. Celem projektu było wskazanie, jak osiągnąć w życiu suk-
ces, jak zdobyć dobre wykształcenie i zawód, jak realizować swoje pasje. W ten sposób
kształtowane były postawy odpowiedzialności za swoją przyszłość.

 Czwartki  Lekkoatletyczne. Celem program było  propagowanie  aktywnego  stylu  życia.
Uczniowie brali udział w zmaganiach sportowych z zakresu lekkiej atletyki. Wyjazdy na za-
wody sportowe małej grupy uczniów odbywały się w reżimie sanitarnym. Przedstawiciele
uczniów brali udział w kwalifikacjach do Gran Priex Polski w Czwartkach Lekkoatletycz-
nych. 

  

2.  Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią

 Innowacje  pedagogiczne.  „Stymulowanie  rozwoju  mowy  oraz  rozwijanie  aktywności
słownej  uczniów  w  młodszym  wieku  szkolnym  poprzez  wykorzystanie  zabaw
logopedycznych” i  „Dobre nawyki dają wyniki” -  adresatami obu innowacji byli uczniowie
klas drugich.

 Programy „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”.  Owoce i warzywa oraz
produkty mleczne dostarczano do szkół. Programem byli objęci uczniowie z klas I-V. 
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 „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.  Projekt 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.
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. Program zakończył się w maju
2020r.

 Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Śniadanie daje moc”. W projekcie wzięły
udział dzieci z klas I-III oraz z oddziałów przedszkolnych.

 Udział w Ogólnopolskim programie profilaktyczno-edukacyjnym „Znamię! Znam je?”,
realizowanym  z  uczniami  klas  VIII  w  ramach  Akademii  Czerniaka.  Głównym  celem 
programu było zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka
oraz metod skutecznej profilaktyki.

 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.

 „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 patrio-
tycznych 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 pla-
cówki 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 obywatel-
skich i patriotycznych, a wiodące kompetencje kluczowe to porozumiewanie się w języku
ojczystym. Projekt ma na celu rozwijanie czytelnictwa poprzez czytanie w domu i przed-
szkolu i innych miejscach, np. biblioteki, oraz prezentację dzieciom utworów polskich pisa-
rzy i poetów.

 Projekt „Misiowy wolontariat”. Przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: profilakty-
ka uzależnień; wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. Wiodą-
ce kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie. Dzieci uczą się wrażliwo-
ści społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Cały rok pro-
wadzone są różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących,

 „Bezpieczni z Małym Misiem” 2020. Przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: profi-
laktyka uzależnień. Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie.
W ramach działań  oddział  przedszkolny zaprosił  do współpracy instytucje  działające  na
rzecz bezpieczeństwa: policję, straż pożarną. 

 „Mali przedsiębiorcy”. Celem programu było zapoznanie z funkcją pieniędzy, sposobem
ich pozyskiwania, wdrażanie, by dziecko było samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące
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podejmować decyzje, kreatywne i zdobywające wiedzę na temat racjonalnego gospodarowa-
nia pieniędzmi. Wiodącymi kompetencjami kluczowymi w tym module są kompetencje w
zakresie przedsiębiorczości.

 Preorientacja  zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym „Kim będę,  kiedy dorosnę…”
Główny cel to zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowa-
nie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy, a także pobudzanie i rozwijanie
zainteresowań dzieci, 

 „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”. Główny cel projektu to kształtowanie czynnych po-
staw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworze-
nie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

 Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci. Głównym ce-
lem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżnia-
nia emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi.

 „Wolę wodę” Jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków ży-
wieniowych 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.

 „Ortograficzna corrida” Uczniowie raz w miesiącu piszą dyktando ortograficzne związane
z aktualnymi wydarzeniami, o zwycięstwie w konkursie decyduje suma zdobytych punktów
na wszystkich etapach konkursu,

  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Był  to  program wieloletni,  uchwalony
przez Radę Ministrów na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce po-
przez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych
ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W związku
z udziałem Szkoły w projekcie został przeprowadzony szereg lekcji bibliotecznych i akcji
czytelniczych. Biblioteka szkolna została wzbogacona o nowe książki, głównie nowości wy-
dawnicze. Realizacja Projektu "Czytanie jest trendy" z wykorzystaniem nowego księgozbio-
ru,

4. Szkoła Podstawowa w Kosztowie 
 Innowacja metodyczna „Podróż w świat fantazji z książką i filmem” w ramach kółka

polonistycznego skierowana była do uczniów klasy IV. Miała na celu zachęcać i motywo-
wać uczniów do sięgania po teksty kultury, ich ekranizacje, wzmacniać wiarę w swoje moż-
liwości i umiejętności, wdrażać do współodpowiedzialności za powierzone zadania, uczyć
wystąpień publicznych, dzielenia się opiniami oraz szanowania zdania innych.

 Innowacja pedagogiczna „Niestraszna ortografia” skierowana do uczniów kl. II. Celem
innowacji było rozbudzanie zainteresowań ortografią poprzez stworzenie dziecku sprzyjają-
cych warunków edukacyjnych, doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni poprzez na-
ukę, zabawę oraz korzystanie z różnych źródeł informacji (np. słowniki ortograficzne, kom-
putery, gry dydaktyczne).

 Innowacja metodyczna dotycząca metod i form pracy w ramach kółka polonistycznego
skierowana była do uczniów kl. IV. Miała na celu: promowanie wśród dzieci czytania bajek,
baśni, wierszy, legend jako sposób na ich rozwój, kształcenie i zdobywanie wiedzy, pod-
wyższenie kompetencji czytelniczych, tworzenie skojarzenia czytania z przyjemnością, roz-
wijania i wzbogacania języka ucznia.

 Projekt  edukacyjny „Silna Rodzina,  to  silna Ojczyzna”  miał  na celu  przygotowanie 
i przeprowadzenie licznych działań związanych z obchodami 25-lecia nadania Szkole Pod-
stawowej w Kosztowie im. Marii Konopnickiej i ustanowienie przez Sejm roku 2020 Ro-
kiem Świętego Jana Pawła II promujących walory patriotyczne i rodzinne – jako najwięk-
szego skarbu narodowego. Ogólnym celem projektu było promowanie wśród dzieci  i mło-
dzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec
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własnego państwa i rodziny. Promocja gminy, propagowanie i kultywowanie historii trady-
cji naszego regionu i ojczyzny.

 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 z ucznia-
mi klasy IV – 5 osób. Celem programu było zwiększenie wiedzy  i umiejętności uczniów na
temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów, na-
uka zachowań asertywnych dzieci, gdy ktoś w ich obecności pali papierosy.

 Program edukacyjny „Trzymaj formę” realizowany był z uczniami klasy VI Celem pro-
gramu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród
młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilanso-
wanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór.

 Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka realizowany był z uczniami klas VII – 16
i VIII – 6 osób, przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice
Gastroenterologii  Onkologicznej  w Centrum Onkologii  –  Instytucie  im.  Marii  Skłodow-
skiej-Curie w Warszawie. Głównym celem  programu było zwiększenie świadomości spo-
łecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.

 Realizacja programu SKS współfinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki, Samo-
rząd  Województwa  Wielkopolskiego  i  Samorządy  Terytorialne.  Celem  programu  było
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć
sportowych i rekreacyjnych dla dwóch grup uczniów (40 osób) w zakresie piłki nożnej oraz
gier zespołowych.

 Czwartki  Lekkoatletyczne uczniowie  brali  udział  w największej  masowej  imprezie  dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, której nadrzędnym celem jest zaktywizowanie
najmłodszych do uprawiania sportu z zakresu lekkiej atletyki. W roku 2020 w XXIII edycji
Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych zajęliśmy III miejsce na podium w klasyfikacji ge-
neralnej szkół z rejonu pilskiego, a w XXIV edycji 3 uczniów zakwalifikowało się do Ogól-
nopolskiego Finału Czwartków LA w Łodzi.

 Programy „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”  realizowane przez Agencję Restruktu-
ryzacji Rolnictwa. Dostarczano owoce i warzywa oraz produkty mleczne do szkół. Progra-
mem objęto uczniów z klas I-V.

 Cyfrowa Szkoła 2020 projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompe-
tencji  ICT nauczycieli  i  uczniów z  600 wielkopolskich  szkół  prowadzących  kształcenie
ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. W ramach projektu wybudowano
wewnątrzszkolną  sieć  internetową.  Jednym z  zadań  projektu  było  stworzenie  Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski. Grupa   projektowa uczniów klas VI i VII pod kie-
runkiem nauczyciela opracowuje biogram sławnej wielkopolanki – Emilii Chłapowskiej.

 Głównym celem Projektu "Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa!" było zwięk-
szenie kompetencji w zakresie nauczania programowania przez nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej oraz umiejętności podstaw programowania uczniów klas I-III szkoły podstawo-
wej, na terenie gmin wiejskich.

5. Szkoła Podstawowa w Gleśnie

 Programy  „Mleko  w  szkole”  i  „Owoce  w  szkole”  realizowane  są  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.
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 Zaprogramuj  misję  na  Marsa" Celem   programu  jest  wzmocnienie  kompetencji
cyfrowych  uczniów  klas  I-III,  a  także  doposażenie  placówki  w  sprzęt  rozwijający
uzdolnienia i praktyczne umiejętności kodowania przez młode pokolenie. Podczas projektu
uczniowie  wykorzystują  gry  edukacyjne  do  programowania  Scottie  Go,  a  także  zestaw
klocków edukacyjnych LEGO WeDo. 

 OSE  Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – rządowy program, który zakłada utworzenie sieci
telekomunikacyjnej,  która  ma  umożliwić  szkołom  dostęp  do  szybkiego,  bezpłatnego
i bezpiecznego Internetu.

 ROHiS   Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych
na  lata  2018-2030.  Program  jest  nową  formą  wsparcia  dla  organizacji  harcerskich,
będących ważnym partnerem państwa w działaniach na  rzecz  rozwoju  i  wychowywania
młodych  ludzi.  Działalność  harcerska  jest  prowadzona  według  systemu  wychowania,
nawiązującego do dorobku światowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. Dzięki
temu  stwarza  możliwość  wszechstronnego,  nowoczesnego  i  harmonijnego  rozwoju
fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego dzieci i młodzieży.

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

1. Szkoła Podstawowa w Wyrzysku

 Władze lokalne
Szkoła w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych współpra-
cowała z wieloma podmiotami zarówno lokalnymi,  jak i  spoza naszej gminy. W 2020 r.
współpracowano z Urzędem Miejskim, Urzędem  Marszałkowskim Wielkopolskim Urzę-
dem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym, Stowarzyszeniem „Dorośli Dzieciom”, Sto-
warzyszeniem Promocji Sportu i Kultury „Krajna”, Kołem Łowieckim „Bażant”, Polskim
Związkiem Wędkarstwa, Nadleśnictwem Kaczory, Pilskim Towarzystwem Krzewienia Kul-
tury Fizycznej, Towarzystwem Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 Koło nr 9 im. Teo-
fila Spychały,  z PCK, Orange S.A., ODN w Poznaniu, Polskim Towarzystwem Stomatolo-
gicznym, lekarzami rodzinnymi, stomatologiem, z którym szkoła podpisała umowę na opie-
kę stomatologiczną dzieci oraz poradniami psychologiczno- pedagogicznymi.

 Służby mundurowe
Posterunek Policji, Komenda Powiatową Policji w Pile, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Po-
żarna, wspomagały szkołę w szerzeniu wiedzy i umiejętności bezpiecznego zachowania- w
domu, szkole, w przestrzeni lokalnej. Organizowane były prelekcje, spotkania i pogadanki.

 Społeczność lokalna
Szkoła brała udział w ważnych wydarzeniach parafialnychw kościele pw. św. Marcina Bi-
skupa, mi.in. z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II, przedstawiciele szkolnej
społeczności złożyli kwiaty pod pomnikiem Papieża. 

 Akcje charytatywne
W swych działaniach uczono dzieci altruizmu, empatii i niesienia pomocy innym, poprzez
włączanie się w liczne akcje charytatywne, np. odbyła się zbiórka używanej odzieży, obu-
wia, koców, pościeli, ręczników przekazanych do schroniska dla bezdomnych w Bydgosz-
czy, przygotowano w okresie pandemii akcję pn.„Kartka dla medyka”. Szkoła włączyła się
w ogólnopolską akcję „Góra Grosza”. Zbierano nakrętki na rzecz Hani, dziewczynki chorej
na SMA oraz zorganizowano w szkole z inicjatywy Siepomaga.pl Challenge dla Hani. Po-
nadto dzieci przygotowały „Laurkę urodzinową dla Sary”, dziewczynki ze szkoły w Koszto-
wie, chorej na glejaka mózgu. Jak co roku nie zabrakło w szkole akcji „Rodzina-Rodzinie”.
Szkoła współpracowała z z fundacją „Dajemy dzieciom siłę”.  Na prelekcje związane z za-
chowaniami prozdrowotnymi oraz profilaktyką uzależnień zapraszano przed pandemią leka-
rzy, psychologów. 
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 PRGOK Piła
Dbanie o środowisko było możliwe dzięki współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Pil-
ski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” PRGOK, a szczególnie na uwagę zaslu-
guje propagowanie ekologicznego stylu życia w szkole na lekcjach przedmiotowych.

 Biblioteki
W rozwijaniu zainteresowań uczniów dużą rolę odegrały udziały  w warsztatach i imprezach
organizowanych przez różne  instytucje np. Bibliotekę Publiczną w Wyrzysku, Bibliotekę
Pedagogiczną  w  Pile,  Młodzieżowy  Dom  Kultury  „Iskra”.  Te  instytucje  oferowały
uczniom  warsztaty literackie prowadzone przez panią Zuzannę Przeworską, XIX Ogólno-
polski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Cała Polska czyta o zwierzętach”.

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, M-GOPS
Dyrekcja oraz pedagodzy, mając na uwadze dobro swoich wychowanków, szczególnie w
czasie izolacji w pandemii, ściśle współpracowano z Poradnią Psychologiczno – Pedago-
giczną, kuratorami sądowymi, asystentami rodzinnymi, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. 

 Związek Harcerstwa Polskiego
W szkole od lat prężnie działa 6 Drużyna harcerska „Sokoły” im. Franciszka Muracha  i 8
Gromada Zuchowa „Białe Wilczki”, które wspierane są przez Hufiec im. Stanisława Staszi-
ca  w Pile. W ramach współpracy zorganizowano w naszej szkole Harcerski Alert, skupiają-
cy dużyny harcerskie i gromady zuchowe z hufca. 

 Szkoły i inne jednostki sytemu oświaty
Obok wyżej wymienionych instytucji, współpracowano również ze:  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, I Li-
ceum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią oraz 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,

 Ochotnicza Straż Pożarna 
- udział uczniów w konkursach organizowanych przez OSP, 
- prelekcje na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa dzieci, 
- współudział w organizacji Finału WOŚP.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku 
- wspomaganie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- organizacja pomocy materialnej, 
- dofinansowanie obiadów: ( 101 w ciągu roku ),

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
- wizyty klas w Filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią

 Gmina Wyrzysk
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- uzyskanie 20 laptopów (kwiecień 2020 r.) w celu użyczenia uczniom na okres zdalnego
nauczania,
- otrzymano 9 laptopów (listopad 2020r.) na potrzeby zdalnego nauczania,
- współpraca z Radnymi Rady Miejskiej w Wyrzysku, 
- uczniowie wchodzą w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Z inicjatywy Komisji Kultury i Promocji w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w
Osieku nad Notecią  zorganizowano warsztaty  aktorskie,  w których wzięli  udział  młodzi
radni ze wszystkich szkół w gminie. Aktor Dawid Kartaszewicz pracował z radnymi nad
emisją  głosu,  ukazywaniem  emocji,  modulacją  i  artykulacją  mowy  oraz  poprawnym
oddechem.

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku 
- współpraca w organizacji uroczystości, zawodów i egzaminu ósmoklasisty,

 Szkolne Koło Wolontariatu 
- w ramach wolontariatu podjęto m.in. następujące działania: Dostarczenie upominków z
okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  emerytowanym  nauczycielom  i  pracownikom  szkoły;
Zaoferowanie pomocy seniorom, rodzinom na kwarantannie oraz osobom potrzebujących w
zrobieniu  zakupów,   załatwieniu  pilnych  spraw  (poprzez  ogłoszenie  parafialne  oraz
facebook); Akcja „Zapomniane groby”; Zbiórka przyborów szkolnych, papieru ksero, masek
ochronnych,  ręczników  papierowych,  puzzli,  gier  planszowych  dla  dzieci  z  oddziału
onkologii i hematologii ze Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
-  realizacja  projektów  z  zakresu  profilaktyki  zdrowotnej,  ochrony  środowiska
i bezpieczeństwa,
- kontakt w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Covid-19.

 Schronisko dla zwierząt „Cywil” w Rybowie
-  zorganizowanie   zbiórki  karmy,  zabawek  dla  zwierząt  przebywających w schronisku,
wizyta  w schronisku.

 Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe
- Nadnotecki Bank Spółdzielczy, 
- gospodarstwa rolne, 
- restauracja Słoneczna.

 Gminne  placówki  oświatowe  (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 wyda-
rzeniach życia szkoły: konkursach i uroczystościach. 

 Uczennica szkoły wchodzi w skład  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Jest to or-
gan doradczy prezentujący głos młodych w debatach. Uczniowie obradują podczas sesji.

 Komisariat Policji w Wyrzysku 
Stała współpraca z Komisariatem Policji w Wyrzysku: pogadanki, przeglądy stanu technicz-
nego autokarów przed wycieczkami szkolnymi.

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 
Współpraca w przeprowadzaniu próbnych alarmów przeciwpożarowych.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kosztowie 
Druhowie OSP służyli pomocą podczas organizacji otwartych imprez środowiskowych.

 Rada Sołecka z Kosztowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Kosztowa i Jeziorek Kosztow-
skich 
Wspólnie zorganizowano Dzień Babci i Dziadka - imprezę środowiskową, która miała na
celu integrację mieszkańców Kosztowa i  ościennych wsi.
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 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyrzysku 
Aktywnie  współpracowano  z  PPP w Wyrzysku,  która  dokonuje  diagnozy  uczniów oraz
wspomaga szkołę w prowadzeniu terapii, np. logopedycznej, psychologicznej, itp. Służy po-
mocą i doradztwem w kwestii organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole..

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku oraz Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Białośliwiu 
Ośrodki pomocy społecznej finansują dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej dru-
gie śniadanie, które przygotowywane jest i wydawane na terenie szkoły. Współpracujemy
z asystentami rodzin.

 Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wyrzysk 
Pedagog szkoły cyklicznie uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego Gmi-
ny Wyrzysk, podczas których omawiane są: zmiany prawne, patologiczne zjawiska wystę-
pujące w środowisku, formy pomocy i reagowania w sytuacjach trudnych.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku 
Uczestnictwo w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez M-GOK w Wy-
rzysku  m.in.  w wystawie prac  wykonanych  podczas  realizacji  projektu "Nasz  błękitny
wzór". Pracownik M-GOK wykonał kopie filmików upamiętniających nadanie szkole im.
Marii Konopnickiej z okazji 25-lecia tego wydarzenia, które zostały umieszczone na stronie
internetowej szkoły.

 Biblioteka Publiczna w Wyrzysku 
Stała współpraca w zakresie propagowania czytelnictwa.

 Parafia Św. Anny w Kosztowie oraz Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieżychowie 
Nauczycielka religii przygotowała i prowadziła wraz z uczniami rozważania Drogi Krzyżo-
wej w okresie Wielkiego Postu oraz rozważania Różańcowe w miesiącu październiku, a tak-
że  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. 

 Uczniowski Klub Sportowy „Lider” 
Wraz z UKS „Lider” organizowano życie sportowe szkoły: imprezy, rywalizacje, zajęcia
profilaktyczne, turnieje, zawody.

 Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska 
Dwie nauczycielki od wielu lat współpracują z TPW. Uczniowie biorą udział w konkursie
ortograficznym organizowanym przez TPW. 

 Fundacje „Złotowianka” i „Siepomaga.pl” 
Szkoła wraz z Radą Rodziców podjęła współpracę z Fundacjami, co pozwoliło na przepro-
wadzenie akcji charytatywnych (zbiórka funduszy) dla chorych dzieci.

 PRGOK Piła 
Współpraca ze Związkiem Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi” miała na celu dbanie o ekologię naszego środowiska. 

4. Szkoła Podstawowa w Falmierowie

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Falmierowo. 

 Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie 
Programy artystyczne wystawiane były dla mieszkanek. 

 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). 

5. Szkoła Podstawowa w Gleśnie
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 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

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, wspomaganie nauczy-
cieli      w diagnozowaniu trudności dzieci oraz gotowości do podjęcia obowiązków
szkolnych.

 Sąd Rodzinny w Chodzieży
Współpraca z przedszkolem w celu przekazywania informacji na temat funkcjono-
wania      w placówce dzieci, których rodziny objęte są nadzorem kuratora sądowe-
go.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przekazywanie informacji i opinii na temat funkcjonowania w placówce dzieci, któ-
rych rodziny objęte są opieką asystenta.

 „Klub seniora” w Wyrzysku
Przygotowanie występu dzieci z okazji „Dnia Babci i Dziadka”

 Medialna promocja przedszkola
- tworzenie publikacji i galerii zdjęć związanych z wydarzeniami przedszkolnymi, 

- udostępnianie komunikatów dotyczących funkcjonowania placówki;
- aktualizacja zawartości zakładek zawierających dokumenty przedszkolne, informacje  
  o placówce i kadrze;

 Warsztaty zorganizowanych przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualne-
go i Zawodowego w Pile, pt. „Mały przedsiębiorca - Zawodowe brzdące” 

 promowanie edukacji ekonomiczno-finansowej wśród dzieci,
 wzbudzanie postawy przedsiębiorczej,
 przedstawienie zagadnień w aspekcie zawodów i pracy,
 kształtowanie nawyku rozsądnego gospodarowania finansami.
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7. Publiczne Przedszkole w Osieku nad Notecią

 Władze lokalne ( Urząd Gminy, Rada Sołecka )
W roku 2020 przedszkole  nawiązywało  kontakt  z  władzami  poprzez  spotkania  z  okazji
różnych uroczystości  przedszkolnych (    bal  środowiskowy na sali  remizy strażackiej  ),
współpracowano  z  władzami  gminy  w  zakresie  spraw  materialnych,  bazowych
i organizacyjnych placówki, 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wyrzysku
Udzielono dzieciom przedszkolnym, które przejawiają trudności w różnych sferach rozwoju
pomocy w formie zwrócenia się do poradni w celu rozpoznania przez specjalistę stopnia
trudności i podanie wskazówek nauczycielowi przedszkola do dalszej pracy (w roku 2020
dwoje dzieci)

 Biblioteka w Osieku
Dzieci  cyklicznie  uczestniczyły  w  słuchaniu  czytanych  utworów  według  scenariuszy
przygotowanych przez panią bibliotekarkę, wspólnych zajęciach manualnych i zabawach.
Wzięto  udział w realizacji akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom’’

 Placówki oświatowe
Uczniowie szkoły w ramach wolontariatu  pomagali przy organizacji  balu karnawałowego.

 Restauracja Słoneczna w Osieku
Została udostępniana sala restauracji na organizację Dnia Babci i Dziadka

 Akcje charytatywne
Odbyła się zbiórka nakrętek w celu pozyskania środków finansowych na leczenie Kamili
Żelek. Przedszkole wzięło  udział w akcji charytatywnej na rzecz chorej Sary P.

 Współpraca z Rodzicami
- organizacja w sali remizy strażackiej środowiskowego balu karnawałowego ,
- organizacja w restauracji Słonecznej  uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- cykliczne spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami,
-  konkurs fotograficzny ,, Moja ulica w Osieku nad Notecią’’,
-  sponsorowanie   przez  rodziców  bazy  dydaktycznej  przedszkola,  artykułów
piśmienniczych, paczek świątecznych dla dzieci.

D. REALIZACJA PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ 

D.1.  Zapewnienie  wysokiej  jakości  kształcenia  oraz  wsparcia  psychologiczno  –
pedagogicznego  wszystkim  uczniom  z  uwzględnieniem  zróżnicowania  ich  potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych.

Ten kierunek polityki oświatowej został zrealizowany następującymi działaniami:

 prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych 
 prowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych 
 terapia logopedyczna dla uczniów, 
 zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością,
 obserwacje dzieci, przeprowadzenie diagnoz wstępnych, 
 konsultacje  z  rodzicami,  logopedą,  pedagogiem  szkolnym,  nauczycielami;  

rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych,
 różnicowanie metod, form pracy, pomocy i zakresu materiału dla dzieci z poszczególnych

grup wiekowych,  dostosowanie  procesu kształcenia  do indywidualnych potrzeb uczniów
i wspieranie ich rozwoju (z trudnościami -  PPP i  z uzdolnieniami,  np.  poprzez większy
zakres materiału, trudniejsze zadania, udział w konkursach)

 udział w projektach edukacyjnych, 
 udział w wydarzeniu „Noc zawodowców” – rozpoznawanie potrzeb uczniów dotyczących
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wyboru kierunku kształcenia, 
 opracowanie arkuszy dostosowań i IPET-ów dla uczniów z opiniami  i orzeczeniami PPP, 
 współpraca  z  rodzicami  w zakresie  udzielanej  pomocy  oraz  wsparcia  psychologiczno  –

pedagogicznego
 udział w spotkaniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 monitorowanie postępów uczniów i ocena efektywności udzielanej pomocy, 
 prowadzenie kółka matematycznego, kółka języka polskiego, muzycznego, plastycznego
 konsultacje  dla  uczniów  na  terenie  szkoły  w  okresie  pandemii,  konsultacje  online

z rodzicami uczniów,
 zakup książek terapeutycznych do biblioteki szkolnej.

D.2.  Wykorzystanie  w procesach edukacyjnych narzędzi  i  zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Sytuacja epidemiczna spowodowana rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa Sars-Cov 2,
spowodowała wprowadzenie w szkołach kształcenia na odległość. Do pracy tej zakupione zostały
laptopy i tablety stanowiące wyposażenie pracowni szkolnych. Zakupione też zostały laptopy w
ramach programów „Zdalna Szkoła” ( 73 szt.  za kwotę 69.970 zł) i „Zdalna Szkoła +” ( 37 szt. za
kwotę  124.599 zł )  oraz  z  budżetu  gminy (  7  szt.  za  kwotę  19.600 zł ).  Poszczególne  szkoły
otrzymały  następujące  ilości  komputerów:  Szkoła  Podstawowa  w  Falmierowie  12  szt,  Szkoła
Podstawowa w Gleśnie 13 sztuk, Szkoła Podstawowa w Kosztowie 19 sztuk, Szkoła Podstawowa w
Osieku nad Notecią 29 sztuk i Szkoła Podstawowa w Wyrzysku 44 sztuki.  Szkoły do nauki zdalnej
wykorzystywały dostępne platformy: „Microsoft Teams”, „ClassDojo” oraz pocztę elektroniczną i
media społecznościowe.
Dla  Szkół  Podstawowych  w  Wyrzysku,  Kosztowie,  Falmierowie  i  Gleśnie  zakupiono  licencję
do  obsługi  dziennika  elektronicznego  Librus  Synergia  Systema,  który  będzie  wykorzystywany
w szkołach od lutego 2021. Dzięki e-dziennikowi rodzice będą mieli stały dostęp do monitorowania
postępów  swoich  dzieci,  a  dyrekcja  narzędzie  do  sprawnego  zarządzania  procesem  nauczania
i wychowania.

D.3.  Działania  wychowawcze  szkoły.   Wychowanie  do  wartości,  kształtowanie  postaw  i
respektowanie norm społecznych.

 udział  w  akcji  „Szkoła  do  hymnu”,  której  celem  było  wspólne  odśpiewanie  hymnu
państwowego,

 udział szkół w projekcie „Szkoła pamięta” - wysprzątano opuszczone groby na cmentarzach
i zapalono znicze,

 zorganizowanie  dla  zuchów  i  harcerzy  „Dnia  Myśli  Braterskiej”  -  propagowanie  idei
szacunku, pomocy i tolerancji,

 upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Papieża Polaka Św. Jana Pawła II,
 podczas  szkolnych  uroczystości  dbano  o  strój  galowy  oraz  przypinano  biało-czerwone

rozetki
 organizowano wycieczki tematyczne do Inowrocławia i Kłodawy,
 na stronach internetowych szkół pojawiały się informacje upamiętniające święta narodowe –

święto flagi, 3 maja, 11 listopada oraz filmiki tematyczne związane z patronem szkoły.

D.4.  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
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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.

E. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONALNOŚCI SZKÓŁ

E.1.  Wydatki remontowe
Szkoła Podstawowa w Wyrzysku:

 remont dachu na budynku szkoły oraz wyczyszczenie rynien  7.995,00 zł 
 drobne remonty i naprawy  2.895,51 zł
 przegląd, konserwacja i naprawa wentylacji pomieszczeń kuchni             4.964,28  zł
 naprawa i przegląd sprzętu p-poż. 1.523,97 zł 
 serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej 8.536,20 zł
 przegląd, konserwacja i naprawa ksero    830,25 zł
 konserwacja sieci teleinformatycznej   5.400,00 zł
 naprawa zmywarki     754,78 zł
 przeglądy i konserwacje kotłowni gazowej             12.373,80 zł   
 naprawa sieci internetowej    310,00 zł
 naprawa modułu do rąk    344,40 zł
 naprawa obieraczki    950,00 zł
 naprawa kotła w kuchni    566,60 zł
 naprawa instalacji elektrycznej    549,27 zł

Szkoła Podstawowa w Gleśnie:

  przegląd kotła olejowego            571,95zł
 wymiana podgrzewacza           540,18 zł
 przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu p.poż                         81,18 zł

Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią:

 Zakup i montaż 5 par drzwi do pomieszczeń biurowych.   1.750,00 zł
 Remont kuchni, pomieszczenia magazynowego i socjalnego oraz dachu.     6.00,00 zł
 Wymiana zbiornika wyrównawczego.   9.950,00 zł
 Docieplenie dolnej części ściany sali gimnastycznej (od zewnątrz).   1.000,00 zł
 Remont gabinetu intendentki.      700,00 zł
 Remont dyżurki      500,00 zł
 Remont klatki schodowej   6.000,00 zł
 Remont 2 wejść, holu oraz klatki schodowej do piwnicy   2.500,00 zł
 Adaptacja pomieszczenia na szatnię dla grupy przedszkolnej.   1.000,00 zł
 Modernizacja monitoringu i naprawa sieci.   1.586,00 zł
 Modernizacja sieci wi-fi .

Szkoła Podstawowa w Falmierowie:
 remont szatni w ramach projektu „Szatnia na medal”    62.076,27 zł
 remont korytarza    12.700,00 zł
 remont ogrodzenia   30.000,00 zł
 remont schodów     2.000,00 zł
 naprawa i przegląd sprzętu p-poż        595,32 zł
 przegląd i konserwacja kotłowni olejowej        430,50 zł
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 przegląd systemu alarmowego        159,95 zł

Szkoła Podstawowa w Kosztowie:

 przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarki         61,50 zł,
 prace elektryczne – montaż gniazda i linii zasilającej       324,06 zł, 
 przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego       159,90 zł,
 usuwanie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej       358,00 zł,
 przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni gazowej w budynku szkoły, 

czyszczenie i konserwacja kotłowni gazowej, przegląd techn. termy gazowej  982,29 zł, 
 przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu p. poż.        233,70 zł,

Publiczne Przedszkole w Wyrzysku:

 przegląd,  konserwacja i naprawa kotłowni     2.779,80 zł,
 naprawa lampy zewnętrznej wraz z czujnikiem ruchu        463,71 zł,
 naprawa spłuczki – 61,00 zł,
 remont sali po uszkodzeniu dachu w ramach odszkodowania     6.000,00 zł,
 regulacja zaworów instalacji c.o.     2.214,00 zł,
 przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatek                          369,00 zł,
 naprawa dachu na budynku przedszkola w ramach odszkodowania     1.230,00 zł,
 przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego        597,78 zł.

Publiczne Przedszkole w Osieku nad Notecią  :  

 przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarki        123,00 zł,
 przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu p-poż.        264,45 zł.

E.2.  Wydatki inwestycyjne
Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią
- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły – stara część, etap I (wymiana rozdzielni
   głównej i instalacji )
- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły – stara część, etap II 
   (wymiana rozdzielni piętrowych)

Razem: 21.527,00 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

30,15 60,03

Osiek n/Not. 26,5 53,29

Falmierowo 26,05 52

Kosztowo 35,67 71,33

j. angielski Wyrzysk 60 27,49 45,81

Osiek n/Not. 30,9 51,47
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Falmierowo 20,54 34

Kosztowo 29,17 48,67

j. niemiecki

Wyrzysk 60 20,7 34,5

Osiek n/Not.
60

30,3 50,5

Falmierowo 20,67 34

matematyka

Wyrzysk

30

11,67 38,92

Osiek n/Not. 13,2 43,94

Falmierowo 9,96 34

Kosztowo 13 43,17

4.4  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziedzinie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego,  tradycji

i  turystyki  w  2020  r.  w  ramach  otwartych  konkursów  ofert  na  podstawie  ustawy  o  pożytku
publicznym i wolontariacie, udzielono stowarzyszeniom dwie dotacje na kwotę 33.800 zł, które
nie zostały wykorzystane w całości z powodu stanu epidemicznego obowiązującego na terenie kraju
i  wprowadzonymi  ograniczeniami  na  mocy  przepisów  prawa.  Szczegółową  informację  dot.
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego w 2020 r. zawarto w
dziale II pkt. 2.16.

W 2020  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. 

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. W ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku
działają:  Biblioteka  Publiczna  w  Wyrzysku  wraz  z  filią  w  Osieku  nad  Notecią,  dziecięce  i
młodzieżowe  grupy  taneczne:  Fresh,  Puls  Dance  i  Tip-Top,  a  także  koło  malarskie  „Grupa
Plastyczna”, koło fotograficzno-filmowe „Oczy Szeroko Otwarte” oraz zajęcia z seniorami w klubie
miejskim.  Ponadto  powstały  trzy  nowe  kółka  zainteresowań:  zajęcia  kreatywne,  nauka  gry  na
instrumentach  klawiszowych  oraz  kółko  szachowe.  Zajęcia  odbywały  się  raz  w  tygodniu  z
zachowaniem wymogów sanitarnych. W świetlicy muzycznej w Osieku nad Notecią prowadzone
były zajęcia  dla seniorów „Osieczanki” i  młodzieży (grupa Piwniczanie),  a  także nauka gry na
gitarze.

Od momentu ogłoszenia pandemii  działalność MGOK skupiła się głównie na działalności
on-line, szkoleniach i webinariach on-line, stałym kontakcie sms, telefonicznym oraz facebook
z członkami grup tanecznych, a także relacje on-line z przeprowadzonych zajęć.

W roku 2020 Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi  Kultury, pomimo panującej pandemii,
udało się zorganizować zostały  konkursy:
- konkurs plastyczny na jajko wielkanocne
- konkurs plastyczny „Narysuj dzisiejszy świat”
- zabawa dla zespołu tanecznych (on-line)
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- konkurs fotograficzny „Selfie z mamą”
- konkurs plastyczny „Zaprojektuj swoją maseczkę”
- domowy konkurs artystyczny „Zostań w domu”
- konkurs plastyczny „Pomocna dłoń przyjaciela”
- konkurs „Piosenka jest dobra na wszystko”
- konkurs fotograficzny „Za co kocham mojego tatę”
- konkurs „Pocztówka z wakacji”
- konkurs fotograficzny „Wspomnienia z wakacji”
- konkurs fotograficzny „Jesień  w obiektywie”
- konkurs fotograficzny „Konkurs Mikołajkowy”
- „Mikołajkowy autobus”, który odwiedził wszystkie dzieci z gminy Wyrzysk.

Najważniejsze imprezy zorganizowane w 2020 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Wyrzysku:
- Koncert Noworoczny „Pół żartem, pół serio” w wykonaniu Salonowej Orkiestry Moderato w sali
widowiskowej w Wyrzysku,
- Koncert Walentynkowy: „Kobieta Idealna” w wykonaniu Krakowskiej Fundacji Teatralnejw sali
widowiskowej w Wyrzysku,
- Koncert Papieski w kościele w Wyrzysku.
Biblioteka Publiczna

Biblioteka  Publiczna  w  Wyrzysku,  oprócz  podstawowej  działalności,  polegającej  na
udostępnianiu książek i czasopism, organizuje imprezy kulturalno-oświatowe dla dzieci 
i dorosłych, włączała się w organizację imprez M-GOK w Wyrzysku.

W  2020  roku  przerwy  w  działalności  biblioteki  oraz  ograniczenia  związane
z koronawirusem nie pozwoliły na organizację spotkań autorskich.

Dla  miłośników  rękodzieła  zorganizowano  w  filii  bibliotecznej  w  Osieku  nad  Notecią
warsztaty  szycia.  Spotkania  odbyły  się  z  inicjatywy  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania
Krajna nad Notecią w ramach projektu pod nazwą „Spotkania z tradycją na Krajnie – szkolenia dla
mieszkańców”.
Wyrzyska placówka wraz z filią włączała się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo, takie
jak:  Tydzień  Bibliotek (on-line),  Noc Bibliotek  (Biblioteka Publiczna w Wyrzysku wraz  z  filią
biblioteczną w Osieku nad Notecią znalazły się w gronie stu wyróżnionych bibliotek i otrzymały
pakiet książek od firmy Platon oraz dyplom. 

W Bibliotece w Wyrzysku działa Dyskusyjny Klub Książki – członkowie to osoby dorosłe,
w  filii  w  Osieku  działają:  Dziecięcy  oraz  Młodzieżowy  Dyskusyjny  Klub  Książki.  Spotkania
odbywają się raz w miesiącu. W bibliotekach organizowane są cotygodniowe spotkania dla dzieci w
wieku szkolnym, ferie, wakacje.

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Wyrzysku i filii w Osieku nad Notecią na koniec 2020
roku  wynosił  25  500  woluminów,  zgromadzonych  w  dwóch  inwentarzach  w  Wyrzysku:  dla
dorosłych w liczbie 14 807, dla dzieci i młodzieży - 671 książek oraz w Osieku 10 022.

W omawianym roku 2020 zakupiono 1641 książki za kwotę 41 472,74 zł,  w tym z dotacji
z  Biblioteki  Narodowej  w  ramach  „Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa”  725
woluminów za kwotę 20 000 zł. Księgozbiór wzbogacił się o dary od czytelników o 366 sztuk.
Biblioteka zarejestrowała 938 czytelników, 7260 odwiedzin i 15 757 wypożyczeń książek oraz 309
czasopism nieoprawnych.
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Powyższe statystyki pokazują na duży wpływ pandemii w 2020 roku  w postaci mniejszej liczby
czytelników, odwiedzin czy wypożyczeń. Obostrzenia w funkcjonowaniu biblioteki bądź czasowe
zamknięcia placówki wpłynęły negatywnie na ww. dane statystyczne.

Pod koniec maja 2020 roku ogłoszono abolicję w bibliotece. Czytelnik, który w dniach od
25 maja 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku oddał zaległe książki do biblioteki, nie ponosił
żadnych kosztów z tytułu kary za przetrzymanie. Abolicja obejmowała także zaległe, niespłacone
kary, pod warunkiem odwiedzin czytelnika w placówce. Abolicja w bibliotece odbyła się po raz
pierwszy. Z abolicji skorzystała spora grupa czytelników.
  W  minionym  roku  zrealizowano  projekt  „Nasz  błękitny  wzór”  z  Programu
ETNOPolska2020 ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury z dotacją w wysokości 10 000 zł.
W 2020  roku  w  bibliotece  kontynuowano  akcję  pod  nazwą  „Pierwsze  czytanki  dla...”  będącą
kolejną odsłoną kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, organizowanej przez Instytut Książki.
Od listopada 2020 roku Biblioteka Publiczna w wyniku podpisanego porozumienia z Wojewódzką
Biblioteką Publiczną w Poznaniu weszła do konsorcjum Ibuk Libra.  

Z  powodu  sytuacji  epidemiologicznej  w roku  2020 bibliotekarze  wzięli  udział  w wielu
szkoleniach online i webinariach.  Ponadto na stronie facebookowej biblioteki ukazały się filmy
interaktywne stworzone przy użyciu programu genial.ly i Canva oraz czytanki online skierowane do
najmłodszych czytelników. 

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 2020 r. przyznano 5 nagród dla młodych
sportowców,  którzy  osiągnęli  wysokie  wyniki  w  rywalizacji  sportowej  w  2019  r.,  w  takich
dziedzinach jak: tenis stołowy i stunt. 

W  2020  r.  w  wyniku  ogłoszonych  otwartych  konkursów  ofert  na  wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej udzielono 4 stowarzyszeniom dotacji na kwotę 100.000 zł.
Kwota  41.238,43 zł 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.

Imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku:

• 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
wyróżniona została sekcja piłki siatkowej TSK Orzeł Osiek. Imprezę uświetniły występy lokalne. 

• Krajeńska Liga Siatkówki Kobiet – sezon 2020
Do trzeciej  edycji  ligi  kobiet  zgłosiły  się  aż  osiem zespołów:  Chodzieżanki,  Noteć  Czarnków,
OSiR Wyrzysk Juniorki, OSiR Wyrzysk Kadetki, SP Szamocin, SPS Sparta Złotów, Volley-mix,
Żnin  Team.  Drużyny  uczestniczące  w  rozgrywkach  reprezentowały  powiaty:  chodzieski,
czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski oraz żniński. Liga została rozegrana systemem „każdy
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z każdym”  oraz  „mecz  i  rewanż”.  Spotkania  ligowe  rozegrano  do  3  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 zawodniczek,
czyli każda uczestniczka sportowych zmagań mogła sprawdzić jak spisała się w każdym meczu. Ze
względu na pandemie koronawirusa rozgrywki zakończono po I  rundzie rozgrywek. Kolejność
końcowa: 1 miejsce: Volley-mix, 2 miejsce: OSiR Wyrzysk Juniorki, 3 miejsce: OSiR Wyrzysk
Kadetki, 4 miejsce: Noteć Czarnków, 5 miejsce: Chodzieżanki, 6 miejsce: Żnin Team, 7 miejsce:
SPS Sparta Złotów i 8 miejsce: SP Szamocin. 

• XXII Turniej Piłki Siatkowej WOŚP
Kolejna edycja turnieju cieszyła się bardzo dużą popularnością. W dwudniowej rywalizacji wzięło
udział  16 drużyn mieszanych.  Miejscem rozgrywek była hala  sportowa w Osieku nad Notecią.
Kolejność  końcowa:  1  miejsce:  Byle  nie  w  aut,  2  miejsce:  Młodzi  Gniewni,  3  miejsce:
Radioaktywni, 4 miejsce: IVY Bydgoszcz, 5 miejsce: Bel Team, 6 miejsce: ROSAL-SYSTEM, 7
miejsce: Bobry Zombiem, a 8 miejsce zajęła drużyna Złotovia Złotów. 

• Fitness WOŚP Party 
W zajęciach sportowych wzięło udział ponad  30 osób. Trening poprowadziła instruktorka fitness
pani Anna Młyńska. Zajęcia odbyły się na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieku
nad Notecią. 

• VI Bieg i Marsz Biegniemy na Dębową dla Orkiestry
W akcji wzięło udział ponad 50 osób. Miasteczko startowe zlokalizowano na parkingu leśnym przy
leśniczówce Zielonagóra. Trasa biegu i marszu prowadziła przez tereny masywu Dębowa Góra.
Wszystkich uczestników nagrodzono pamiątkowymi medalami. 

• Ferie na sportowo 2020
W ramach akcji dzieci i młodzież mogła wziąć bezpłatny udział w zajęciach sportowych: aerobicu,
step  dance,  piłki  nożnej  halowej,  przedszkola  siatkarskiego,  akademii  siatkówki  oraz  piłki
siatkowej. Zajęcia odbywały się w hali sportowej w Osieku nad Notecią oraz sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią. 

•  Zajęcia cykliczne z piłki siatkowej – Przedszkole Siatkarskie i Akademia Siatkówki
Zajęcia sportowe były skierowane do dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Odbywały się dwa razy w
tygodniu w hali  sportowej  w Osieku nad Notecią.  Były bezpłatne i  miały charakter  treningów
ogólnorozwojowych z elementami siatkówki. 

4.6  Ochrona zdrowia
 W 2020 r. na terenie Gminy Wyrzysk przeprowadzono bezpłatne badania mammograficzne

dla mieszkanek w wieku 50-69 lat na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.  Skorzystało z tego
244 panie. Bezpłatne badania wykonywały placówki medyczne, które miały podpisane kontrakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W 2020 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 realizację tego zadania wydano 4.000 zł.  

Szczegółowa   realizacja  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r. opisana została w dz. II, pkt. 2.12.
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4.7  Pomoc  społeczna  i  polityka  społeczna  oraz  prorodzinna

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
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 2020 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  2020  roku  ustalone  na  podstawie
przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji życiowej:

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LICZBA RODZIN

ubóstwo 141

bezdomność 15

Potrzeba ochrony macierzyństwa 13

w tym: wielodzietność 10

bezrobocie 64

niepełnosprawność 112
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długotrwała lub ciężka choroba 149

bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

w tym: rodziny niepełne

                  rodziny wielodzietne

156

24

2

narkomania 1

alkoholizm 34

trudności w przystosowaniu po opuszczeniu ZK 5

Zdarzenie losowe 4

 Źródło: sprawozdanie MPiPS za 2020 r.

Rodziny  korzystające  z  pomocy  społecznej  bardzo  często  zmagają  się  z  kilkoma

problemami:  bezradność  (156  rodzin),  ubóstwo  (141)  i  długotrwała  choroba  (149  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 2020  roku  odnotowano  15  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
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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.
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;
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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;

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 2020 roku pracę socjalną prowadzono w 288 rodzinach.

ZADANIA Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wydatki na poszczególne zasiłki oraz ilość wypłaconych świadczeń w 2020 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 421 180 119,00
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pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

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 4 000,00

Źródło: sprawozdania za 2020 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 2020:

Kwota
wypłat (zł)

Liczba
decyzji

Liczba
świadczeń

14 855 539,50 280 32 410

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
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
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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 2020 r. –  514 225,00 zł,
- kwota zwrócona przez dłużników – 238 605,25 zł,
- liczba rodzin, w których pobierane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 63,
- liczba dłużników w Gminie Wyrzysk – 106.

DOBRY  START
Rządowy  program  wsparcia  rodzin  z  dziećmi  w  ponoszeniu  wydatków  związanych

z rozpoczęciem roku szkolnego  w wysokości 300 zł.
Liczba wypłaconych świadczeń 1 763.    Kwota wypłat   528 900 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  dofinansowanie  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 2020  roku  z  tej  formy  pomocy  w  postaci  stypendiów  skorzystało  118  uczniów,  na  kwotę
149 006,06 zł
Udział środków własnych Gminy w realizacji wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w roku
2020 wyniósł 29 801,21  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 2020 na pomoc w postaci dodatków wydatkowano kwotę  300 437,88 zł. Pomocą
objęto 125 rodzin i wypłacono 1117 świadczenia. Wpłynęło 219 wniosków.

Na wypłatę dodatków energetycznych w roku 2020 wykorzystano kwotę 2 203,51 zł, pomoc
otrzymało 25 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,
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.
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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  powierzyła  realizację  powyższego  zadania  Kierownikowi  Ośrodka.   W 2020  roku
wydano 172 kart tradycyjnych i 26 kart elektronicznych.

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
Gmina  Wyrzysk  przystąpiła  do  Programu  Ogólnopolskiej  Karty  Seniora,  na  mocy

porozumienia  ze  Stowarzyszeniem  MANKO,  które  podpisała  Pani  Burmistrz  Wyrzyska.
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 2020 roku wydano
376 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 2020 r.
z tej formy pomocy realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało
903 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 Jednostki Gospodarki Komunalnej 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.  

Z  uwagi  na  zmieniający  się  klimat  w  ostatnich  latach  zaobserwowano  zwiększone
występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na kondycję
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rolnictwa.  W  2020  roku  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  wystąpiło  jedno  niekorzystne  zjawisko
atmosferyczne  -  przymrozki  wiosenne,  które  spowodowały  szkody  w  gospodarstwach  rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej. W związku z wystąpieniem tego niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego  w  2020  r.  do  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  wpłynęło  16  wniosków
o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwach rolnych dot. przymrozków wiosennych.
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  ww.  zjawiskiem.  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 z 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 2020 r.  wyniosły 1.301.508,65 zł , z czego:
- od osób fizycznych 981.576,55 zł,
- od osób prywatnych 319.932,10 zł.

Rys. Dochody Gminy Wyrzysk z tytułu podatku rolnego i leśnego w 2020 roku [%]
Źródło: opracowanie własne

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 2020 realizowane były
zadania na terenie wszystkich sołectw gminy. 
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Zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w roku 2020

Sołectwo Określenie przedsięwzięć do realizacji Kwota na realizację
przedsięwzięcia (zł)

Auguścin 1. Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej
2.  Zakup wyposażenia do świetlicy 
3. Remont chodnika przy świetlicy

8.500,00
6.854,26

996,30

Bąkowo 1. Wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego
ogrzewania w sali wiejskiej w Bąkowie

21.158,04

Dobrzyniewo 1. Zakup materiału do zabezpieczenia rowów przy 
drogach gminnych
2. Zmiana organizacji ruchu przy drogach gminnych 
(lustro, barierki i ławki)
3. Zakup elementów małej architektury (ławki)
4. Zakup wyposażenia świetlicy (kosiarka 
elektryczna z przewodem)
5. Remont schodów przed świetlicą
6. Naprawa płytek przed świetlicą wiejską

1.495,07

9.370,00

3.524,70
799,00

999,99
2.000,00

Dąbki 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej
2. Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa (stół do 
ping – ponga)

14.989,30
1.500,00

Falmierowo 1. Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej
2. Zakup materiału zadrzewieniowego
3. Zakup sprzętu do świetlicy
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego

14.000,00
200,00

3.466,32
9.997,30

Glesno 1. Zakup wyposażenia dla sołectwa (szybkowar)
2. Budowa infrastruktury społecznej przy wiacie w 
Gleśnie

523,00
34.999,98

Gromadno
1. Zakup wyposażenia dla OSP Gromadno
2. Zakup sprzętu do świetlicy

18.991,11
2.999,61

Karolewo - 
Wiernowo

1. Zakup wyposażenia dla sołectwa 12.669,05

Konstantynowo 1. Budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej 11.574,57

Kosztowo 1.Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej
2. Wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej
3. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej

5.902,77

4.097,23
23.386,60

Kościerzyn 
Wielki

1. Remont świetlicy wiejskiej 23.743,72

Młotkówko 1.Budowa dodatkowego punktu oświetleniowego 11.682,74

Osiek nad 1. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży 14.896,53
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Notecią Pożarnej
2. Zakup wyposażenia świetlicy
3. Zakup strojów ludowych dla sołectwa
4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych 

18.272,39
5.000,00
1.316,85

Polanowo 1. Remont świetlicy 18.313,18

Ruda 1. Zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot)
2. Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny i plac 
zabaw wraz z montażem

2.778,00
13.675,82

Rzęszkowo 1. Zagospodarowanie terenu sportowego 13.015,88

Wyrzysk 
Skarbowy

1. Zakup wyposażenia do świetlicy
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i 
budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w 
Wyrzysku Skarbowym

1.200,00
16.467,00

Żelazno 1. Zabudowa frontu wiaty rekreacyjnej wraz ze 
stolarką okienną i drzwiami

14.822,61

Żuławka 1. Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej 13.001,57
Źródło: opracowanie własne 

Łączna  kwota  wydana  w  związku  z  realizacja  wyżej  wymienionych  zadań  wynosi
383.180,49 zł., z czego zadania z zakresu:
- inwestycji i remontów opiewają na kwotę: 237.420,26 zł ( 61,96%),
- utwardzenia gruntowych dróg gminnych na kwotę: 36.996,64 zł ( 9,66 %),
- zakupu materiałów i wyposażenia dla sołectw na kwotę: 107.446,74 zł ( 28,04 %)
- organizacji imprez w sołectwach na kwotę: 1.316,85 zł ( 0,34 %).

Udział poszczególnych zadań w całym funduszu sołeckim został przedstawiony graficznie
na poniższym wykresie. 

Rys. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego w 2020 rok
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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  614 wniosków.  Realizując  zapisy
ww.  ustawy  Burmistrz  Wyrzyska  wydała  609  decyzji  przyznających  zwrot  podatku  na  łączną
kwotę 1.163.197,36 zł.  

W okresie  od  dnia  1  lutego  do  dnia  28  lutego  2020  roku  330  wnioskodawcom został
przyznany zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 739.350,36 zł. 

W  drugim  okresie  naboru  wniosków   Burmistrz  Wyrzyska  wydała  279  decyzji
przyznających  zwrot  podatku  akcyzowego  na  łączna  kwotę  423.847,00  zł. Wydano  2  decyzje
odmawiające zwrotu podatku oraz 3 decyzje umarzające postępowanie na wniosek wnioskodawcy. 
 
Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

W 2020  roku  do  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  wpłynęło  41  wniosków o  uzyskanie
zezwolenia  na  usunięcie  drzew  lub  krzewów.  W  wyniku  prowadzonego  postępowania
administracyjnego  wydano  łącznie  30 decyzji,  jedno  postanowienie  o  odmowie  wszczęcia
postępowania,  8 zawiadomień o pozostawieniu podania w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie
drzew  bez  rozpoznania  w  związku  z  nieusunięciem  braków  formalnych,  jedno  postanowienie
o zawieszeniu postępowania administracyjnego oraz jedno zawiadomienie o przekazaniu wniosku
 o wydanie zezwolenia według właściwości do innego Organu. 

Spośród  30  decyzji  administracyjnych  wydano:  25   decyzji  zezwalających  na  usunięcie
drzew  i  krzewów,  jedną  decyzję  w  której  zezwolono  na  usunięcie  drzewa  oraz  odmówiono
usunięcie drugiego drzewa oraz 4 decyzje umarzające postępowania administracyjne. Zezwolono
łącznie na usunięcie  258 szt.  drzew oraz  2015 m2  krzewów.  Zobowiązano wnioskodawców do
posadzenia łącznie 473 szt. drzew oraz 2015 m2 krzewów. 

Bilans  ilości  drzew,  na  które  wydano  zezwolenie  w  2020  r.,  w  stosunku  do  ilości
nasadzeń drzew jest dodatki. 

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]

258 2015 473 2015 1 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]

236 2015 405 2015
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W  wyniku  wszczętych  na  wniosek  posiadaczy  nieruchomości  postępowań
administracyjnych zakwalifikowano, jako złom 8 szt. drzew oraz 5 szt. uznano, jako wywrot. 

Oprócz  prowadzonych spraw z zakresu  uzyskania pozwoleń  na wycinkę  osoby fizyczne
dokonały  63 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.   Spośród  63  złożonych  zgłoszeń  Burmistrz  Wyrzyska  w stosunku  do 2  wniosła
w formie decyzji  administracyjnych sprzeciw od dokonanych zgłoszeń.  Wydano  5 zaświadczeń
na wniosek strony o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od dokonanego zamiaru usunięcia
drzew  oraz  wydano  2  decyzje  umarzające  postępowanie.  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.]

337 5 2

W 2020 r.  przeprowadzono zabiegi  pielęgnacyjne polegające na przycięciu gałęzi  drzew
oraz usuwano drzewa stanowiące zagrożenie dla otoczenia:
- wykonano 1 korektę korony drzewa,
- usunięto 100 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 Wyrzysk zajmują powierzchnię 2.028.15 ha, w tym:
- lasy indywidualnych właścicieli 232,00 ha ( w mieście – 22,00 ha i na obszarze wiejskim – 210,00
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 2020 r. wyniosły 67.207,59 zł z czego:

- od osób fizycznych 7.159,09 zł,
- od osób prawnych 60.048,50 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. 
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Gospodarowanie zasobem nieruchomości odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
Zasobem nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, 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,
• 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 Burmistrz Wyrzyska Nr 0050.127.2019 z dnia 1 października
2019  r.  (zmieniony  w  dniu  9  listopada  2020  roku  zarządzeniem  Burmistrza  Wyrzyska  nr
0050.215.2020) 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.
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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.

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 299,5922 ha, z  czego  206,9101 ha  położonych jest  na obszarze
wiejskim, a 92,6821 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
933.174,15  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  31.12.2020 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 
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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
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 2020 roku wyniósł: 67.339,06 zł. 

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
W 2020 roku dokonano aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

gruntowych  w  stosunku  do 40 nieruchomości,  wypowiadając  opłaty  roczne  i  równocześnie
proponując ich nową wysokość 18 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. Pięć aktualizacji dotyczyło
osób prawnych, pozostałe osób fizycznych. W sprawach dotyczących aktualizacji opłat nie odbyła
się żadna rozprawa przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Pile. W wyniku dokonanych
w 2020 roku aktualizacji opłat rocznych dochody z tego tytułu wzrosną w 2020 roku     o kwotę:
6.798,53 zł. 

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. 

Właściciele  gruntów  zgłosili  Burmistrz  Wyrzyska  na  piśmie  zamiar   wnoszenia  opłaty
jednorazowej.  Na podstawie art.  7  ust.  9  cytowanej  wyżej  ustawy Burmistrz  Wyrzyska  wydała  3
zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej. 

Łączny  dochód  z  tytułu   przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów
zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe w prawo własności  tych  gruntów w 2020 roku wyniósł:
30.703,38  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
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
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urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego
jej podziałem.

W 2020 roku przeanalizowano 20  decyzji Burmistrz Wyrzyska zatwierdzających podziały
nieruchomości.  W  stosunku  do  10  nieruchomości  wszczęto  i  przeprowadzono  postępowania
administracyjne  w  sprawie  ustalenia  opłaty  adiacenckiej  w  związku  ze  wzrostem  wartości
nieruchomości spowodowanym ich podziałem geodezyjnym. W 7 prowadzonych postępowaniach
wydano  decyzje  o  ustaleniu  opłaty  adiacenckiej,  z  tego  7  decyzji  stało  się  ostatecznych,   1
postępowanie zostało umorzone.   Dwa z prowadzonych postępowań nie  zostały zakończone do
końca  2020  roku.  W związku  z  ustaniem  przyczyny  uzasadniającej  zawieszenie  postępowania
w  2020  roku  wydano  decyzję  ustalającą  wysokość  opłaty  adiacenckiej  kończąc  postępowanie
wszczęte w 2018 roku. 

Łączny dochód, jaki Gmina Wyrzysk osiągnęła z tytułu opłat adiacenckich w 2020 roku
wyniósł 19.129,10zł.

Opłata planistyczna
W  2020  roku  wydano  1  decyzję  o  ustaleniu  wysokości  opłaty  z  tytułu  wzrostu  wartości
nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dochód osiągnięty z tego tytułu wyniósł 4.629,90 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 2020 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  i ust. 4 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 2020 roku W Gmina Wyrzysk nabyła
w drodze komunalizacji prawo własności w stosunku do 6 działek  o łącznej powierzchni  2,1161
ha. Ponadto  przygotowano  i  przekazano  do  Wojewody  Wielkopolskiego  3  wnioski  o  nabycie
mienia Skarbu Państwa, w tym  1 postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji przekazującej
Gminie mienie, 2 postępowania są  w toku. 
 2)  Nabycie nieruchomości w drodze umowy kupna od osób fizycznych. W 2020 roku Gmina
Wyrzysk  nabyła  1  nieruchomość  o  powierzchni  0,0042  ha,  położoną  w  obrębie  Kosztowo,
zabudowaną przepompownią ścieków za kwotę  3.465,84 zł. 

 
Sprzedaż nieruchomości gminnych 

W roku  2020  Burmistrz  Wyrzyska  wydał 12  zarządzeń  w  sprawie  ogłoszenia  wykazu
nieruchomości  położonych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Wyrzysk  przeznaczonych  do  sprzedaży.
W  stosunku  do 10  nieruchomości  zawiadomiono    o  prawie  pierwszeństwa  w  nabyciu
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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  2020  wydała  53
zarządzeń w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości. W celu przeprowadzenia
przetargów Burmistrz  wydał  14  zarządzeń powołując przewodniczącego oraz członków komisji
przetargowej. 

W wyniku przeprowadzonych przetargów, nabywców znalazło 18 nieruchomości za łączną
kwotę  753.670,00  zł. Spośród  18 nieruchomości  16 sprzedanych  zostało  w drodze  przetargów
ustnych  nieograniczonych,  natomiast  2 nieruchomości  sprzedane  zostały   w drodze  przetargów
ustnych ograniczonych.  Ww. nieruchomości  to  niezabudowane działki  gruntu,  zlokalizowane w
mieście Wyrzysk (17 nieruchomości),  przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i usługową oraz jedna nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Ruda. 

W opisywanym  okresie,  sprzedane  zostały  dwie  nieruchomości  na  poprawę  warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej w trybie bezprzetargowym za kwotę 7.200,00 zł. 
Rys. Liczba sprzedanych nieruchomości gminnych w 2020 r. 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 2020 sprzedanych zostało 10 lokali mieszkalnych wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i gruntu za łączna kwotę 201.742,80 zł.  
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Rys. Dochody Gminy Wyrzysk z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2020 r. wg formy zbycia 

Podsumowując, łączny  przychód jaki Gmina Wyrzysk uzyskała w 2020 roku z tytułu
sprzedaży nieruchomości wyniósł:  962.612,80 zł, z tego 760.870,00 zł pochodziło ze sprzedaży
niezabudowanych  działek  gruntu  przeznaczonych  pod  budownictwo  mieszkaniowe
jednorodzinne i usługowe, a 201.742,80 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargowym 

W opisywanym okresie nie zostały przygotowane przez Burmistrz 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 2020 Burmistrz  Wyrzyska wydała  12 zarządzeń  w sprawie  ogłoszenia wykazu
nieruchomości  położonych na terenie  Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu,  5 zarządzeń
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:  

Tabela. Umowy zawarte na podstawie wydanych przez Burmistrza Wyrzyska zarządzeń  
Przeznaczenie gruntu: Ilość zawartych

umów 
łączna pow. gruntów wynajętych/
wydzierżawionych/ użyczonych

na cele rolne 6 56927 m²

na ogródki przydomowe 8 2850,10 m²
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pod lokalizację garaży 12 226 m²

grunty na cele składowe, 
magazynowe i inne

5 3441,40 m²

Grunty wykorzystywane w 
związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą 

4 158,50 m²

Źródło: opracowanie własne 

W  roku  2020  Burmistrz  Wyrzyska  zawarła  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/lokalu Ilość zawartych umów w roku 2020

Działalność statutowa stowarzyszeń 1

gruntu pod cyrk i wesołe miasteczko 1
grunty wykorzystywane w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą  

3

Źródło: opracowanie własne 

W  ramach  zarządzania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Gminy  część
nieruchomości  wynajmowana  lub  wydzierżawiana  była  przez  zakład  budżetowy  Jednostkę
Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku. 

Tabela. Umowy zawarte przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku 
Przeznaczenie: Ilość zawartych umów w roku 2020
umowy najmu lokali użytkowych 7
umowy najmu gruntu pod ogródki 
przydomowe 

24

Źródło: opracowanie własne 
 
Świetlice 

Gmina  Wyrzysk  posiada  własne  świetlice  w  miejscowościach:  Auguścin,  Bąkowo,
Dobrzyniewo, Falmierowo, Gromadno, Konstantynowo, Kosztowo, Kościerzyn Wielki, Osiek nad
Notecią, Polanowo, Wyrzysk Skarbowy oraz klub miejski w Wyrzysku. Z uwagi na brak własnej
świetlicy  w  miejscowości  Żelazno  jest  ona  wynajmowana  od  innego  podmiotu.

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. 
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W roku sprawozdawczym czasowo zostało ograniczone korzystanie ze świetlic wiejskich
z  uwagi  na  wprowadzenie  na  obszarze  Rzeczpospolitej  Polskiej  stanu  epidemii  w  związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.80.2020 z dnia
19.03.2020  r.  czasowo  ograniczył  korzystanie  z  gminnych  obiektów  użyteczności  publicznej
na terenie Gminy Wyrzysk. Zarządzenie obowiązywało w okresie od dnia 19.03.2020 r. do dnia
24.07.2020  r.  W  okresie  od  dnia  25.07.2020  r.  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  z  zachowaniem  ograniczeń,  nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Świetlice  wynajmowane  odpłatnie  w  celu  zorganizowaniu  uroczystości  rodzinnych,
zorganizowaniu pogadanki, szkolenia były łącznie 18 razy. Nieodpłatnie udostępniano na wniosek
sołtysów, jednostek pomocniczych oraz innych podmiotów 26 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
porządkowych oraz prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w roku 2020 wydano 39
zawiadomień o ustalenia numerów porządkowych nieruchomości.
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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 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.;
7)  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  Osiek  nad  Notecią,  uchwała  Nr
XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 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 miasta Wyrzyska, uchwała Nr XII/115/2019
Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 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.

Siódmy 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 Wo-
jewody Wielkopolskiego znak KN.I.4131.1.582.2017.6 z 8 listopada 2017 roku stwierdzające nie-
ważność ww. planu w całości. Sprawa przed ww. sądem prowadzona była ze skargi Rady Miejskiej
w Wyrzysku złożonej przez Burmistrza Wyrzyska, w roku 2017.

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
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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).

Ustawa  z  dnia  20  maja  2016  r.  o  inwestycjach  w  zakresie  elektrowni  wiatrowych
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 981 z późn. zm.) od 16 lipca 2019 roku wprowadziła zakaz zabudowy
budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji  mieszanej,  w skład której wchodzi funkcja
mieszkaniowa,  wszystkich  terenów  w  odległości  równej  lub  większej  od  dziesięciokrotności
wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli,
wliczając  elementy  techniczne,  w  szczególności  wirnik  wraz  z  łopatami  (całkowita  wysokość
elektrowni  wiatrowej).  Zakaz  wydawania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  obejmuje  zarówno
istniejące elektrownie wiatrowe, jak i  elektrownie "istniejące" wyłącznie w pozwoleniu na budowę
i  w  planie  miejscowym.  W  związku  z  tym,  aby  zabezpieczyć  interesy  mieszkańców  przed
negatywnymi  skutkami  ustawy  antywiatrakowej,  Burmistrz  Wyrzyska  skorzystał  z  przepisów
przejściowych,  które  umożliwiają  uchwalenie  planów  miejscowych  przewidujących  lokalizację
budynku  mieszkalnego  albo  budynku  o  funkcji  mieszanej,  w  skład  której  wchodzi  funkcja
mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych - czyli bez zachowania odległości 10H od
wiatraka. W 2020 roku Rada Miejska w Wyrzysku podjęła następujące uchwały:
1)  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  Nr  XXI/197/2020  z  dnia  21  kwietnia  2020  roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kościerzyn Wielki,
2)  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  Nr  XXI/198/2020  z  dnia  21  kwietnia  2020  roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Falmierowo,
3)  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  Nr  XXI/199/2020  z  dnia  21  kwietnia  2020  roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Młotkówko,
4)  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  Nr  XXI/200/2020  z  dnia  21  kwietnia  2020  roku
w sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
obszaru Anusin – Kosztowo – Stefanowo – Polanowo,
5)  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  Nr  XXI/201/2020  z  dnia  21  kwietnia  2020  roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Rzęszkowo,
6)  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  Nr  XXI/202/2020  z  dnia  21  kwietnia  2020  roku
w sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
obszaru Kosztowo Południe,
7)  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  Nr  XXI/203/2020  z  dnia  21  kwietnia  2020  roku
w sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
obszaru Kosztowo Północ.
Projekty ww. planów miejscowych w 2020 roku zostały opracowane i uzyskały pozytywna opinię
Gminnej  Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej  oraz  zostały  przekazane  do  odpowiednich
organów opiniujących i uzgadniających zgodnie z wytycznymi art. 17 pkt. 6 ustawy z 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz 293 z późn. zm.)
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W 2020 roku Rada Miejska w Wyrzysku podjęła  również uchwałę Nr XXVII/246/2020 z dnia
16  października  2020  roku  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi  Polanowo.  Intencją  niniejszej  uchwały  jest
umożliwienie realizacji inwestycji, mającej na celu rozszerzenie dotychczasowego profilu produkcji
i  rozbudowy zakładu produkcyjnego – „Dolina Noteci.  Zakład Produkcji  Karmy dla  Zwierząt”,
wykorzystując przy tym istniejące obiekty, rozbudowując je oraz uzupełniając o nowe elementy
ciągu technologicznego.
           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 2020
na 10 złożonych wniosków wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jedno postępowanie zawieszono a 2 pozostały w toku i będą kontynuowane w 2021 roku, natomiast
na 76 wniosków wydano 52 decyzje  o warunkach zabudowy,  6  postępowań umorzono jako
bezprzedmiotowe,  2  postępowania  zawieszono,  8  sprawy  pozostawiono  bez  rozpoznania,  jako
niekompletne  pod  względem  formalnym  i  nieuzupełnione  w  ustawowym  terminie  mimo
prawidłowego wezwania do ich uzupełnienia, a 8 było nadal w toku i będą kontynuowane w 2021
roku.  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.

Na terenie Gminy obowiązują przyjęte w 2019 roku uchwałą Nr VI/81/2019 Rady Miejskiej
w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 r. 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  2020  wydano  też  247  zaświadczeń o  przeznaczeniu  terenu  w  planie  oraz
12 wypisów i wyrysów z planu miejscowego. Zaopiniowano 2  dokumenty planistyczne z gmin
sąsiednich. Przyjęto 2 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 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się
na następujące kategorie:

a) drogi krajowe,
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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 167,37 Burmistrz Wyrzyska
Do zadań zarządcy drogi należy w szczególności:

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;
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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 2020 roku związanych z zarządzaniem drogami gminnymi

1)  wydawanie zezwoleń
Ilość i rodzaj wydanych zezwoleń przedstawia się następująco:

Lp. Rodzaj zezwolenia Ilość wydanych zezwoleń [szt]

1. Lokalizacja lub przebudowa zjazdów 14

2.

Lokalizacja w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej

niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego

90

3.

Zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną

dróg

87

4.

Umieszczanie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej

niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego

74

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 100.130,00 zł. 

2) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów
Zgodnie z gminną ewidencją dróg, obiektów mostowych, kładek dla pieszych i przepustów 
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łączna długość dróg gminnych wynosi 167,37 km, w tym 150,72 km dróg publicznych i 16,65
km dróg wewnętrznych, posiadamy również 3 obiekty mostowe, 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  101,08  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 101,08 km zinwentaryzowanych dróg gminnych posiadamy 53,78 km dróg utwardzonych (masa
bitumiczna, kostka, bruk), 20,66 km dróg tłuczniowych oraz 26,63 km dróg gruntowych. Pozostałe
66,29 km dróg nie posiada inwentaryzacji, jednakże jest ona sukcesywnie uzupełniana. 
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 2010-2020.

3) bieżące utrzymanie dróg, obiektów mostowych, kładek i wiat przystankowych
 W 2020 roku  łączne nakłady  z budżetu gminy i funduszy sołeckich na bieżące utrzymanie
dróg   wyniosły 521.979,55 zł. Na co składają się zadania polegające na:
a) zakupie materiałów do utwardzania dróg (gruz kruszony,  destrukt  asfaltowy) –  44.375,94 zł
w tym 8.874,37 zł środków z budżetu Gminy i 35.501,57 zł środków z Funduszy Sołeckich; 
b) zakupie  materiałów  do  likwidacji  śliskości  (sól  drogowa,  mieszanka  piaskowo  –  solna)  –
32.558,49 zł;
c) zakupie materiałów do drobnych remontów nawierzchni  betonowych,  drewnianych,  tabliczek,
farb  (kostka brukowa, deski, farby, itp.) - 3.661,44 zł w tym 2.166,37 zł środków z budżetu Gminy i
1.495,07 zł środków z Funduszy Sołeckich;
d) remontach cząstkowych nawierzchni asfaltowych – 108.522,41 zł;
e) remontach wiat przystankowych – 6.871,22 zł;
f) utrzymanie i pielęgnacja poboczy (koszenie, karczowanie), usługi wykonywane przez Jednostkę
Gospodarki Komunalnej – 100.756,44 zł;
g) usługach sprzętowych (równiarka, walec, koparka, kruszarka, samochody samowyładowcze, itp.)
-   147.544,65 zł;
n) usługach zimowego utrzymania dróg 43.691,76 zł, w tym  22 721,76 zł Jednostka Gospodarki
Komunalnej  (odśnieżanie  i  zapobieganie  śliskości  chodników,  ulic  i  placów  na  terenie  miasta
Wyrzyska  i  wsi  Osiek  n/Not.)  oraz  20.970,00  zł usługi  zewnętrznej  firmy  (odśnieżanie  i
zapobieganie śliskości na pozostałych drogach gminnych);
p) przeglądach technicznych dróg wraz z uaktualnieniem ewidencji – 33.997,20 zł.
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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). 

Nakłady jakie zostały poniesione na obsługę stref płatnego parkowania w 2020 roku wyniosły
49.242,90  zł, na  co  składają  się  wynagrodzenia,  usługi  serwisowe,  naprawy  zakup  materiałów
eksploatacyjnych (papier,  bloczki  wezwania  do  opłaty  dodatkowej,  itp.).  Dochody jakie  Gmina
uzyskała ze stref płatnego parkowania wyniosły  128.341,51 zł.  W okresie kwiecień - maj nie
pobierano opłat za parkowanie w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID 19.

4.12 Inwestycje i remonty
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Zestawienie wydatków inwestycyjno – remontowych w poszczególnych działach :

Oznaczenie działu Nazwa działu Kwota wydatku

A
Transport i łączność 1 766 191,34

drogi gminne - budżet gminy 755 227,68

drogi gminne - środki zewnętrzne 978 899,96

drogi powiatowe - dotacja dla Powiatu Pilskiego 32 063,70

B Gospodarka mieszkaniowa 14 760,00

C
Administracja publiczna 300 482,07

D
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa

14 999,85

E Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 555 187,61

F
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 234 793,23

G
Kultura fizyczna 252 545,48

Razem 3 138 959,58

w tym

H
Fundusz sołecki 231 823,03

transport i łączność (chodniki) 14 989,30

gospodarka komunalna (oświetlenie drogowe) 11 682,74

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (świetli-
ce)

107 064,83

kultura fizyczna (place zabaw) 98 086,16
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Graficzne zestawienie wydatków inwestycyjnych i remontowych:

OPIS ZADAŃ :

A) Zadania w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
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1. Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie   obejmowała:
wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 przy Szkole Podstawowej
w kierunku Polinowa. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię odcinka drogi o dł. 433,3
m i szer. 5,0 m, ułożono chodnik,  wykonano zjazdy, pobocza, wydzielono i  utwardzono kostką
granitową zatokę autobusową na przystanku szkolnym, ułożono bruk na łuku skrzyżowania drogi
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gminnej  nr 129321G z drogą gminną 129322G oraz na skrzyżowaniu z  drogi gminnej z  drogą
wojewódzką.  Dokonano  także  regulacji  nawierzchni  z  kostki  przy  OSP,  wykonanie  przyłącze
kanalizacji  deszczowej  wraz  z  wpustem w jezdni. Inwestycja  została  zrealizowana  z  udziałem
środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i budżetu gminy.
Roboty drogowe zakończono, odebrano i rozliczono.  Łączny koszt poniesiony w 2020 r. wyniósł
574.395,82 zł, z czego 225.995,86 zł z budżetu gminy i 348.399,96 zł ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych.
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2. Przebudowa drogi  dojazdowej  do  gruntów rolnych  nr  G129323P w Auguścinie   obejmowała:
wykonanie odcinka drogi asfaltowej nr G129329P o dł. 578,22 m do skrzyżowania z drogą Glesno-
Machowo wraz z wjazdami do posesji i na pola oraz rowami odparowującymi.
Zadanie zrealizowano ze środków z budżetu gminy, Samorządu Województwa Wielkopolskiego w
ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i  budżetu państwa w ramach  Funduszu
Rozwoju Inwestycji Lokalnych.
Roboty drogowe zakończono, odebrano i rozliczono.  Łączny koszt poniesiony w 2020 r. wyniósł
683.330,62 zł, z czego 52.830,62 zł z budżetu gminy, 500.000 zł ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji  Lokalnych  i  130.500  zł ze  środków  Samorządu  Województwa  Wielkopolskiego  na
budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Modernizacja  nawierzchni  ciągu  pieszo-jezdnego  drogi  gminnej  G129345P  w  Wyrzysku  
obejmowała:
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.
Roboty drogowe zakończono, odebrano i rozliczono. Wydatki   na realizację inwestycji w 2020 r.
wyniosły 116.925 zł i zostały poniesione z budżetu gminy.
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4. Modernizacja chodnika w ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią   obejmowała:
wykonanie rozbiórki nawierzchni z płytek betonowych oraz krawężników z wywozem materiału,
ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie chodnika
wraz z wjazdami do posesji 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  ramach  zadania  wymieniono  również  płytę  na  studni
telekomunikacyjnej i wyregulowano studzienki kanalizacyjne.
Roboty  drogowe zakończono,  odebrano  i  rozliczono.  Koszt  na  realizację  inwestycji  w 2020  r.
wyniosły 136.530 zł i zostały poniesione z budżetu gminy.

5. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 1000-lecia w Osieku n. Not.   obejmowało:
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.
Roboty  drogowe zakończono,  odebrano i  rozliczono.  Koszt  na realizację  inwestycji  poniesiono
z budżetu gminy w wysokości 129.545 zł.
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6. Wyrzysk – utwardzenie ciągu pieszego na os. Leśnym, ul. Dębowa   obejmowało:
wymianę nawierzchni chodnika o szer. 2 m i dł. 40 m od ciągu pieszo-jezdnego ul. 22 Stycznia do 
ul. Dębowej z kostki betonowej oraz naprawę schodów zewnętrznych przy ul. 22 Stycznia w 
Wyrzysku.
Roboty budowlane zakończono, odebrano i rozliczono. Koszt na realizację inwestycji poniesiono z
budżetu gminy w wysokości 26.920 zł.

7. Dąbki – budowa chodnika przy drodze gminnej   obejmowała:
wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej w drodze gminnej nr G129420P od placu zabaw w
kierunku sklepu. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 14.989,30 zł.
Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.

8. Wyrzysk  –  przebudowa  ul.  Leśnej  w  kierunku  ul.  Podgórnej  –  dokumentacja  projektowa  
obejmowała:
wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w Wyrzysku na przedłużeniu
ul. Leśnej do ul. Podgórnej. Zakres projektu dotyczył odcinka drogi o dł. ok. 430 m.
Opracowanie dokumentacji  projektowej zakończono i  rozliczono. Poniesiono nakłady z budżetu
gminy w kwocie 32.646,90 zł.

9. 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, wjazdów i chodników oraz zatoki dla autobusu szkolnego.
Opracowanie  dokumentacji  projektowej  zakończono i  rozliczono ze  środków budżetu  gminy w
wysokości 18.450 zł.

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2020 rok 123



10. Dotacja  celowa  dla  Powiatowi  Pilskiemu  na  budowę  chodnika  Wyrzysk  Skarbowy-  
Gleszczonek, obejmowała:

przekazanie Powiatowi Pilskiemu dotacji celowej stanowiącej 50% kosztów budowy III-go etapu
chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek. Zadanie
zostało zrealizowane przez Powiat Pilski.
Gmina Wyrzysk przekazała dotację celową na budowę chodnika w kwocie 32.063,70 zł.

Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych w dziale „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Nazwa Programu Kwota wydatku

Fundusz Dróg Samorządowych (Budżet Państwa) 348 399,96

Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych (Budżet Państwa) 500 000,00

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (Samorząd Województwa Wielkopolskiego) 130 500,00

Razem 978 899,96
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B) Zadania w dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gminne Centrum Społeczno – Kulturalne w Osieku n. Not.   obejmuje:
przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wszystkich branż na przebudowę byłego
budynku biurowego zakładu ceramiki budowlanej zaplanowano na lata 2020 r. i 2021 r. W 2020 r.
opracowana i rozliczona została inwentaryzacja obiektu i ekspertyza techniczna za kwotę 14.760 zł,
a koncepcja i projekt budowlano-wykonawczy wraz z dokumentacją wykonawczą i  kosztorysową
zostaną sporządzone do maja 2021 r.

C) Zadania w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. W  ykonanie   oświetlenia zewnętrznego i dekoracyjnego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w  
Wyrzysku obejmowała:

 wykonanie podświetlenia pionowego elewacji oraz oświetlenia wejść do budynku lampami
ozdobnymi za kwotę 49.995,50 zł finansowane z budżetu gminy,

 wykonanie oświetlenia dekoracyjnego godła Polski i nazwy Urzędu za kwotę 18.302,00 zł
finansowane z budżetu gminy.

Prace montażowe zakończono, odebrano i rozliczono.

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 : rozety, okucia,
zawiasy, kraty, itp. na nowe drzwi oraz wykonanie odtworzeń wszystkich ozdób za kwotę 93.972 zł
poniesioną z budżetu Gminy.
Prace renowatorskie i konserwacyjne zakończono, odebrano i rozliczono.
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3. Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku obejmowało:
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,  wymianę pokryw nastudziennych.  Łączny
koszt zadania wyniósł 96.612,57 zł i została poniesiony z budżetu gminy.
Prace drogowe zakończono, odebrano i rozliczono.

4. Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku obejmowały:

 wykonanie  remontu  klatki  schodowej  ewakuacyjnej  parteru  i  pierwszego  piętra  oraz
wiatrołapu przy  wejściu głównym w zakresie  gipsowania  i  malowania ścian,  lamperii  z
tynku żywicznego, renowacji schodów granitowych, ułożenie płytek na posadzce, montaż
nowych balustrad w wiatrołapie za kwotę 17.000 zł,

 wykonanie malowania ścian i sufitów oraz drzwi w sali sesyjnej i zaplecza za 24.600 zł.
Prace remontowe zakończono, odebrano i rozliczono z budżetu gminy na łączną kwotę 41.600 zł.
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D)  Zadania  w  dziale  BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

1. Remont remiz OSP  :
środki przeznaczono na remont garażu OSP w Falmierowie, obejmujący remont ścian i sufitów,
wymianę instalacji elektrycznej, wymianę i montaż bramy garażowej wraz z obrobieniem otworu i
malowanie.
Roboty remontowe zakończono, odebrano i rozliczono z budżetu gminy w kwocie 14.999,85 zł.

E)  Zadania  w  dziale  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA
ŚRODOWISKA

1. Osiek  n.  Not.  –  wykonanie  separatora  substancji  ropopochodnych  oraz  obejścia  awaryjnego  
piaskownika i separatora obejmowało:

montaż separatora substancji ropopochodnych i wykonanie nowego wylotu do Kanału Żuławka dla
obejścia awaryjnego piaskownika w celu zapewnienia odpowiedniego stopienia oczyszczenia wód
opadowych i roztopowych z terenów dróg w miejscowości Osiek nad Notecią do Kanału Żuławka
(rowu otwartego).
Roboty  zakończono,  odebrano  i  rozliczono.  Koszt  inwestycji  wyniósł  111.196,55  zł i  został
poniesiony z budżetu gminy.

2. Zagospodarowanie terenu na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osieku  
nad Notecią obejmowało:

przygotowanie dokumentacji  projektowej branży architektonicznej, drogowej i sanitarnej wraz z
operatem wodnoprawnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgłoszenie zmiany sposobu
użytkowania  obiektu  i  realizacji  części  robót  dotyczących remontu  budynku biurowego wraz  z
przyłączem kanalizacyjnym do budynku oraz ogrodzenie terenu PSZOK zakończono, odebrano i
rozliczono w 2020 r.  Natomiast utwardzenie miejsca pod kontenery oraz wykonanie kanalizacji
odpływowej  wraz  piaskownikiem  separatorem  cieczy  ropopochodnych  i  odprowadzeniem
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oczyszczonych ścieków do kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane i rozliczone w 2021 r. Koszt
wydatków poniesionych w 2020 roku wyniósł 122.079,88 zł i został sfinansowany z budżetu gminy.

3. Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w Bagdadzie   obejmowała:
kontynuację prac przy rekultywacji składowiska, poprzez wykonanie kolejnej warstwy drenażowej
z gruntu mineralnego na koronie i skarpach kwatery.
Roboty zaplanowane na 2020 r. zostały zakończone, odebrane i rozliczone w wysokości 287.649,42
zł. Wydatki poniesiono z budżetu gminy.
Zawarta została  również umowa na  kolejny etap prace rekultywacyjnych, dotyczących ułożenia
warstwy okrywowej z humusu na koronie i skarpach kwatery. Termin realizacji kolejnego etapu
zaplanowano na 30 kwietnia 2021 r.
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4. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk  :
środki zostały przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Modrakowej
w  Wyrzysku  (1  punkt)  i  w  Gleśnie  (2  punkty)  oraz  na  opłaty  przyłączeniowe  punktów
oświetleniowych do sieci.
Roboty  montażowe  zostały  zakończone,  odebrane  i  rozliczone.  Poniesiono  łączne  wydatki  w
kwocie 4.819,02 zł z budżetu gminy.

5. Młotkówko – budowa dodatkowego punktu oświetleniowego   obejmowała:
wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Młotkówku w kierunku
Kosztowa i wykonanie częściowe prac montażowych  w tym: zamontowanie skrzynki rozdzielczej,
dwóch  kompletnych  punktów  oświetleniowych  wraz  z  doprowadzeniem  przewodów.  Zadanie
zrealizowano z udziałem środków z budżetu gminy i  funduszu sołeckiego w wysokości łącznej
14.682,74 zł, z czego z funduszu sołeckiego 11.682,74 zł, a budżet gminy 3.000 zł.
Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.

6. Plan aglomeracji Wyrzysk   obejmował:
opracowanie planu aglomeracji Wyrzysk obejmującego obszary skanalizowane na terenie Gminy
Wyrzysk. Przedmiotowy dokument stanowił podstawę do podjęcia uchwały przez Radę Miejską.
Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono za kwotę 14.760 zł.

F) Zadania w dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku   obejmowała:
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odrestaurowanie  figury  (rzeźby)  Chrystusa  Króla,  prace  zabezpieczające  figury,  demontaż  i
transport figury do i z miejsca prowadzenia prac renowacyjnych, rozbiórkę i wykonanie nowego
postumentu żelbetowego pod figurę oraz schodów wokół postumentu, wykonanie nowych okładzin
granitowych, utwardzenie dojścia do pomnika z kostki granitowej, wykonanie miejsc na kwiaty, a
także doprowadzenie zasilania energetycznego do słupów oświetleniowych.
Prace renowacyjne zakończono, odebrano i rozliczono. Koszt zadania wyniósł 111.798,37 zł i został
poniesiony z budżetu gminy.

       

2. Bąkowo  –  wykonanie  kotłowni  wraz  z  instalacją  centralnego  ogrzewania  w  sali  wiejskiej  
obejmowało:
wykonanie w 2020 r. z udziałem środków funduszu sołeckiego instalacji ogrzewania grzejnikowego
w pomieszczeniach parteru świetlicy i  remizy (oprócz pomieszczenia garażu i  szatni)  za kwotę
21.158,04 zł. Ponadto ze względu na brak możliwości podłączenia w najbliższych latach kotłowni
do  sieci  gazowej  oraz  duże  koszty  montażu  i  wynajmu butli  na  gaz  propan-butan,  w 2020  r.
przeprojektowano kotłownię  na tradycyjne  ogrzewanie  węglowe ze  środków budżetu  gminy za
kwotę 7.146,30 zł. Łączne wydatki wyniosły 28.304,34 zł. Kontynuacja zadania, w szczególności
montaż kotła, urządzeń zabezpieczających kocioł i wentylacji pomieszczenia nastąpi w roku 2021.
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Prace budowlane i projektowe zaplanowane na 2020 rok zakończono, odebrano i rozliczono.

3. Remonty świetlic   obejmowały:

 remont kuchni oraz zaplecza i magazynku przy kuchni w świetlicy wiejskiej w Kościerzynie  
Wielkim. W ramach zadania dokonano wymiany drzwi wewnętrznych, wymiany instalacji
elektrycznej,  wymiany  płytek,  malowania  ścian   i  sufitów,  ułożenia  lamperii  z  tynku
żywicznego, zamontowano okap w kuchni.  Zadanie zrealizowano z udziałem środków z
budżetu gminy i funduszu sołeckiego. Łączny koszt remontu wyniósł 32.527,45 zł, z czego
23.743,72 zł poniesiono z funduszu sołeckiego, a 8.783,73 zł z budżetu Gminy,

 remont sali i korytarza w Polanowie   polegał na wykonaniu podwieszonego sufitu, usunięcie
futryny drzwiowej i zamurowaniu otworu drzwiowego, ułożeniu płytek i pomalowaniu ścian
w  sali  świetlicy,  gipsowaniu  i  malowaniu  korytarza  oraz  zamontowaniu  nagrzewnicy
elektrycznej w pomieszczeniu sali.  Zadanie zrealizowano z udziałem środków z budżetu
gminy i funduszu sołeckiego. Łączny koszt remontu wyniósł 23.485 zł, z czego 18.313,18 zł
poniesiono z funduszu sołeckiego, a 5.171,82 zł z budżetu Gminy,

 remont schodów oraz naprawę płytek przed świetlicą w Dobrzyniewie   dotyczył  wymiany
uszkodzonych płytek na schodach wejściowych do budynku oraz na schodach do tarasu, a
także  uzupełnienie  płytek  na  cokołach  budynku  i  podjeździe  dla  niepełnosprawnych.
Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 2.999,99 zł,

 ułożenie chodnika z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Auguścinie   o pow.  8 m2

stanowiącego uzupełnienie dojścia do budynku świetlicy. Zadanie zrealizowano ze środków
funduszu sołeckiego za kwotę 996,30 zł.

Roboty remontowe w świetlicach zakończono, odebrano i rozliczono.

4. Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej   obejmowało:
wykonanie I etapu utwardzenia terenu z kostki betonowej pod miejsca postojowe przy świetlicy
wiejskiej o wymiarach 5,5 m x 14 m. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego za
kwotę 23.386,60 zł. Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.

5. Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i  budynku gospodarczego przy  
świetlicy wiejskiej obejmowało:
wykonanie utwardzeniu z kostki betonowej terenu przy i pod budynkiem gospodarczym blaszanym
oraz projektu rozbiórki budynku gospodarczego murowanego o łącznej powierzchni 51m2. Zadanie
zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 16.467 zł.
Ww. prace zakończono, odebrano i  rozliczono.
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G) Zadania w dziale KULTURA FIZYCZNA

1. Konstantynowo – budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej   obejmowała:
montaż  drewnianej  wiaty  rekreacyjnej  o  wym.  3m x  6m  z  dachem dwuspadowym,  pokrytym
blachodachówką, balustradami drewnianymi z trzech stron i utwardzeniem terenu pod wiatą kostką
betonową.  Łączne  wydatki  wyniosły  21.963,10  zł,  z  czego  ze  środków  funduszu  sołeckiego
11.574,57 zł, a z budżetu Gminy 10.388,53 zł.
Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.

2. Ruda – zakup   wyposażenia na teren rekreacyjny i plac zabaw wraz z montażem     obejmowało:
montaż dwóch piłkochwytów za bramkami do piłki nożnej o wysokości 4 m oraz doposażenie placu
zabaw o  huśtawkę wahadłową,  podwójną.  Zadanie  zrealizowano z  udziałem środków funduszu
sołeckiego za kwotę 13.675,82 zł.
Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.
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3. Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu sportowego   obejmowało:

 wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na tereny kultury fizycznej i sportu, z siatki
oczkowej  o  wys.  1,8  m  i  dł.  330  m  wraz  z  bramą  wjazdową  z  furtką  oraz  dwoma
dodatkowymi furtkami bocznymi za kwotę 129.279,29 zł poniesioną z budżetu Gminy,

 wykonanie utwardzenia zjazdu publicznego z działki do drogi powiatowej oraz utwardzenie
wjazdu na działce sportowej za kwotę 13.015,88 zł ze środków funduszu sołeckiego.

Roboty zakończono, odebrano i rozliczono. Łączne nakłady wyniosły 142.295,17 zł.

4. Żelazno –   zabudowa wiaty rekreacyjnej wraz ze stolarką okienną i drzwiami   obejmowała:  obicie
deskami boazeryjnymi impregnowanymi ściany frontowej  wraz z montażem drzwi i  okien oraz
zamontowanie  ośmiu  słupków  do  zabudowy  tarasu  przed  budynkiem.  Zadanie  zrealizowano  z
udziałem środków funduszu sołeckiego za kwotę 14.822,61 zł.
Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.

5. Falmierowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego   obejmowało:
wykonane utwardzenia terenu z kostki betonowej przy i pod budynkiem gospodarczym blaszanym
o powierzchni 47 m2.  Zadanie zrealizowano z udziałem środków funduszu sołeckiego za kwotę
9.997,30 zł.
Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.
6. Wyrzysk – uzupełnienie oświetlenia skweru   obejmowało:
wykonanie  dwóch  kompletnych  punktów  oświetleniowych  na  terenie  skweru  przy  ul.  Aleje  o
wartości 11.975,29 zł. Wydatki poniesiono z budżetu Gminy.
Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.

7. Glesno – budowa infrastruktury społecznej przy wiacie   obejmowało:
wykonano  dokumentację  projektową  na  rozbudowę  i  zabudowę  wiaty  oraz  przyłącza  wodno-
kanalizacyjne do projektowanego budynku użytkowego. Zadanie zrealizowano z udziałem środków
funduszu sołeckiego za kwotę 34.999,98 zł.
Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.

8. Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku   obejmuje:
opracowanie  dokumentacji  wykonawczej  i  dokonanie  zgłoszenia  robót  nie  wymagających
pozwolenia na budowę. Montaż urządzeń przeniesiono na wydatki  budżetu Gminy na 2020 rok,
które  nie  wygasają  z  upływem roku  budżetowego,  dzięki  czemu zostaną  zamontowane  :  dwie
bramki o wym. 1,5 m x 1,0 m na mini boisku do piłki nożnej, stół do tenisa stołowego, stół do gry
w piłkarzyki, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, karuzela, bujak, zjeżdżalnia oraz
jedna ławka i jeden kosz na śmieci.
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Udział środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej

Oznaczenie
działu

Nazwa działu
Kwota

wydatku

A transport i łączność (chodniki) 14 989,30

E gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie drogowe) 11 682,74

F kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (świetlice) 107 064,83

G kultura fizyczna (place zabaw) 98 086,16

Razem 231 823,03

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  239   lokali  mieszkalnych  o powierzchni  użytkowej
11.107,03 m2. 

Budynki i lokale mieszkalne stanowiące w 100% własność Gminy
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Tabela. Zestawienie ogólne budynków i lokali

Ilość budynków 14  budynków  mieszkalnych oraz
2 budynki szkolne, w których znajdują się lokale

mieszkalne

Ilość lokali mieszkalnych
 ( w tym lokale socjalne) 

63

Powierzchnia w m2 2.608,14

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  nad  Not.  (1  budynek),  Kościerzynie  Wielkim  (1  budynek),
Kosztowie (lokale mieszkalne w budynku Szkoły Podstawowej), Dąbkach (1 budynek), Gleśnie
( lokale mieszkalne w budynku Szkoły Podstawowej). Pozostałych  7 budynków położonych jest
w mieście Wyrzysk.  Wszystkie budynki mają wydzielone geodezyjnie działki. 

Lokale mieszkalne gminy w budynkach stanowiących przedmiot współwłasności.

Lokale w budynkach stanowiących własność Gminy są sprzedawane wraz z udziałem w prawie
własności  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

Ilość lokali mieszkalnych
w tym:
1.lokale stanowiące własność Gminy
2.lokale stanowiące własność innych podmiotów

396

176
220

Powierzchnia w m2 19.844,80

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 %

239 100

stan bardzo dobry 53 22,18

stan dobry (w tym lokale socjalne) 116 48,54
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stan średni 66 27,62

stan zły 4 1,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Jednostki Gospodarki Komunalnej

2)  Wiek budynków

Tabela. Łącznie budynki wspólnot z udziałem Gminy i budynki 100% gminy ( w tym 2 budynki SP
z lokalami mieszkalnymi)

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

 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 2020 roku na remonty bieżące  w budynkach mieszkalnych (bez drobnych napraw i usuwania

awarii) poniesiono łącznie  88 821,28 zł  z tego :

1)  lokale użytkowe :              2 095,99 zł
 z tego :
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inne rem.- budowl.                                   2 095,99 zł   -  przebudowa lokali- wydzielenie z 
pomieszczenia archiwum gabinetu dyrektora

2)  lokale mieszkalne : 86 725,29 zł
   z tego :
dachy                                               16 627,31 zł   

- ul. Staszica 4 2575,40
- ul. 22 Stycznia 17A 7999,99
- Falmierowo 31 6051,92

wymiana stolarki                       17 000,00 zł  
- w 14 lokalach okna :
ul. Bydgoska 21 1szt. 1390,00
ul. Bydgoska 19 1szt.   620,00
ul. Bydgoska 24A 1szt. 1270,00
ul. Bydgoska 33 1szt. 1290,00
ul. Pocztowa 5 2szt. 2290,00
ul. Rzeczna 1 1szt. 1220,00
ul. Rzeczna 3 1szt.   890,00
ul. Staszica 4 1szt. 1110,00
ul.Lipowa 1 1szt.   870,00
ul. Kościuszki 4 1 szt.   920,00
ul. Kościuszki 11 1 szt. 1290,00
ul. Kościuszki 6 1 szt. 1340,00
ul. Kościuszki 12 1 szt.   500,00
- w 1 lokalu drzwi : ul. Dworcowa 5   -2000,00

piece                                               24 221,26 zł  

- w 10 lokalach :
ul. Bydgoska 21 2szt. 2884,26
ul. Bydgoska 19 3szt. 6156,55
ul. 22 Stycznia 17 1szt. 3000,42
ul. Kościszki 12 1szt. 6254,79
ul. Polanowo 16 1szt. 2581,10
ul. Dąbki 23 1szt. 1189,29
ul. PWP 22 1szt. 2154,85

inne rem.-budowl.                         20 281,32 zł  

- w 2 lokalach
ul. 22 Stycznia 17 6750,00
ul. Grunwaldzka 2           13531,32

inne rem-instalac.                         8 595,40 zł  

- w 2 budynkach
ul. 22 Stycznia 17  wymiana instalacji c.o. 6754,00
Dąbki 23  wymiana piecyków 1841,40
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W 2020 roku nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.
    
    

Gospodarowanie komunalnym zasobem lokali mieszkalnych

Tabela.  Analiza  prowadzonych  postępowań  w  sprawie  gospodarowania  lokalami  mieszkalnymi
w 2020 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
socjalnego

12 5 6 1

zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego

14 0 10 4

zamiana lokalu mieszkalnego 4 0 0 4

wydanie  tytułu  prawnego
do lokalu po zgonie najemcy

3 3 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 33 8 16 9

Źródło: opracowanie własne

W 2020 r. wpłynęły łącznie 33 pisma i wnioski w sprawie gospodarowania gminnym
zasobem mieszkaniowym. W wyniku prowadzonych postępowań zakończono łącznie 21 spraw,
w tym 6 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  2020  roku  wydano  6  skierowań  (5  dotyczyło  najmu
socjalnego  lokali,  1  lokalu  mieszkalnego)  i  zawarto  6  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,
wpłynęło 8 wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego  osobom mieszkającym poza granicami
kraju.  Wszystkie  wnioski  ze  względu  na  brak  wolnych  lokali  zostały  rozpatrzone  negatywnie.
W związku  z  nieuzupełnieniem  braków  formalnych  we  wniosku  3  wnioski  pozostawiono  bez
rozpoznania. 
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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 3 złożone wnioski w 2020 r.  uprawnienie takie otrzymało 3 wnioskodawców. 

 Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego
W  2020  roku Gmina  Wyrzysk   nie  wypłaciła  odszkodowania  w  związku

z niedostarczeniem lokalu socjalnego. 

4.14 Gospodarka komunalna, zaopatrzenie w energię elektryczną
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U.

z  2019  r.,  poz.  712)  gospodarka  komunalna  obejmuje  w  szczególności  zadania  o  charakterze
użyteczności  publicznej,  których  celem  jest  bieżące  i  nieprzerwane  zaspokajanie  zbiorowych
potrzeb ludności  w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.  Gospodarka komunalna
może  być  prowadzona  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  szczególności  w  formach
samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

W 2019 r. w wyniku przekształcenia Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku
została powołana jednostka gminna pod nazwą Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.
Powołana  jednostka  zgodnie  ze  statutem  realizuje  część  zadań  własnych  Gminy  z  zakresu
gospodarki  komunalnej. Przedmiotem działalności jednostki w zakresie gospodarki komunalnej są;
- utrzymanie szalet publicznych;
- utrzymanie targowiska miejskiego;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy;
- utrzymanie czystości na terenie Gminy Wyrzysk.
Na realizację w/w zadań jednostka ponosi koszty na które składają się :
1)  wynagrodzenia  i  pozostałe  świadczenia  pracownicze  dla  17 – osobowej ekipy pracowników
realizujących to zadanie;
2) materiały, narzędzia  i  usługi niezbędne do wykonania powierzonego zakresu zadań;
3) sprzęt i urządzenia służące jako środki techniczne do wykonywania zadań,
4) utrzymanie zaplecza socjalnego i magazynowego dla potrzeb ekipy sprzątającej;
5) utrzymanie pojazdów.
Wszystkie  pożytki  pobierane  przez  jednostkę   stanowią  dochody Gminy,  a  ponoszone wydatki
pokrywane są z budżetu Gminy.

Szalety publiczne.
Od sierpnia 2018 roku na terenie miasta Wyrzyska funkcjonuje publiczna toaleta zlokalizowana
przy  ul.  Targowisko  3.  Korzystanie  z  toalety  jest  odpłatne  poprzez  umieszczenie  w  zamku
depozytowym monety o nominale 1,00 zł. Na wyposażenie, środki czystości i utrzymanie toalety
 w roku 2020 Jednostka Gospodarki Komunalnej poniosła wydatki na  kwotę 9 728,69 zł, natomiast
dochody jakie uzyskano to kwota 2 185,22 zł.
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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 funkcjonuje plac targowy przy ul. Głównej w Osieku nad Notecią.
W  roku  2020  targowisko  pozostawało  zamknięte  przez  okres  kwiecień-  maj  z  powodu
przeciwdziałania skutkom COVID 19. Bieżące utrzymanie targowiska w 2020 roku kosztowało
72.425,20 zł, natomiast przychód jaki uzyskano z opłat targowej wyniósł 82 206,00 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.
Z powodu  pandemii COVID 19 w 2020 roku amfiteatr został wyłączony z użytkowania. 

Utrzymanie zieleni
       W ramach zadania  utrzymania  zieleni  w sołectwach,  polegających  na  wykaszaniu  traw
na działkach  będących  własnością  Gminy  Wyrzysk  w  sołectwach  Auguścin,  Dobrzyniewo,
Falmierowo,  Glesno,  Gromadno,  Konstantynowo,  Kosztowo,  Młotkówko,  Ruda,  Żelazno
oraz utrzymanie zieleni w Wyrzysku i Osieku nad Notecią wykonywane było w ramach działalności
statutowej  przez  Jednostkę  Gospodarki  Komunalnej  w  Wyrzysku.  Na  realizację  zadania
wydatkowano kwotę 273 546,00 zł.

Zakup i utrzymanie małej architektury oraz urządzeń komunalnych
W ramach zadania zakupiono ławki, kosze uliczne, stojaki dla rowerów, donice, skrzynki na piasek
i sól, za łączną kwotę 11.053,59 zł w tym z Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 3.524,70 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.
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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. 

Oświetlenie Gminy
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ((Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. z)

w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 przewiduje, że do zadań własnych gminy w zakresie m.in. zaopatrzenia w
energię elektryczną należy planowanie i finansowanie oświetlenia ulicznego. W 2020 roku Gmina
Wyrzysk  poniosła  koszty  związane  z  utrzymaniem  oświetlenia  na  drogach,  ulicach  i  placach
na terenie Gminy w wysokości 619.646,26 zł, z czego 390.881,28 zł na dystrybucję i zakup energii
elektrycznej oraz 228.764,98 zł na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego. 

Utrzymanie czystości 
      Na realizację zadania utrzymania czystości na terenie Gminy Wyrzysk Jednostka Gospodarki
Komunalnej w Wyrzysku poniosła następujące koszty :
1)  opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie Gminy Wyrzysk – 50.316,82 zł;
2)  utrzymania czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi  Osiek  nad
Notecią  - 579.011,81 zł.

4.15 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami

    W  Bagdadzie  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 2020 roku wykonano warstwę
drenażową, koszt powyższych prac to 287 649,42 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 2020 roku na monitoring wyniosły
7 309,51 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.  prowadzi  bazę  -  ewidencję  zbiorników  bezodpływowych  oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków, która jest na bieżąco aktualizowana.

Zestawienie zbiorników bezodpływowych
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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 6 48 79

Kosztowo 65 12 47 124

Marynka - - 7 7

Masłowo - 1 7 8

Młotkówko - 2 22 24

Osiek nad Notecią 680 6 160 846

Ostrówek - 2 10 12

Polanowo 9 9 28 46

Polinowo - 6 13 19

Ruda 26 1 22 49

Rzęszkowo - 6 18 24

Stefanowo - - 3 3

Wiernowo - 1 4 5

Wyrzysk 455 5 171 631

Wyrzysk Skarbowy - 4 44 48

Żelazno 8 - 2 10

Żuławka - 3 7 10

Razem 1520 91 800 2411

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,
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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  2020  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  8  podmiotów posiadało  zezwolenie
na  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych.  Zgodnie
ze złożonymi w urzędzie sprawozdaniami, na koniec roku 2020 r. powyższe podmioty dostarczyły
do punktu zlewnego znajdującego się na terenie Gminy Wyrzysk 16 391,20 m3  ścieków.

Zagospodarowanie powstających na nieruchomości odpadów komunalnych.

W  dniu  31  stycznia  2020  roku  Rada  Miejska  w  Wyrzysku  podjęła  uchwałę
NR XIX/182/2020 w sprawie wystąpienia Gminy Wyrzysk ze Związku Międzygminnego „Pilski
Region  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi”  z  dniem  31  grudnia  2020  roku.  Do  tego  dnia
realizacja zadań Gminy Wyrzysk z zakresu gospodarki odpadami określonych w ustawie z dnia
13 września  1996 r.  O utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach prowadzona była   ramach
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Zadaniem  statutowym  Związku  było  prowadzenie  gospodarki  odpadami  komunalnymi
na terenie Związku, w tym Gminy Wyrzysk, obejmujące w szczególności:

• zapewnienie wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie
Związku, m.in. poprzez dokonanie wyboru ich wykonawców lub tworzenie odpowiednich
jednostek organizacyjnych,

• objęcie  wszystkich  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Związku  systemem  gospodarki
odpadami komunalnymi,

• nadzorowanie  gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  w  szczególności  poprzez
nadzorowanie realizacji zadań powierza się podmiotom  odbierającym odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości,

• tworzenie  i  utrzymywanie  punktów  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych
w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Związku, zapewniający
przyjmowanie  odpadów  komunalnych  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie
przepisami prawa.

Mając na uwadze niezadowalającą, zdaniem mieszkańców Gminy Wyrzysk, realizację przez
Związek wymienionych wyżej zadań statutowych na rzecz Gminy Wyrzysk, wynikiem czego był
bardzo  znaczny  wzrost  opłaty  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych
od 1 mieszkańca, rażąco naruszający interes mieszkańców, a także przedłużający się termin oddania
do  użytku  PSZOKU  w  Wyrzysku,  wystąpienie  Gminy  Wyrzysk  ze  Związku  było  zasadne
społecznie.

Wobec  powyższego  należało  podjąć  inne  rozwiązania  organizacyjno-prawne  w  zakresie
realizacji zadań gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyrzysk.
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Rada Miejska w Wyrzysku, po uzyskaniu pozytywnej opinii  Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pile,  w dniu 13 lipca 2020 r.  uchwałą Nr XXIV/228/2020 uchwaliła
regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Wyrzysk.

Szczegółowe  wymogi  regulaminu  określone  zostały  zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,  która wprowadza szereg elementów obligatoryjnych w zakresie
obowiązku selektywnej zbiórki mieszkańców zarówno w zakresie szczegółowego postępowania z
odpadami  zbieranymi selektywnie  -  ”u  źródła”  poprzez  odbiór  w odpowiednich  pojemnikach i
workach, jak i  przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmujący szeroki
katalog odpadów segregowanych, który powinien zostać opisany.

Ustawa daje też możliwość uchwalenia fakultatywnych elementów. W tym zakresie Gmina
Wyrzysk  postanowiła  określić  szczegółowe  wymagania  dotyczące  kompostowania  bioodpadów
oraz zwolnić właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarują się kompostowania w przydomowych
kompostowniach, w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.

Regulacje  opisane  w  Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy
Wyrzysk  zostały  wprowadzone  mocą  odrębnych  uchwał  normujących  system  gospodarowania
odpadami komunalnymi w Gminie Wyrzysk:

• uchwała  Nr  XXV/232/2020  z  dnia  28  sierpnia  2020  r.  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku
w  sprawie szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania tych  odpadów,
w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi;

• uchwała Nr XXV/233/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Wyrzysku w sprawie
odbierania  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy
Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

• chwała Nr XXV/234/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie
określenia  terminu,  częstotliwości  i  tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi; 

• uchwała Nr XXV/235/2020  Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 r. Rada
Miejska w Wyrzysku w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne
w kompostowniku przydomowym.

Na podstawie wskazanych wyżej uchwał, opracowano dokumentację pozwalającą przystąpić
do  procedury  udzielenia  zamówienia  publicznego,  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, dotyczącego „Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
z  terenu  Gminy  Wyrzysk  w  2021  r.”.  W  ramach  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty.

W  dniu  27  listopada  2020  r.  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego,  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  zadanie
pod  nazwą  „Odbioru,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  terenu  Gminy
Wyrzysk w 2021 r.”,  podpisano umowę między Gminą Wyrzysk a   Konsorcjum firm:  Lider  -
Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 38, 77-400 Złotów,
Partner  –  NOVAGO  Żnin  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  przy  ul.  Wawrzynki  35,  88-400  Żnin.
Maksymalna wysokość nominalna zobowiązania z tytułu realizacji  ww. Umowy, odpowiadająca
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maksymalnemu wynagrodzeniu Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi 3 796
065,00 złotych brutto.

Uchwałą Nr XXIX/257/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. Rada Miejska w Wyrzysku określiła
wybór  metody  ustalenia  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Uchwalono stawki  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych   w wysokości  29,50  zł
miesięcznie,  gdyż  jak  wynika  z  założonych  wyliczeń  stawka  taka  powinna  bilansować  koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych
w gminie. Jednocześnie stawka ta nie narusza górnych granic ustawowych, tj.  36,38 zł .

Postanowiono  o  ustaleniu  stawki  podwyższonej  dla  właścicieli,  którzy  nie  dotrzymują
obowiązku  zbierania  odpadów  w  sposób  selektywny,  w  wysokości  59,00  zł  miesięcznie,
czyli dwukrotności stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny. 

W dniu 9 listopada 2020 r. Rada Miejska w Wyrzysku uchwałą Nr XXIX/258/2020 przyjęła
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i  trybu  składania  deklaracji  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  powstają  odpady
komunalne. 

Uchwałą Nr XXIX/259/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. Rada Miejska w Wyrzysku  przyjęła
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i  trybu  składania  deklaracji  z  terenu  nieruchomości  niezamieszkałych  stanowiących  własność
Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XXXII/273/2020 z dnia 23 grudnia Rada Miejska w Wyrzysku  określiła górne
stawki  opłat  ponoszone  przez  właścicieli  nieruchomości,  którzy  pozbywają  się  z  terenu
nieruchomości  nieczystości  ciekłych  oraz  właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie  są  obowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wyrzysk.

Tak  więc,  do  końca  2020  roku  opracowano  i  uchwalono  wszystkie  przewidziane
przepisami prawa dokumenty, pozwalające na rozpoczęcie w Gminie Wyrzysk samodzielną
realizację systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi  z dniem 1 stycznia 2021 roku

 

ILOŚĆ ODPADÓW POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY WYRZYSK

• Odpady komunalne zebrane selektywnie i wysegregowane w roku 2019 i 2020.
Zgodnie z art. 12 a 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 w roku 2019 przesunięto do 30 października, w związku z powyższym w Raporcie o stanie
Gminy Wyrzysk za rok 2019 wykazano tylko odpady zebrane z terenu Gminy Wyrzysk w I połowie
2019 roku. W tabeli poniżej podano odpady zebrane w roku 2019 oraz 2020.

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.
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Zbierający
odpady 

Rodzaj odpadu Ilość odebranych odpadów  2019
[Mg] 

Ilość odebranych odpadów  2020
[Mg] 

ALTVATER 
Piła Sp. z o.o.

opakowania ze
szkła

gospodarczego

153,80 272,36

opakowania z
tworzyw

sztucznych

270,68 454,78

papier i tektura 29,78 69,42

biodegradowalne 131,1 396,58

metale 14,76 2,33 (żelazo i stal)

Źródło: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

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 3482,50 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
natomiast w roku 2020 odebrano 3141,48 Mg.

Uchwałą  Nr  XII/43/2020  Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  „Pilski  Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 27 lutego 2020 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”, obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.:

• stawka  opłaty  miesięcznej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zbieranymi
i  odbieranymi  w  sposób  selektywny  wynosiła  30,00  zł  od  każdego  mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość;

• stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości  nie  wypełnia  obowiązku  zbieranymi  odpadów  komunalnych  w  sposób
selektywny wynosiła 60,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

• Odpady  problemowe  (odpady  wielkogabarytowe,  zużyty  sprzęt  elektryczny
i elektroniczny, gruz budowlany)

W roku 2019 i 2020 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 w roku 2019

[Mg]

Ilość odebranych
odpadów w roku 2020

 [Mg]

1. Zużyte urządzenia elektryczne i  elektroniczne
(20 01 21 i 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36)
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0,22 20,102. Zużyte urządzenia elektryczne i  elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20
01 35 zawierające niebezpieczne składniki

3. Odpady wielkogabarytowe 61,12 217,88

4. Opakowanie z drewna - 8,44

5. Opakowania  zawierające  pozostałości
substancji  niebezpiecznych  lub  nimi
zanieczyszczone

- 4,69

6. Zużyte opony - 18,84

7. Odpady z betonu i gruzu - 29,70

8. Gruz ceglany - 6,10

9. Odpady  innych  materiałów  ceramicznych  i
elementów wyposażenia

- 18,32

10. Zmieszane odpady z betonu i gruzu - 18,12

11. Zmieszane  odpady  z  budowy  ,  remontów  i
demontażu  inne  niż  wymienione  w  170901,
170902 i 170903

- 13,20

12. Tekstylia - 4,36

13. Inne odpady nieulegające biodegradacji - 5,36

14. Inne niewymienione odpady - 1,00
Źródło: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

W  dniu  1  czerwca  2020  r.  został  uruchomiony  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych,  znajdujący  się  przy ul.  Pod Czubatką,  który  został  wybudowany przez  Związek
Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. 

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 – 0% w 2019 r. (dopuszczalny poziom w 2019 roku < 40 % ); 

• recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  następujących  frakcji  odpadów
komunalnych:  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne  i  szkło  24,36  %  (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 2019 r. (wymagany poziom w 2019 roku – powyżej 50 %).

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 2020 r.: 

• recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  następujących  frakcji  odpadów
komunalnych:  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne  i  szkło  49,97  %  (wymagany  poziom
w 2020 roku – co najmniej 50 % ); 
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• recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  - 80,31 % (wymagany poziom
w 2020 roku – co najmniej 70 %).

• 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, w 2020 r. odebrano 48 kg.

• Przeterminowane leki 
W  2019  r.  obowiązek  odbioru,  transportu  i  unieszkodliwiania  przeterminowanych  leków

z aptek i punktów aptecznych na terenie Gminy Wyrzysk, spoczywał na Związku Międzygminnym
„Pilski  Region  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi”.  Wzorem  lat  ubiegłych  punkty  zbiórki
przeterminowanych  leków  pozostały  w  wskazanych  aptekach. W  2020  r  odebrano
7 kg przeterminowanych leków z aptek i punktów aptecznych.

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. 

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  2020  r.  rozpatrzono  i  udzielono  2 dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy  Wyrzysk
na  pokrycie  części  kosztów  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  na  ogólną  kwotę
6 000 zł.

Na koniec 2020 r. w prowadzonej bazie znajdowało się  91 przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Usuwanie wyrobów azbestowych
Tematyka została szczegółowo omówiona w części II. 2.6. niniejszego raportu.
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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  7  stycznia  2020  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 2020 r. -  do dnia 31 grudnia 2020 r.

Łącznie w ramach powyższej umowy w 2020 r. Gmina Wyrzysk wydatkowała 3.283,20 zł,
na  powyższą  kwotę  składała  się  opłata  ryczałtowa  oraz  jednostkowa  za  dokonywane  odbiory
padłych zwierząt.

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 5 000 zł.

W budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 r., zabezpieczono kwotę  50 000,00 zł na realizację
zadań polegających na udzieleniu dotacji dotyczących  wymiany źródeł ciepła na proekologiczne
urządzenia grzewcze.  W 2020 r.  rozpatrzono i udzielono  10 dotacji celowych, na ogólną kwotę
46 035,00  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. 

Ze  względu  na  sytuację  panującą  w  kraju,  związaną  z  wystąpieniem  stanu  epidemii,
spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w roku 2020 Starostwo Powiatowe
w Pile nie organizowało Olimpiady Ekologicznej.

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
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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
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 2020 roku Związek Międzygminny „PRGOK” kontynuował projekt Klas Patronackich.
Patronatem objęto uczniów 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.

W Punktach Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych odbywały się  "zielone lekcje"
dla  uczniów  szkół  podstawowych.  Spotkania  odbywały  się  na  świeżym  powietrzu,  na  terenie
ścieżki edukacyjnej, która znajduje się w każdym PSZOK-u.

Podczas  45-minutowych  zajęć  przedstawiciel  Fundacji  Większe  Mniejsze  opowiada
uczniom o tym, jak prawidłowo segregować odpady oraz co zrobić z tymi przedmiotami, których
nie można wyrzucić do domowego pojemnika. Dzieci dowiadują się, co powinno trafić do Punktu
Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  oraz  mogą  zobaczyć,  jak  wygląda  obsługa
mieszkańców w takich Punktach.

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.
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W 2020 roku  wydobyto ze wszystkich ujęć wody 743,5 tys. m3 wody,  z tego na cele
własne (płukanie sieci, oczyszczalnia ścieków) oraz sprzedaż zużyto  620,4 tys. m3 wody. Strata
(awarie, wycieki oraz nieuprawniony pobór) wyniosły 15,1 %.
Odprowadzono i dowieziono do Oczyszczalni 418 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 743 680 669 6 50 93 90
Osiek nad 
Notecią 846 777 701 76 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 59 2 0 100 98
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  2020  roku  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  zwodociągowanych  było  98%
nieruchomości, a   91%   skanalizowanych.
Jednostkowe ceny wody i ścieków oraz opłaty abonamentowe  (w zł) wyniosły:
-  do  dnia  31.05.2020  r.  woda  2,84  zł  netto,  ścieki  7,07  zł  netto,  abonament  woda  3,80  zł,
abonament ścieki 7,65  zł netto; 
-  od  dnia   1.06.2020 r.  woda  2,84  zł   netto,  ścieki   7,36  zł  netto,  abonament  woda 3,80  zł,
abonament ścieki 7,65 zł.

W  2020  roku  wzrosła  o  19,4% windykacja  należności  od  mieszkańców  z  tytułu
niezapłaconych faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Zmniejszenie wysokości kwoty
należności wyniosło o ponad  26 500 zł  ( z 136.672 zł do 110.172). Wystawiono  462 wezwań do
zapłaty, podpisano  8 ugód ( spłaty ratalne), skierowano  2 sprawy do Sądu,  26  osób wpisano do
Krajowego Rejestru Długów.

W 2020  roku  PWiK  Sp.  z  o.o.  zakończyła realizację  inwestycji  o  łącznej  wartości
12.111.568,82  zł netto,  w  ramach  Projektu  „Przebudowa  i  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków
w Wyrzysku  w  ramach  działania  2.3  Gospodarka  wodno  –  ściekowa  w  aglomeracjach  oś
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priorytetowa II  Ochrona  Środowiska  –  Program Operacyjny Infrastruktura  i  Środowisko 2014-
2020. Środki UE.
Podłączono do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 19 nieruchomości z terenu gminy.

W roku 2020 wystąpiło 769 interwencji związanych z awarią sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4.17 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Wyrzysk działa siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. OSP

w  Wyrzysku,  OSP  w  Osieku  nad  Notecią,  OSP  w  Gromadnie,  OSP  w  Bąkowie,
OSP w Kosztowie, OSP w Falmierowie  oraz OSP w Kościerzynie Wielkim.
Jednostki OSP Wyrzysk oraz Osiek nad Notecią znajdują się w 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 2020,     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 36 28 0 16 0 0 0

Miejscowe
zagrożenie

145 45 2 9 0 0 0

Alarmy
fałszywe

12 2 0 1 0 0 0

Liczba
dysponowań
poza
terenem
własnego
działania 

22 3 0 3 0 0 0

Razem 215 78 2 29 0 0 0

        Za  udział  w  działaniach  ratowniczo-gaśniczych  strażacy  z  jednostek  OSP otrzymują
ekwiwalent  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  który  obecnie  wynosi  22,00  zł  za
godzinę działań ratowniczych oraz 10,00 zł za udział w szkoleniach pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Wypłaty z tego tytułu dla członków ochotniczej straży
pożarnej w roku 2020 wyniosły łącznie  41.980,46 zł.
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           Gmina Wyrzysk wspiera działanie jednostek OSP poprzez przekazywanie dotacji celowych
w formie środków finansowych na zakup np. paliw do samochodów strażackich, odbycia kursów
i szkoleń oraz na zakup sprzętów, które pozostają w posiadaniu i na wyposażeniu jednostek.

Poniższa tabela przedstawia kwoty dotacji, które zostały przekazane na zakup paliwa dla
jednostek OSP w 2020 r.:

Jednostka OSP Kwota dotacji (zł) Kwota wykorzystana (zł)
OSP Wyrzysk 11.500,00 6.747,34 
OSP Osiek nad Notecią 8.500,00 6.751,82 
OSP Gromadno 900,00 900,00
OSP Bąkowo 800,00 800,00
OSP Kosztowo 600,00 600,00
Razem 22.300,00 15.799,16

        Gmina udzieliła także dotacji celowej w kwocie 2.500 zł dla OSP w Bąkowie                        na
sfinansowanie kursu prawa jazdy kat. C dla jednej osoby, celem zapewnienia gotowości bojowej
oraz  1.500 zł na odbycie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla dwóch osób z OSP Osiek
n/Not.  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  OSP,  która  w  roku  2020  wyniosła
170.150,27 zł,  należą do nich :

• okresowe badania techniczne pojazdów – 3.693,60 zł;
• okresowe badania lekarskie strażaków – 6.985,00 zł;
• wywóz nieczystości stałych oraz płynnych w remizach OSP – 4.068,90 zł;
• naprawa samochodów oraz szkolenia strażaków – 3.642,31 zł;
• części do naprawy pojazdów, sprzętu pożarniczego i urządzeń – 1.574,40 zł;
• zakup opału do remiz  - 3.790,77 zł;
• zakup energii elektrycznej – 21.471,52 zł;
• ubezpieczenia  obowiązkowe  od  odpowiedzialności  cywilnej  samochodów  pożarniczych,

autocasco, NW, ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków –
29.736,96 zł;

• opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 147,00 zł;
• konserwacja  urządzenia  dźwigowego-podestu  ruchomego,  remont,  serwis,  konserwacja

samochodów pożarniczych, sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz gaśnic, a także naprawa
instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Osiek n/Not. – 13.626,37 zł;

• zakup środka neutralizującego i pianotwórczego – 4.100,82 zł;
• zakup niezbędnego sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek – 7.968,12 zł;
• umowy zlecenia  dla  konserwatorów sprzętu  ppoż oraz  palaczy  (wraz  ze  składkami)  –  

20.051,28 zł;
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• zakup  materiałów  potrzebnych  do  przygotowania  sprzętu  oraz  budynków  jednostek  do
corocznego przeglądu technicznego przeprowadzanego przez Państwową Straż Pożarną w
Pile – 1.773,10 zł;

• usługa wysyłania sms na telefony komórkowe członków OSP Wyrzysk oraz OSP Osiek
n/Not. - 447,87 zł;

• przeglądy kominiarskie w jednostkach – 664,20 zł;
• zakup zakup maseczek, kombinezonów i rękawic ochronnych oraz środka odkażającego –

6.318,65 zł;
• zakup sprzętu dla OSP Gromadno – 18.991,11 zł;
• zakup  motopompy HONDA i  2  szt.  węży  dla  OSP Kosztowo z  funduszu  sołeckiego  –

6.201,76;
• zakup ubrań specjalnych dla OSP Osiek n/Not. Z funduszu sołeckiego – 14.896,53 zł.

          Jednostka OSP w Gromadnie w dniu 05.11.2020 r. otrzymała od Burmistrz Wyrzyska dotację
celową  w  kwocie  30.000,00  zł na  dofinansowanie  zakupu  nowego  samochodu  lekkiego
ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z napędem 4X2 z agregatem wysokociśnieniowym,
celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
   W  pierwszym  kwartale  2020  r.  wykonano  usługę  naprawy  systemu  ostrzegania
i  alarmowania  Gminy  Wyrzysk  z  dodatkową  możliwością  odtwarzania  dźwięków  zapisanych
w pamięci – całkowity koszt usługi – 15.890,00 zł.

4.18  Promocja i polityka informacyjna
W  2020  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, 
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• koordynacja spraw związanych z udzielaniem honorowego patronatu Burmistrz 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 Burmistrz 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,
informacje  o  realizowanych  na  terenie  Gminy  inwestycjach,  przedsięwzięciach,  planowanych
imprezach i wydarzeniach oraz relacje z nich urozmaicone fotografiami itp.
 W ramach polityki informacyjnej przygotowywane są materiały do dodatków tematycznych,
reklamowych ukazujących się w gazetach i czasopismach, takich jak: Tętno Regionu.
 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  2020  roku  Gmina  Wyrzysk  pozyskała  środki  na  realizację  5  projektów
infrastrukturalnych,  wszystkie  współfinansowane  ze  środków  krajowych  o  łącznej  wysokości
1.015.899,96 zł. Co oznacza spadek absorpcji środków zewnętrznych w porównaniu do 2019 roku
o 483.373,04 zł. tj. o ponad 32%, na co zdecydowany wpływ miała pandemia wirusa SARS CoV-2,
która  doprowadziła  do  znaczącego  zmniejszenia  zarówno  ilości  jak  i  wysokości  inwestycji
na terenie gminy.

Dofinansowane zadania obejmowały swoim zakresem następujące rodzaje inwestycji :

 projekty z zakresu odnowy wsi poprzez:
o  doposażenie świetlicy w Gromadnie,

o doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Osieku na Notecią,

 projekty z zakresu poprawy infrastruktury komunikacyjnej :
o Auguścin – przebudowa drogi do gruntów rolnych nr G129329P,

o budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie,

 projekt  z  zakresu  poprawy  infrastruktury  sportowej  dotyczył  remontu  szatni  sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Falmierowie.

Raport o stanie Gminy Wyrzysk za 2020 rok 156

http://www.wyrzysk.pl/
http://www.wyrzysk.pl/
http://www.wyrzysk.pl/


OPIS PROJEKTÓW

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromadnie,   realizacja projektu ma za zadanie wpłynąć
w pozytywny sposób na odnowę wsi.
W ramach realizacji  zadania zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gromadnie,
składającego  się  z  taboretu  gazowego,  kuchenki  gazowej  oraz  31  kompletów  sztućców. Dnia
24.07.2020 r. złożono wniosek w ramach naboru do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
2020,  konkurs  „Odnowa wsi  szansą  dla  aktywnych sołectw-  VIII  edycja”,  organizowany przez
Urząd  Marszałkowski  w  Poznaniu.  Wniosek  uzyskał  odpowiednią  ilość  punktów,  wobec
powyższego  została  zawarta  umowa  o  udzielnie  pomocy  finansowej  nr  DR  377/2020  z  dnia
09.10.2020 r., dofinansowanie wyniosło 2.500,00 zł.

2. Wyposażenie  kuchni  świetlicy  wiejskiej  w  Osieku  nad  Notecią,   realizacja  projektu  ma
za zadanie wpłynąć w pozytywny sposób na odnowę wsi. 
W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Osieku
nad Notecią, składającego się z garnków z pokrywką, półmisków, filiżanek ze spodkiem, podstawy
do zmywarko-wyparzarki,  patelni,  dzbanów,  misek  ze  szkła  i  ceramicznych,  szklanek  i
serwetników. Dnia 24.07.2020 r. złożono wniosek w ramach naboru do Programu Wielkopolska
Odnowa  Wsi  2013-2020,  konkurs  „Odnowa  wsi  szansą  dla  aktywnych  sołectw-  VIII  edycja”,
organizowany  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Poznaniu.  Wniosek  uzyskał  odpowiednią  ilość
punktów,  wobec  powyższego  została  zawarta  umowa  o  udzielnie  pomocy  finansowej  nr
DR 350/2020 z dnia 09.10.2020 r., dofinansowanie wyniosło 5.000,00 zł.

3. Auguścin – przebudowa drogi do gruntów rolnych nr G129329P  ,  realizacja projektu ma
na celu  poprawę  infrastruktury  komunikacyjnej  gminy  Wyrzysk.  Zadanie  obejmowało  budowę
drogi w Auguścinie o długości 0,58 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. Dnia 13.08.2020 r. zawarto
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umowę o udzieleniu pomocy o nr 117/2020 z kwotą dofinansowania w wysokości 130.500,00 zł.
Ponadto  na  realizację  zadania  pozyskano środki  z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych
w wysokości 500.000,00 zł.

4. Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie,    realizacja zadania ma na  celu
poprawę infrastruktury komunikacyjnej gminy Wyrzysk. W ramach zadania przebudowano drogę nr
G129321P  w  Falmierowie,  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  drogą  wojewódzką  nr  242  do
skrzyżowania z drogą gminną nr G129322 P,  o długości 433 m wraz z przebudową chodników
i zatoczki  autobusowej.  Dnia 26.08.2020 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 02.07.2020
r. zawarto umowę nr 5.56/20. Finalnie kwota dofinansowania wyniosła 348.399,96 zł.

5. Remont  szatni  przy  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  w  Falmierowie,   realizacja
zadania ma na celu poprawę infrastruktury sportowej gminy Wyrzysk.
W ramach inwestycji wykonano prace rozbiórkowe, wyrównanie posadzki betonowej, wykonano
ścianę  działową  oraz  zamurowano  otwór  drzwiowy,  wykonano również  nowe tynki,  okładziny,
malowanie ścian wewnętrznych, wykończono posadzki, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano
nowe instalacje  elektryczne  i  sanitarne.  Dnia  07.02.2020  r.  został  złożony  wniosek do  Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, w ramach naboru do Programu „Szatnia na medal”. Umowę dotacji
nr 26/DS/JST/SZATNIA/R/2020 zawarto dnia 17.08.2020 r.,  dofinansowanie wyniosło  29.500,00
zł. Warto podkreślić, że jest to już trzecia szatnia wyremontowana w ramach programu „Szatnia
na medal”, rok wcześniej została wyremontowana szatnia w klubie LZS Sokół Kościerzyn Wielki,
a w dwa lata wcześniej w Osieku nad Notecią, z obiektu korzysta TSK „Orzeł” Osiek.

B) PROJEKTY SPOŁECZNE I EDUKACYJNE

Jednostki  podległe  Burmistrz  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 Podniesienie 
kompetencji 
cyfrowych 
mieszkańców 
województw: 
wielkopolskiego i 
zachodniopomorskie
go

SAP
Wyrzysk

Program 
Operacyjny  
Polska 
Cyfrowa na 
lata 2014-2020

Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców 
województwa 
wielkopolskiego - Gminy 
Wyrzysk

Projekt polega na:
     - wyposażeniu sal w komputery,
     - przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów   
       praktycznych z wykorzystaniem komputerów dla 
       mieszkańców Gminy Wyrzysk powyżej 25 roku 
       życia.

Realizacja projektu w  okresie:
od 10.07.2020 r. do 30.04.2021r.
                                (aneks do 31.08.2021 r.)

Koszt całkowity:
148 320,00 zł

Dofinansowanie:
148 320,00 zł

Wykorzystana 
dotacja w 2020 r.: 
0,00 zł

Wkład własny:
0,00 zł

2 Rządowy program 
rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz 
kompetencji 
uczniów i 
nauczycieli w 
zakresie technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
„Aktywna tablica”

Szkoła
Podstawowa
Falmierowo

Rządowy 
program 
„Aktywna 
tablica”

Rozwijanie szkolnej 
infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie 
stosowania technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych

Projekt polega na:
     - zakupie laptopów wraz ze sprzętem 
       umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu 
       udostępnianego przez uczniów lub nauczyciela w 
       czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji
       audiowizualnej.

Realizacja projektu w  okresie:
od 24.11.2020 r. do 31.12.2020 r.

Koszt całkowity:
17 500,00 zł

Dofinansowanie:
14 000,00 zł

Wkład własny:
3 500,00 zł

3 Rozwijanie 
zainteresowań 
uczniów przez 
promowanie i 
wspieranie rozwoju 
czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży, w
tym zakup nowości 
wydawniczych  

Szkoła
Podstawowa
Falmierowo

Narodowy 
Program 
Rozwoju 
Czytelnictwa

Rozwijanie 
zainteresowania uczniów 
poprzez czytanie nowości 
wydawniczych

Projekt polega na:
     - zakupie nowości wydawniczych do biblioteki 
        szkolnej,
     - przeprowadzeniu szeregu działań polegających na 
       promowaniu czytelnictwa oraz zmotywowania 
       dzieci do samodzielnego czytania.

Realizacja projektu w  okresie:
od 16.07.2020 r. Do 31.12.2020 r.

Koszt całkowity
5 000,00 zł

Dofinansowanie:
4 000,00 zł

Wkład własny:
1 000,00 zł
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4 Zdalna Szkoła -  
wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w 
systemie kształcenia 
zdalnego

SAP
Wyrzysk

Program 
Operacyjne 
Polska 
Cyfrowa na 
lata 2014-2020

Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do 
szerokopasmowego 
Internetu o wysokich 
przepustowościach

Projekt polega na:
     - zakupie sprzętu komputerowego – laptopów, które 
       są użytkowane przez uczniów i nauczycieli w 
       szkołach podstawowych Gminy Wyrzysk (Szkoła 
       Podstawowa w Wyrzysku, Szkoła Podstawowa w 
       Gleśnie, Szkoła Podstawowa w Osieku nad 
       Notecią, Szkoła Podstawowa w Falmierowie i 
       Szkoła Podstawowa w Kosztowie).

Realizacja projektu w  okresie:
od 20.05.2020 r. do 30.11.2020 r.

Koszt całkowity:
69 970,50 zł

Dofinansowanie:
69 970,50 zł

Wkład własny:
0,00 zł

5 Zdalna Szkoła+ w 
ramach 
Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej 

SAP
Wyrzysk

Program 
Operacyjne 
Polska 
Cyfrowa na 
lata 2014-2020

Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do 
szerokopasmowego 
Internetu o wysokich 
przepustowościach

Projekt polega na:
     - zakupie sprzętu komputerowego – laptopów, które 
       są użytkowane przez uczniów i nauczycieli do 
       nauki zdalnej w szkołach podstawowych Gminy 
       Wyrzysk (Szkoła Podstawowa w Wyrzysku, 
       Szkoła Podstawowa w Gleśnie, Szkoła 
       Podstawowa w Osieku nad Notecią, Szkoła 
       Podstawowa w Falmierowie i Szkoła Podstawowa 
       w Kosztowie).

Realizacja projektu w okresie:
od 10.07.2020 r. Do 31.12.2020 r.

Koszt całkowity:
104 999,84 zł

Dofinansowanie:
104 999,84 zł

Wkład własny:
0,00 zł

6 STOP COVID-19. 
Bezpieczne systemy 
społeczne w 
Wielkopolsce

M-G OPS
Wyrzysk

Wielkopolski 
Regionalny 
Program 
Operacyjny 
2014–2020

Zabezpieczenie i ochrona 
przed ryzykiem zakażenia 
COVID-19 i stresem 
zwianym z pracą w 
okresie pandemicznym

Projekt polega na:
     - doposażeniu stanowisk pracy w środki ochrony
       indywidualnej typu maseczki, gogle, przyłbice, 
       rękawiczki jednorazowe, ochronne kombinezony, 
       środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,
     - zakupie sprzętów zabezpieczających przed 
       rozprzestrzenianiem się wirusa t.j. ozonator, 
       lampa wirusowa, termometr bezdotykowy, plexi.

Realizacja projektu w okresie:
od 1.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Koszt całkowity:
137 237,40 zł

Dofinansowanie:
123 513,66 zł

Wkład własny:
13 723,74 zł

7 Wsparcie dla osób 
starszych 
niesamodzielnych i 
niepełnosprawnych z
terenu Gminy 
Wyrzysk – II edycja

M-G OPS
Wyrzysk

Wielkopolski 
Regionalny 
Program 
Operacyjny 
2014–2020

Świadczenie usług 
opiekuńczych i 
asystenckich w miejscu 
zamieszkania i Klubie 
Seniora oraz zwiększenie 
wiedzy opiekunów 

Projekt polega na:
     - wsparciu dla osób zagrożonych ubóstwem i 
       wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub
       niepełnosprawnych,
    - wsparciu dla opiekunów faktycznych, dla których 
      utworzono Centrum Wsparcia Opiekunów   

Koszt całkowity:
925 603,40 zł

Dofinansowanie:
878 683,40 zł
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faktycznych z zakresu 
opieki nad podopiecznymi

      Faktycznych

Realizacja projektu w okresie:
od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Wkład własny:
46 920,00 zł
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V.  BUDŻET OBYWATELSKIV.  BUDŻET OBYWATELSKI

W roku 2020 budżet obywatelski w Gminie Wyrzysk nie był realizowany.

                                                                                                   (-) Bogusława Jagodzińska
                                                                                                         Burmistrz Wyrzyska
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