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1. Ogólna charakterystyka gminy. 
 

Gmina Pyzdry położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego,  

w powiecie wrzesińskim. Cały obszar znajduje się w zasięgu makroregionów Pojezierza 

Wielkopolskiego oraz Niziny Południowowielkopolskiej i ma średnią wysokość 90 m n.p.m. 

Przez gminę przepływają rzeki Warta i Prosna. 

Siedzibą gminy jest miasto Pyzdry, które jest oddalone 72 km od granic Poznania stolicy 

Wielkopolski. Miasto skupia się w większości na prawym, wysokim brzegu rzeki Warty. Przez 

teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie nr 442 Września – Kalisz i nr 466 Słupca Pyzdry 

łączące się m.in. z węzłami autostradowymi w Słupcy i Wrześni. 

Gmina Pyzdry sąsiaduje z gminami: Kołaczkowo (powiat wrzesiński), Żerków (powiat 

jarociński), Gizałki (powiat pleszewski), Lądek (powiat słupecki) i Zagórów (powiat słupecki). 

Administracyjnie dzieli się na 20 sołectw i 35 miejscowości. Obszar gminy zajmuje 13782 ha 

(138 km2, w tym miasto 12 km2), co stanowi 0,46% powierzchni województwa i 19,57% 

powierzchni powiatu.  

Gmina Pyzdry posiada 8015,04 ha gruntów rolnych, które stanowią 58,16% powierzchni 

gminy. Na terenie gminy Pyzdry dominują gleby o średniej i niskiej jakości. Gleby  

klasy IIIb stanowią zaledwie 2%, gleby IVa i IVb stanowią łącznie 30%, natomiast aż 60% 

gruntów ornych stanowią gleby V i VI klasy bonitacyjnej. 

Teren gminy bogaty jest w kompleksy leśne i zadrzewienia, które stanowią 

 30,4% powierzchni gminy. Największe obszary leśne występują we wschodniej i południowo 

- wschodniej części gminy. Gospodarka leśna prowadzona jest przez Nadleśnictwo Grodziec. 

Obszary wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi objęte zostały 

następującymi formami przyrody:  

- Nadwarciański Park Krajobrazowy – obejmuje powierzchnię 13 428 ha. Cały obszar Parku 

znajduje się w obrębie 4 gmin, tj. Pyzdr, Lądku, Zagórowa i Rzgowa. W gminie Pyzdry Park 

zajmuje 37,6 % powierzchni tj. 5 049 ha. Charakterystyczną cechą jest różnorodność bogatej 

flory i fauny. Istotnym elementem rzeźby terenu jest pradolina Warty. W sąsiedztwie 

meandrującej Warty znajdują się liczne starorzecza oraz smugi i obniżenia terenu jedynie 

okresowo napełnione wodą.  

- Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu – obszar o łącznej powierzchni 6 640 ha.  

- Natura 2000- Dolina Środkowej Warty (obszar specjalnej ochrony ptaków) - Na terenie 

Gminy Pyzdry zajmuje powierzchnię około 4 400 ha. 

- Natura 2000- Ostoja Nadwarciańska (obszar specjalnej ochrony siedlisk) - Na terenie Gminy 

Pyzdry zajmuje powierzchnię około 7100 ha. 

 

W okresie od początku do końca 2021 roku liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się 

o 97 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła  6857 osób, w tym 3474 kobiety  

i 3383 mężczyzn.  
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Tabela 1 Liczba mieszkańców gminy i miasta Pyzdry w 2021 r. 

Liczba osób Kobiety Mężczyźni 

W wieku przedprodukcyjnym 

(17 lat i mniej) 
625 639 

W wieku produkcyjnym 

(18-64 lat) 
2167 2257 

W wieku poprodukcyjnym 

(65 lat i więcej) 
682 487 

Razem 3474 3383 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Pyzdrach 

  

Tabela 2 Liczba osób zameldowanych w gminie i mieście Pyzdry  w 2021 r. 

Liczba osób 
Początek  

2021 r. 

Koniec  

2021 r. 

Zameldowanych na terenie 

miasta 
3112 3069 

Zameldowanych na terenach 

wiejskich 
3830 3788 

Razem 6942 6857 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Pyzdrach 

  

W 2021 roku urodziło się w gminie 56 osób, w tym 27 dziewczynek i 29 chłopców,  a zmarło 

96 osób, w tym 45 kobiet i 51 mężczyzn.  Wobec tego przyrost naturalny w 2021 roku był 

ujemny. W  2021 roku liczba zgonów była bardzo wysoka,  co spowodowane było głównie 

wirusem SARS CoV-2, podobnie jak w 2020 roku. 

 

Na koniec 2021 roku w gminie i mieście Pyzdry odnotowano 317 aktywnych wpisów 

działalności gospodarczej, w ilości 2 wpisów była prowadzona działalność gospodarcza 

prowadzona wyłącznie w formie spółek/spółek cywilnych. W 2021 roku zarejestrowano w 

gminie i mieście, w rejestrze CEIDG 39 nowych przedsiębiorców. Najczęstszym przedmiotem 

działalności tychże przedsiębiorstw było wykonywanie pozostałych robót budowlanych 

wykończeniowych a w dalszej kolejności: posadzkarstwo, tapetowanie i  oblicowywanie 

ścian, malowanie i szklenie oraz tynkowanie. W 2021 roku wyrejestrowano z rejestru CEIDG 

19 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów  

była pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, roboty 
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budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz 

wykonywanie instalacji elektrycznych. 

 

Zarejestrowanych jako osoby bezrobotne na dzień  31 grudnia 2021r. było 145 osób, w tym  

91 kobiet (dane Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni).   

 

W związku z rozprzestrzenianiem  się wirusa SARS CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach  

w okresie od 22 marca do 14 maja 2021r. wprowadzono  ograniczenia w funkcjonowaniu 

Urzędu Miejskiego w Pyzdrach polegające na przyjmowaniu klientów osobiście wyłącznie  

w nadzwyczajnych sytuacjach. Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd 

Miejski w Pyzdrach mogli kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie 

 i e-mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub poprzez ePUAP. Zgodnie  

z zaleceniem Prezesa Rady Ministrów pracownicy Urzędu  pracowali zdalnie. 

 

2. Informacja finansowa i inwestycyjna.  

2.1  Finanse 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania Gminy Pyzdry z tytułu zaciągniętych kredytów 

 i pożyczek wynoszą 4.202.343,42 zł, co stanowi 9,80 % wykonanych dochodów, w tym 

kredyty i pożyczki długoterminowe stanowią kwotę 3.344.661,44 zł.  

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie wyższej od wykonanych wydatków bieżących 

co spełniło wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Relacja zrealizowanych 

dochodów bieżących powiększona o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszona o wykonane wydatki bieżące do uzyskanych dochodów budżetu ogółem 

wyniosła 5,77 %, przy planowanej relacji wynoszącej 3,73 %. Utrzymanie w kolejnych latach 

relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie zrealizowanym w 2021 roku 

zapewni Radzie Miejskiej uchwalanie budżetów na lata następne zgodnie z prawem oraz 

zgodnie z prawem dokonywanie spłat zaciągniętych zobowiązań. 

Wskaźnik G gminy Pyzdry, stanowiący relację dochodów podatkowych gminy do liczby jej 

mieszkańców, za 2021 rok wyniósł 1.192,91zł. 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6.225,06 zł, natomiast wydatki  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.924,69 zł. 

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy Pyzdry w 2021 roku. 
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Tabela 3 Budżet gminy i miasta Pyzdry w 2021 r. 

 Plan 

(zatwierdzony przez Radę Miejską  

w dniu 28 grudnia 2020 roku 

Uchwałą Nr XXVII/236/2020) 

 

Wykonanie 

Dochody 42.385.941,97 zł 
42.890.962,34 zł       (101,19 % 

planu) 

Wydatki 41.011.805,56 zł 
40.625.631,79 zł        (99,06 % 

planu) 

Wynik budżetu Nadwyżka 1.374.136,41 zł Nadwyżka 2.265.330,55 zł 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

 

Fundusz sołecki 

Na terenie gminy Pyzdry działa 20 sołectw. W 2021 roku wydatki w ramach Funduszu 

Sołeckiego zostały zrealizowane w kwocie 367.857,47 zł. Na wydatki inwestycyjne sołectwa 

przeznaczyły 128.621,18 zł, a na wydatki bieżące 239.236,29 zł.  

Wydatki bieżące realizowane przez poszczególne sołectwa  w ramach Funduszu  Sołeckiego 

związane był z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg i chodników, bieżącym utrzymaniem 

świetlic wiejskich i boisk oraz placów zabaw, konserwacją rowów melioracyjnych, organizacją 

imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakupem sprzętu pożarniczego.  

Fundusz sołecki stanowi, podobnie do budżetu obywatelskiego, formę bezpośredniego 

udziału mieszkańców w realizacji budżetu gminy. 

 

Udziały w podatku dochodowym: 

Udziały gminy Pyzdry w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku zaplanowane 

były na kwotę  4.681.638,00 zł a wykonanie wyniosło  5.067.557,00 zł, czyli wykonano  

w 108,24% planu. 

 

 

2.2 Inwestycje 

 

2.2.1. Zadania inwestycyjne 

 

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 

5.876.684,94 zł, natomiast wykonano kwotę 5.858.246,15 zł, co stanowi  

99,69% planowanych wydatków majątkowych. 
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Tabela 4  Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 r. 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Koszt zadania 

 

Uwagi 

1 Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 

40.000,00 

 

Środki własne 

2 Budowa sieci wodociągowej w 

m. Trzcianki 

 

22.878,00 

 

Środki własne 

3 Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 466 na odcinku 

Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków 

Kolonia 

 

1.411.909,28 

Dofinansowanie z PROW         

w kwocie 730.366,02 zł 

Sfinansowano ze środków 

subwencji ogólnej z 

przeznaczeniem na wsparcie 

finansowe inwestycji w 

zakresie kanalizacji w kwocie 

681.521,36 zł 

Środki własne w kwocie 21,90 

zł 

4 Przebudowa sieci wodociągowej 

w m. Pietrzyków Kolonia 

 

194.225,36 

Dofinansowanie z PROW         

w kwocie 93.897,07 zł 

Środki własne w kwocie 

100.328,29 zł 

5 Wyposażenie stacji uzdatniania 

wody w m. Pietrzyków Kolonia 

 

69.274,41 

Dofinansowanie z PROW         

w kwocie 33.418,89 zł 

Środki własne w kwocie 

35.855,52 zł 

6 Przebudowa chodnika przy ul. 

Matejki w Pyzdrach 

 

184.675,83 

 

Środki własne 

7 Przebudowa chodnika w 

sołectwie Ruda Komorska 

 

77.620,96 

Środki własne w kwocie 

77.620,96 zł  
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(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 22.000,00 zł) 

8 Przebudowa drogi gminnej przy 

ul. 3 Maja w m. Pyzdry 

 

3.444,00 

 

Środki własne 

9 Przebudowa drogi gminnej w m. 

Dłusk 

 

691.012,05 

Dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w 

kwocie 379.551,25 zł 

Środki własne w kwocie 

311.460,80 zł 

10 Przebudowa drogi gminnej w m. 

Kolonia Janowska 

 

171.594,00 

Dofinansowanie z 

Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 

113.500,00 zł  

Środki własne w kwocie 

58.094,00 zł 

11 Przebudowa parkingu oraz drogi 

przy ul. Kościuszki w m. Pyzdry 

 

111.187,77 

 

Środki własne 

12 Przebudowa drogi gminnej w m. 

Zapowiednia 

 

559.332,06 

Dofinansowanie z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID – 19 

w kwocie 400.000,00 zł, 

Dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w 

kwocie 132.750,00 zł 

Środki własne w kwocie 

26.582,06 zł 

13 Zakup kostki brukowej na 

chodnik w m. Górne Grądy 

 

13.993,72 

Środki własne w kwocie 

13.993,72 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 9.994,01 zł) 

14 Modernizacja drogi gminnej   
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przy ulicy Matejki w m. Pyzdry 155.499,99 Środki własne 

15 Przebudowa chodnika przy ul. 

Dworcowej w m. Pyzdry 

 

86.825,92 

 

Środki własne 

16 Przebudowa zaplecza sanitarno-

turystycznego pomieszczeń 

„Chatki ornitologa” w m. 

Białobrzeg 

 

129.275,70 

Dofinansowanie z 

Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 

54.000,00 zł 

 

17 Budowa platformy pionowej dla 

przewozu osób 

niepełnosprawnych w budynku 

gminnym przy ul. Rynek 5 w m. 

Pyzdry 

 

238.374,83 

Dofinansowanie z PFRON w 

kwocie  60.035,50 zł 

18 Wykup gruntów w obrębie 

geodezyjnym Grądy Dolne 

3.069,68 Środki własne 

19 Wykup gruntu w m. Pyzdry  

152.853,42 

 

Środki własne 

20 Wykup gruntu w m. Lisewo  

16.073,48 

 

Środki własne 

21 Montaż klimatyzacji w budynku 

Urzędu Miejskiego w Pyzdrach 

 

24.750,00 

 

Środki własne 

22 Zakup stacji roboczych z 

oprogramowaniem i zakup 

systemów operacyjnych 

Windows 10 

 

2.968,00 

 

Środki własne 

23 Modernizacja źródła ciepła w 

OSP w Pyzdrach 

 

91.139,83 

Dofinansowanie z WFOŚiGW 

w kwocie 30.000,00 zł 

Środki własne w kwocie 

61.139,83 zł 
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24 Doposażenie szkolnej 

infrastruktury dydaktycznej 

 

186.300,00 

Dofinansowanie z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 w 

kwocie 186.300,00 zł 

25 Budowa kanalizacji sanitarnej w 

ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry 

 

271.780,23 

Sfinansowano ze środków 

subwencji ogólnej z 

przeznaczeniem na wsparcie 

finansowe inwestycji w 

zakresie kanalizacji w kwocie 

271.780,23 zł 

26 Budowa magistrali 

wodociągowej przy ulicy 

Wrocławskiej w m. Pyzdry – 

opracowanie dokumentacji 

 

27.060,00 

 

Środki własne 

27 Wymiana wodociągu na odcinku 

ul. 3 Maja – ul. Mostowa w m 

Pyzdry 

 

50.192,50 

 

Środki własne  

28 Montaż lampy oświetlenia 

ulicznego w m. Dłusk 

 

9.780,00 

Środki własne w kwocie 

9.780,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 9.780,00 zł) 

29 Zakup i montaż lamp 

oświetlenie ulicznego na terenie 

sołectwa Kruszyny 

 

5.790,00  

Środki własne w kwocie 

5.790,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 5.790,00 zł) 

30 Zakup i montaż lamp 

oświetlenia ulicznego w m. 

Zapowiednia 

 

19.500,00 

Środki własne w kwocie  

19.500,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 3.000,00 zł) 

31 Zakup i montaż lamp 

oświetlenia ulicznego w m. 

Pietrzyków 

 

14.500,00 

Środki własne w kwocie 

14.500,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 5.816,00 zł) 
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32 Zakup i montaż lamp 

oświetlenia ulicznego w m. 

Rataje (przy posesji nr 88) 

 

1.400,00 

Środki własne w kwocie 

1.400,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 1.400,00 zł 

33 Zakup i montaż lampy solarnej 

w sołectwie Zamość 

 

7.500,00 

Środki własne w kwocie 

7.500,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 7.500,00 zł) 

34 Zakup i montaż lampy solarnej 

w m. Pietrzyków 

 

7.500,00 

Środki własne w kwocie 

7.500,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 6.879,07 zł) 

35 Budowa latarni oświetlenia 

ulicznego w m. Królewiny 

 

10.500,00 

 

Środki własne 

36 Montaż lampy oświetlenia 

ulicznego w sołectwie Tarnowa 

 

9.739,00 

Środki własne w kwocie 

9.739,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 9.400,00 zł) 

37 Budowa altany ogrodowej w m. 

Ciemierów Kolonia 

 

6.500,00 

Środki własne w kwocie 

6.500,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 6.500,00 zł) 

38 Rozbudowa systemu 

monitoringu RYNEK 

 

16.877,38 

 

Środki własne 

39 Zakup wyposażenia placu zabaw 

w m. Rataje 

 

10.947,00 

Środki własne w kwocie 

10.947,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 10.947,00zł) 

40 Zakup wyposażenia placu zabaw  Środki własne w kwocie 
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w m. Ciemierów 14.770,60 14.770,60 zł 

 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 14.770,60zł) 

41 Zagospodarowanie otoczenia 

świetlicy wiejskiej w m. Lisewo 

 

63.102,22 

Dofinansowanie z 

Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 

25.000,00 zł 

Środki własne w kwocie 

38.102,22 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 4.000,00 zł) 

42 Modernizacja w budynku domu 

podcieniowego w Pyzdrach 

 

145.961,70 

Dofinansowanie w ramach 

PROW w kwocie 72.117,00 zł 

Środki własne w kwocie 

73.844,70 zł 

43 Budowa boiska sportowego i 

miejsca rekreacji w m. Dolne 

Grądy 

 

2.999,00 

Środki własne w kwocie 

2.999,00 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 2.999,00 zł) 

44 Budowa siłowni zewnętrznej w 

m. Pietrzyków Kolonia 

 

7.845,50 

Środki własne w kwocie 

7.845,50 zł 

(w ramach Funduszu 

Sołeckiego 7.845,50zł) 

45 Przebudowa strzelnicy 

sportowej w Pyzdrach 

 

140.722,73 

 

Środki własne 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

2.2.2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2021 roku 
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1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-

Kanalizacyjnych w Pyzdrach na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek – 

300.000,00 zł,      

2. Dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach na zakup i montaż 

dodatkowego wyposażenia nowej siedziby – 62.000,00 zł,  

3. Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 13.000,00 zł. 

 

2.2.3. Inwestycje  zewnętrzne 

 

Na terenie gminy zrealizowano w 2021 roku  także inne inwestycje, które miały istotny 

wpływ na życie mieszkańców a zrealizowane przez inne podmioty niż Gmina i Miasto Pyzdry.  

Powiat Wrzesiński na terenie naszej gminy zrealizował dwa zadania drogowe. Pobudowana 

została dalsza część chodnika przy ul. Szybskiej w m. Pyzdry, kosztem 302 898,47 zł oraz 

utwardzono kruszywem drogę powiatową w m. Kolonia Janowska. Obydwa zadania to prace 

wieloletnie.  

W zakresie drogowym także Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał remont 

chodnika w m. Rataje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry w km 16+186 – 

17+130 strona prawa. Koszt powyższego to 382.936,40 zł. 

Kontynuowano także przebudowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Warty i Prosny  

przez Przedsiębiorstwo Państwo Wody Polskie. Przedmiotem przedsięwzięcia była 

odbudowa (przebudowa) istniejącego odcinka lewostronnego wału przeciwpowodziowego 

rz. Warty na długości L = 1 495 m  (km wału 3+975 ÷ 5+470) wraz z przejazdem wałowym  

w ramach zadania inwestycyjnego pn,: Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki 

Warty Modlica - Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, 

 woj. wielkopolskie. Początek odbudowy zlokalizowano w km 3+975 wału, w miejscowości 

Pyzdry, koniec natomiast w km 5+470 w miejscowości Walga. Łączny koszt tego zadania 

opiewał 

 na kwotę: 4 312 036, 53 zł.  Kolejną inwestycją przeciwpowodziową  było modernizacja wału 

na odcinku  Modlica- Lisewo etap II na długości 1900 mb.  Łączny koszt zadania wyniósł 

4 399 599, 57 zł. 

Energa-Operator SA w ramach prac wykonanych w roku 2021 w Pyzdrach na ul. Farnej 

 i Kilińskiego wymieniła 580 m linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, 43 m przyłączy 

oraz 11 słupów. Gmina w ramach współpracy przełożyła uszkodzone nawierzchnie 

chodników. Koszt prac można oszacować na 110 tys. zł.  
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3. Informacja o stanie mienia komunalnego  

 

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom, wynikającym między innymi z udziału 

gminy w obrocie cywilno prawnym w celu nabywania nieruchomości niezbędnych 

 dla realizacji zadań publicznych oraz zbywania nieruchomości gminnych.  

Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja. Wojewoda Wielkopolski 

stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa nieodpłatnie, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

2022 poz. 559) oraz art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października  

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 514). W roku 2021 powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie nie zmieniła się w 

stosunku do roku 2020 r. 

Gmina Pyzdry na podstawie umów cywilno – prawnych nabyła 0,9823 ha. 

Na podstawie decyzji Burmistrza Pyzdr Gmina Pyzdry z mocy prawa nabyła 0,3597 ha. 

Na podstawie innych dokumentów nabyła 0,1711 ha. 

Ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. zasób gruntów gminnych wynosi 409,3845 ha. 

Gmina Pyzdry jest właścicielem 42 budynków, posiada udziały w gruncie w 2 blokach 

wielorodzinnych. W budynkach tych znajdują się 33 lokali mieszkalnych i 14 lokali 

użytkowych. 

 

W związku z zawartymi umowami najmu i dzierżaw na lokale w tych budynkach Gmina  

i Miasto Pyzdry uzyskuje z dochody.  Poniższe tabele prezentują nieruchomości stanowiące 

własność gminy oraz dochody uzyskane z mienia komunalnego.   
 

Tabela 3 Nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyzdry - stan na 31.12.2021 r. 

Lp. Sposób korzystania z gruntu Stan w ha 

1 Zasób gminy 0,4741 

2 Wieczyste użytkowanie osób fizycznych 0,2497 

3 Wieczyste użytkowanie Spółdzielni i innych osób prawnych 156,2529 

4 Drogi gminne 7,7049 

5 Grunty pozostające w trwałym zarządzie 0,4741 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 
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 Tabela 4 Dochody Gminy Pyzdry z mienia komunalnego w 2021 r. 

Lp.  

Źródło dochodu 

Planowane 

wpływy netto  

w 2021 r.  

w zł 

Wykonanie  

na 31.12.2021 r. 

wartość netto  

w zł 

1 Sprzedaż nieruchomości gminnych 424.000,00 218.841,00 

2 Dochody z tytułu najmu, dzierżawy  131.480,00 171.683,91 

3 Dochody z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste  

i dochody z tyt. ustanowienia prawa uw –     I opłata 

5.350,00 4.962,16 

4 Dochody z przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

7.490,00 7.576,49 

5 Dochody z tytułu trwałego zarządu 8.700,00 8.771,92 

 Razem: 577.020,00 411.835,48 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

Na terenie gminy i miasta Pyzdry znajduje się kanalizacja sanitarna z przyłączami  

o łącznej długości 34,5 km, kanalizacja deszczowa o długości 12,1 km oraz sieć wodociągowa 

132,5 km.   

 

Na koniec 2021 roku w zasobie Gminy Pyzdry znajdowały się wymienione w poniższej tabeli 

drogi gminne.  
 

Tabela 7 Drogi gminne na terenie miasta Pyzdry w 2021 r. 

Klasa 

 dróg 

Długość 

dróg 

ogółem 

(km) 

Długość dróg według rodzaju nawierzchni (km) 

Bitumiczna Betonowa Kostka Brukowa Tłuczniowa Gruntowa 

wzmocniona 

żwirem, żużlem 

itp. 

Gruntowa 

naturalna           

(z gruntu 

rodzimego) 

 

L 

  

15,072 

  

7,994 

  

0 

  

6,330 

  

0 

  

0,035 

  

0,523 

  

0,189 

 Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 
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Tabela 5 Drogi gminne na terenie wiejskim gminy Pyzdry w 2021 r. 

 

Klas

a 

dróg 

Długość 

dróg 

ogółem 

(km) 

Długość dróg według rodzaju nawierzchni (km) 

Bitumiczna Betonowa Kostka Brukowa Tłuczniowa Gruntowa 

wzmocniona 

żwirem, 

żużlem itp. 

Gruntowa 

naturalna           

(z gruntu 

rodzimego) 

  

L 

  

102,99 

  

55,530 

  

0,340 

  

0 

  

0,890 

  

0 

  

13,510 

  

32,720 

 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

4. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii  

 

4.1. Strategia Rozwoju Gminy Pyzdry na lata 2021-2025 

 

Strategia rozwoju gminy jest najważniejszym dokumentem planistycznym 

przyjmowanym na poziomie samorządu gminnego. Pod pojęciem strategii należy rozumieć 

perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania 

oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji.  

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025 powstała z inicjatywy władz 

lokalnych, które dostrzegły potrzebę rozwoju gminy w różnych aspektach życia jej 

mieszkańców. To również odpowiedź na zmieniające się warunki otoczenia  zewnętrznego  

i wewnętrznego. Dokument określa kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina by zapewnić 

zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 

W tym celu sformułowano wizję oraz misję gminy. Wizja to koncepcja przyszłego 

pożądanego wizerunku gminy, do którego dąży się przy założeniu określonych celów 

i zaangażowaniu wszelkich możliwych zasobów. Wizja jest dalekosiężną aspiracją  

do szybkiego rozwoju, to  obraz przyszłości, jaki gmina Pyzdry zamierza wykreować w latach 

2021-2025. Natomiast misja określa rolę lub deklarowany sposób działania zmierzający do 

zrealizowania wizji. 

WIZJA 

Gmina i Miasto Pyzdry miejscem gdzie warto mieszkać, wypoczywać, a także inwestować. 

MISJA 

Misją Gminy i Miasta Pyzdry jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju 

osadnictwa, aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz działalności gospodarczej.  
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W tym celu podejmowane są różnorodne inicjatywy z poszanowaniem dziedzictwa 

historycznego oraz przyrodniczego gminy. 

 

Dokument ten jest kontynuacją kierunku wyznaczonego w Strategii opracowanej na lata 

2015-2020, która w 2021 r. przestała obowiązywać. Większość z założonych w niej zadań 

inwestycyjnych została zrealizowana w całości, lub części.  

Stan realizacji poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy Pyzdry przedstawia poniższa tabela: 
 

Tabela 6 Podsumowanie stanu realizacji zadań inwestycyjnych wpisanych do Strategii na 

lata 2015-2020  

Lp. Nazwa zadania Wykonanie Realizacja 

1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Pietrzyków - Kolonia 

0,770 km zrealizowano 

2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Walga 

2,384 km zrealizowano 

3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Zapowiednia 

1,480 km zrealizowano 

4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Zamość 

1,850 km zrealizowano 

5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Pyzdry (ul. Zwierzyniec i Miłosławska) 

0,716 km zrealizowano 

6 Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyzdry 

(ul. Wymysłowska – Dłusk) 

0,945 km zrealizowano 

7 Modernizacja istniejących ujęć wody 2 obiekty częściowo 

zrealizowano 

8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje–

Pietrzyków–Pietrzyków-Kolonia z 

przykanalikami  

i przepompowniami sieciowymi wraz z 

przebudową przepompowni głównej przy ulicy 

Nadrzecznej  

w Pyzdrach 

odc. Rataje  

 
odc. Pietrzyków–

Pietrzyków-Kolonia 

wykonano w 2021 r. 

częściowo 

zrealizowano 

9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 519,5 m zrealizowano 



Raport o stanie Gminy i Miasta Pyzdry – 2021 r. 

 

19 

 

 

miejscowości Pyzdry – ul. Bolesława 

Pobożnego 

17 przykanalików 

10 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Białobrzeg 

2,833 m 

13 przyłączy 

zrealizowano 

11 Modernizacja nowej siedziby CKSiP   1 obiekt zrealizowano 

12 Modernizacja świetlic wiejskich   1 obiekt częściowo 

zrealizowano 

13 Budowa targowiska w Pyzdrach  1 obiekt zrealizowano 

14 Budowa sieci kanalizacji wodociągowej i 

sanitarnej do terenów inwestycyjnych 

- nie 

zrealizowano  

15 Budowa chodnika Rataje – Pietrzyków  300 m zrealizowano 

16 Remont drogi powiatowej nr 2901P 

Wrąbczynek – Zapowiednia 

 2,5 km częściowo 

zrealizowano 

17 Umocnienia wałów przeciwpowodziowych na 

rzece Prośnie  i Warcie 

325 m częściowo 

zrealizowano 

18 Pogłębienie i poszerzenie koryta cieku Flisa w 

miejscowości Pyzdry 

2 km zrealizowano 

19 Gazyfikacja miejscowości Pyzdry, Tarnowa i 

Ruda Komorska 

m. Ruda 

Komorska 

częściowo 

zrealizowano 

20 Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu 

na terenie gminy Pyzdry 

1637 przyłączy częściowo 

zrealizowano 

21 Zakup i odnowa obiektów zabytkowych w m. 

Pyzdry  

2 obiekty zrealizowano 

22 Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni i 

obiektów podobszaru Pyzdry -Centrum na 

rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego 

obszaru rewitalizacji 

2 obiekty częściowo 

zrealizowano 

23 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Tłoczyzna  

0,962 km zrealizowano 

24 Przebudowa drogi gminnej nr 408033 w 

miejscowości Pietrzyków-Kolonia 

0,985 km zrealizowano 
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Te zadania, które nie zostały w całości zakończone ujęte zostały w aktualnym dokumencie, 

przyjętym uchwałą nr XXV/218/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2021 

r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025. 

 

Dla osiągnięcia założonych na lata 2021 - 2025 celów strategicznych zaplanowano realizację 

poniżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 

 

Tabela 10  Najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane w latach 2021-2025 – stan 

realizacji 
 

Lp. Nazwa zadania 

1 Rozbudowa drogi gminnej w m. Królewiny (obręb Zapowiednia) 

2 Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk 

3 Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia  

4 Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna  

5 Przebudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy  

6 Przebudowa drogi gminnej w m. Baraniec 

7 Przebudowa drogi gminnej w m. Białobrzeg 

8 Przebudowa drogi gminnej w m. Łupice 

9 Przebudowa drogi gm. w m. Kolonia Lisewo 

10 Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni w m. Wrąbczynek  

11 Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Pyzdrach  

12 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje–

Pietrzyków– Pietrzyków-Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody i przebudowa 

sieci wodociągowej w m. Pietrzyków-Kolonia 

13 Budowa zbiorczych/siedliskowych kanalizacji na terenie wiejskim  

14 Zwiększenie retencji na cieku Flisa w Pyzdrach 

15 Przebudowa centrum Pyzdr  

16 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych 

17 Modernizacja dworu w Ratajach z XIX w. 
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18 Termomodernizacja budynku szkoły w Pyzdrach 

19 Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach do potrzeb osób niepełnosprawnych 

20 Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą źródła ciepła w  budynku Urzędu Miejskiego  

21 Doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy 

22 Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrąbczynku  

23 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej  

24 
Roboty konserwacyjno-budowalne w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach przy ul. 

Rynek 

25 
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Pyzdrach od ul. Nadrzecznej w kierunku wiatraka 

holenderskiego  

26 Edukacyjno-rozrywkowy Park Bociana  

27 Rozbudowa infrastruktury szlaków rowerowych 

28 Budowa internetu szerokopasmowego 

29 II etap gazyfikacji gminy Pyzdry  

30 
Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do 

km 8+800 

31 
Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do 

km 8+330 

 

 

stan realizacji na koniec 2021 roku: 

kolor zielony – inwestycje zrealizowane 

kolor niebieski – inwestycje w trakcie realizacji 

kolor czerwony – inwestycje niezrealizowane 

 

 

4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pyzdry  

 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” jest aktem 

obligatoryjnym dla władz gminnych. Wójt (burmistrz albo prezydent miasta) przy 

sporządzaniu studium zawierającego część tekstową i graficzną jest zobowiązany do 
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uwzględniania zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

ustaleniach strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 

strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. Studium jest 

sporządzane dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Ustalenia studium są wiążące 

dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium ma charakter bardziej 

ogólny od planu miejscowego. Określa się w nim w szczególności kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. Studium pełni trzy podstawowe funkcje: 

planistyczną – wpływa na rozwój przestrzenno- gospodarczy, koordynacyjną – wpływa  

na ustalenia planów miejscowych oraz promocyjną – stanowiąc informację o przeznaczeniu 

terenu. 

W roku 2021 dla Gminy Pyzdry obowiązywało Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry z ostatnią zmianą podjętą Uchwałą  

Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 23.09.2015 r.  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry jest 

dokumentem koordynacyjnym, określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej 

oraz określającym działania na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego. 

Dotychczasowe przeznaczenie terenów wg danych z 2014 roku przedstawia się następująco 

użytki rolne stanowią blisko 63 %, z tego 60,80% przypada na grunty orne. W ogólnej 

powierzchni użytków rolnych znaczny udział mają łąki i pastwiska tj. 24%. Grunty orne 

zabudowane stanowią 1,56% ogólnej powierzchni użytków rolnych i niespełna  

1% powierzchni gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane to 2,8% powierzchni gminy. 

Wśród nich największą powierzchnię zajmują tereny komunikacyjne, na drugim miejscu 

tereny mieszkaniowe. Stosunkowo niewielkie powierzchnie zajmują tereny przemysłowe 

2,56% terenów zurbanizowanych. Ponad 30% stanowią grunty leśne oraz zadrzewione  

i zakrzewione, grunty pod wodami 0,78% ogólnej powierzchni gminy. Cechą 

charakterystyczną miasta Pyzdry jest znaczny udział użytków rolnych ( ponad 82%). 

 Z tego nieco ponad 54% stanowią grunty orne, 25% łąki i pastwiska i blisko 20% sady. Grunty 

leśne oraz zadrzewione i zakrzewione to 1,64%. Grunty zabudowane i zurbanizowane 

stanowią 8,8%, w tym 43% to tereny komunikacyjne, 35,5 % - tereny mieszkaniowe, 

 a 7,5% tereny przemysłowe. 

Rozwój zagospodarowania przestrzennego gminy winien uwzględniać uwarunkowania 

przyrodnicze, społeczno - gospodarcze i infrastrukturalne. Winien również uwzględniać 

zasadę dbałości o ład przestrzenny i realizować konstytucyjną zasadę zrównoważonego 

rozwoju. Powinien również realizować potrzebę odpowiedniego poziomu i jakości życia 

mieszkańców gminy. Wyznaczone w Studium tereny, dla których zarezerwowano nowe 

przeznaczenie, powinny stać się przedmiotem sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Stworzenie przepisów urbanistycznych prawa lokalnego 

pozwoli kształtować przestrzeń w oparciu o ustalone reguły, przy uwzględnieniu społecznej 

akceptacji planowanych rozwiązań. 
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4.3. Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

 

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” tworzy się w oparciu  

o dokument o bardziej ogólnym charakterze, czyli „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego”. Plan ten dotyczy dwóch kluczowych kwestii,  

tj. przeznaczenia terenów i określenia zasad zabudowy. Należy podkreślić uznaniowość 

gminy w doborze terenów przeznaczonych do objęcia miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku takiego planu wydaje się decyzję  

o warunkach zabudowy. Zadaniem gminy jest więc ocena celowości i inicjatywa w stosunku 

do rozpoczęcia procedury planistycznej na danym terenie. 

W granicach administracyjnych Gminy Pyzdry w 2021 roku obowiązywało 16 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych  na podstawie obowiązującej 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (11 mpzp 

dotyczy wsi: Białobrzeg, Ciemierów, Dłusk, Lisewo – 2 plany, Pietrzyków, Rataje, Ruda 

Komorska, Tarnowa – 2 plany, Wrąbczynek; na terenie miasta Pyzdry obowiązuje 5 planów).  

W roku 2021  powierzchnia objęta  planem wynosiła 372 ha, w tym pod zabudowę 

mieszkaniową przeznaczone jest 51,3% powierzchni, zabudowę usługową 7,5%, 

powierzchnia użytkowana rolniczo 13,1%, zabudowa techniczno - produkcyjna wynosi 7,3%, 

teren zieleni i wód 16,3%, komunikacji 12,1%, infrastruktura techniczna 0,3%. 

Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego oraz zaewidencjonowane na portalu gminy http://portal.gison.pl/pyzdry/. 

W roku 2021 wydano: 

 35 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 18 dotyczące zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 3 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 24  wypisy i wyrysy z  planów  obowiązujących na terenie Gminy Pyzdry. 

 

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców  w 2021 roku rozpoczęto procedurę zamiany 

Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Wrąbczynek oraz kontynuowano  

procedurę zmiany planu wsi Ruda Komorska i Rataje. 

 

 

4.4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020 

z perspektywą do roku 2025  

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017–2020 

z perspektywą do roku 2025 jest dokumentem, który analizuje istniejący stan 

poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz przedstawia cele i zadania 

konieczne do realizacji w latach 2017-2025 w poszczególnych obszarach interwencji 

http://portal.gison.pl/pyzdry/
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wyznaczonych przez Ministerstwo Środowiska. Realizacja zaplanowanych zadań  

ma w efekcie zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest poprawa 

przedstawić zadania naprawcze. Został przyjęty Uchwała nr XXII/205/17 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 25 maja 2017 r. 

 

Realizacja założeń Programu w roku 2021 w zakresie: 

 

I. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

W 2021 r na terenie gminy Pyzdry wybudowano 18 przydomowe  oczyszczalnie ścieków,  

z czego na 15 oczyszczalnie udzielono dotacji na łączną kwotę 37.106,28 zł. 

 

 

II. Gospodarka odpadami 

Według ewidencji ludności w 2021 roku zameldowanych było na terenie gminy Pyzdry 6754 

osób, a według osób wykazanych w deklaracjach do opłat teren gminy zamieszkują 

 5933 osoby.  

Do 1 stycznia 2021 roku za odpady segregowane mieszkańcy ponosili opłatę: 

- 26,00 zł od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, 

- 56,00 zł od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny. 

- 25,00 zł od osoby za kompostowanie odpadów . 

Przy oczyszczalni ścieków na terenie wsi Tarnowa zlokalizowany jest Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów, tzw. PSZOK, gdzie przez mieszkańców dodatkowo dostarczane są odpady 

zbierane w sposób selektywny. Punkt ten jest monitorowany i czynny całodobowo.  

Firmą wyłonioną w formie przetargu do odbierania odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych jest „IGLESPOL” z Wrześni, która dostarcza odpady stacji 

przeładunkowej „BARDO”. Następnie odpady są przewożone transportem samochodowym 

przez firmę „URBIS” z Gniezna do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Lulkowie.  

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają podpisane indywidualne umowy na odbiór 

odpadów. Na terenie miasta i gminy Pyzdry odbiorem odpadów komunalnych  

zajmują się trzy firmy tj. „IGLESPOL” z Wrześni, PUK z Wrześni, „Wiatrowiec” z Gizałek.  

Worki na odpady segregowane dostarczane są przez firmę Iglespol do każdej  nieruchomości 

zamieszkałej przy odbiorze odpadów zbieranych selektywnie  

W 2021 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Pyzdry  

2.110,68  Mg odpadów komunalnych, w tym: 

Odpady selektywne:  

Opakowania z papieru i tektury  – 25,00 Mg  

Opakowania ze szkła – 101,32 Mg  

Opakowania z tworzyw sztucznych -  110,54 Mg    
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Odpady wielkogabarytowe – 99,26 Mg  

Odpady biodegradowalne – 259,20 Mg  

Odpady zielone z PSZOK – 0,0 Mg  

Odpady zmieszane – 1.515,56 Mg  

 

W 2021 roku osiągniętego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  

w wysokości 27,70 % w stosunku do 56,29 % w 2020 roku . 

 

III. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Pyzdry – 2021 roku gmina 

nie odbierała nie unieszkodliwiała odpadów zawierających azbest z uwagi na to, 

 że WFOSiGW nie ogłosił naboru wniosków . 

 

4.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Pyzdry  

 

W 2021 roku na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano kwotę 44.000,00 zł,  

z czego na utrzymanie zwierząt w schronisku 32.000,00 zł.  Pozostałe środki zostały 

przeznaczone na zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, na zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, na opiekę 

weterynaryjną oraz na zakup karmy dla zwierząt przebywających w przytulisku. W ubiegłym 

roku do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie z terenu Gminy Pyzdry przyjęto  

5 psów na łączną kwotę 10.000,00 zł. Na dokarmianie i wyłapywanie bezdomnych psów 

wydano 1.833,74 zł, natomiast koszty wynikające z umowy w sprawie zapewnienia 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

wynosiły 9.398,00 zł. 

 

 

4.6. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry  

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla gminy Pyzdry przyjęty został uchwałą Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia  

23 września 2015 roku. 

Sporządzane na szczeblu gminnym dokumenty związane z planowaniem energetycznym, 

zagospodarowaniem przestrzennym, strategią rozwoju, wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, 

środowiskowych i pozwoleń służą realizacji zrównoważonego rozwoju. Pozwala to  
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na równoważenie wymiarów społecznych, środowiskowych z lokalną polityką gospodarczą 

i infrastrukturalną. 

Lokalizacja złóż gazu ziemnego oraz uruchomienie Kopalni Gazu Ziemnego w Lisewie 

przemawia za lokalnym wykorzystaniem tego gazu przez społeczeństwo gminy Pyzdry w celu 

zaspokojenia ich potrzeb energetycznych.  

Gazyfikacja gminy umożliwi ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, co wpłynie  

na poprawę poziomu jakości powietrza. Głównie dotyczy to zmniejszenia zanieczyszczeń 

niskiej emisji. Spójność planistyczna gminy i planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

pozwoli na zachowanie racjonalnej polityki energetycznej, inwestycyjnej oraz ładu 

przestrzennego. 

W 2021 roku Polska Spółka Gazownictwa wykonała kolejne przyłącza gazowe  

w miejscowości Ruda Komorska.  

Stawki za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym powinny być 

jednakowe (niezależne od rodzaju transportowanego medium, tj. woda, ciepło sieciowe, 

energia elektryczna, gaz ziemny). Przy uchwalaniu przez gminę stawek za umieszczenie 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy mieć na uwadze, że ich zbyt wysoka 

wartość wpłynie negatywnie lub całkowicie ograniczy rozwój infrastruktury z powodu braku 

rentowności projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Od 2019 r.  

w Gminie Pyzdry stawka za umieszczenie urządzeń teletechnicznych wynosi 3,00 zł, bez 

względu na ich rodzaj.  

 Racjonalna wysokość stawek pozwoli zarówno na rozwój infrastruktury przedsiębiorstw 

energetycznych jak i gminy. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640) dokumenty planistyczne gminy oraz wydawane 

decyzje i pozwolenia winny jednoznacznie określać warunki ograniczające dotyczące zakazu 

wznoszenia budynków oraz stałych składów i magazynów, sadzenia drzew w strefach 

kontrolowanych planowanej infrastruktury sieci gazowej. 

 

Elektroenergetyczne inwestycje w gminie 

Nasza gmina jest udziałowcem spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.  

Od kilku lat w ramach współpracy trwa systematyczna wymiana opraw rtęciowych na 

sodowe.  

 

4.7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyzdry 

 

Został przyjęty Uchwałą nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2016 

roku. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyzdry to dokument, którego celem jest 

określenie wizji rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć 

długofalowe korzyści środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne. Ponadto dokument ten 
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 ma na celu przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, 

których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zwiększenia produkcji 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. 

Na trenie gminy Pyzdry w 2021 roku prowadzono dystrybucję gazu ziemnego w miejscowości 

Ruda Komorska. Kolejny, drugi etap gazyfikacji gminy Pyzdry, obejmujący miejscowości 

Tarnowa i Pyzdry zostanie wykonany w latach 2022-2023. Budowa sieci gazowej 

zrealizowana zostanie przez Gminę i Miasto Pyzdry, na podstawie dokumentacji 

opracowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Odział w Poznaniu.  

Jednakże zgodnie z planami Polskiej w latach 2021-2022 planowany jest II etap gazyfikacji 

gminy Pyzdry. W II etapie gazyfikacją objęte mają być miejscowości Tarnowa oraz Pyzdry. 

Zakłada się, iż zostanie wybudowane ok. 15,2 km sieci śr/c o średnicach dn 180, 160, 90, 63 

PE. W efekcie gazyfikacji na terenie gm. Pyzdry docelowo zostanie przyłączonych ok. 300 

odbiorców. W wyniku realizacji inwestycji szacuje się efekt ekologiczny w postaci mniejszej 

emisji dwutlenku węgla, w wyniku spalania mniej emisyjnego źródła ciepła. 

Wraz z rozwojem infrastruktury Gminy oraz dostępnością środków budżetowych planowane 

są na terenie Gminy inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Działanie zakłada 

modernizację urządzeń wodno-kanalizacyjnych przyczyniających się do redukcji zużycia 

energii i rozbudowę sieci już istniejących, w celu usprawnienia działania systemu wodno-

kanalizacyjnego. Modernizacja urządzeń przyczyni się do redukcji emisji w ilości 162,8 t CO2  

i energii w ilości 200,00MWh. Realizacja działania przyczyni się także do polepszenia  

i uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy m.in. poprzez zaprzestanie 

gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych. 

W 2021 r. wykonano 2,757 km sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków i Pietrzyków 

Kolonia, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 446. W wyniku wykonanych prac do sieci podłączone 

zostaną 72 gospodarstwa.  

W gminie Pyzdry infrastruktura drogowa wymaga modernizacji, aby dostosować  

ją do obecnie panującego natężenia ruchu na drogach i umożliwić użytkownikom bezpieczny 

dostęp do miejsc docelowych. Dlatego też samorząd lokalny realizuje zadania związane  

z infrastrukturą drogową, prowadzi inwestycje naprawcze, uwzględniając zarówno 

bezpieczeństwo jak i płynność przejazdu przez poszczególne odcinki dróg na obszarze Gminy. 

Przygotowane działania naprawcze mają na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, poprawy logistyki na terenie gminy. Zadania te polegają na uzupełnianiu 

ubytków w nawierzchni wyeksploatowanej przez tabor drogowy, modernizację 

infrastruktury pieszo-rowerowej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury drogowej, 

w miarę posiadanych środków finansowych. Utrzymanie chodników i infrastruktury 

towarzyszącej komunikacji pieszo-rowerowej, zapewni mieszkańcom komfort  

i bezpieczeństwo poruszania się po drogach na terenie gminy Pyzdry. Ponadto prawidłowo 

utrzymana infrastruktura pieszo-rowerowa, będzie zachęcała do częstszego korzystania  
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z rowerów, czy podróżowania pieszo. Zastąpienie pojazdów napędzanych paliwami 

płynnymi, np. rowerem niewątpliwie przyczyni się do poprawy zdrowia, w wyniku 

zwiększenia aktywności ruchowej mieszkańców i turystów przebywających na terenie Gminy. 

Poprawa jakości powietrza, która będzie miała miejsce w wyniku spadku ilości samochodów 

poruszających się po drogach gminnych, wpłynie na poprawę samopoczucia mieszkańców, 

którzy będą mogli oddychać świeżym, pozbawionym spalin powietrzem. Zadania  

te przyczynią się do redukcji zużycia paliw, a co za tym idzie zmniejszenia emisji dwutlenku 

węgla do atmosfery. Wykonane w 2021 roku inwestycje drogowe wymienione zostały  

w punkcie 2.2.1. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku. 

Od 1 października 2020 r. mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z pomocy 

pracownika Urzędu Miejskiego przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, wniosku  

o płatność oraz uzyskać informacji o ogólnych warunkach przystąpienia do programu „Czyste 

Powietrze” i wysokości możliwych do uzyskania dopłat. W 2021 r. przyjętych i przekazanych 

przez Urząd do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu zostało 41 wniosków (z czego 15 osobom wypłacono już środki). We wszystkich 

przypadkach wnioskowano o wymianę źródła ciepła, a dodatkowo, w 5 przypadkach także  

o ocieplanie budynku, w 3 o wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w 2 natomiast  

o dofinasowanie fotowoltaiki.  

Od lipca 2021 r. wprowadzona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, 

prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jest to ewidencja, w której znajdą 

się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia 

jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". 

Nakłada ona obowiązek składania przez właścicieli/zarządców budynków mieszkalnych 

 i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła, deklaracji określających ich rodzaj  

i klasę. Dzięki szczegółowym danym o budynkach poznana lepiej zostanie sytuacja  

w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji 

centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Z zebranych do końca  

2021 r., w liczbie 418, deklaracji z terenu gminy Pyzdry wynika, że 71,3% źródeł ciepła 

służących do ogrzewania budynków mieszkalnych stanowią kotły na paliwo stałe (wśród 

których 16 % stanowią kotły klasy 5). Wśród pozostałych źródeł ciepła użytkowanych przez 

mieszkańców gminy znajdują się zarówno te o najmniejszej emisji zanieczyszczeń (np. kotły 

gazowe, piece olejowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne – łącznie 15,1%), jak i piece 

najbardziej zanieczyszczające powietrze (np. piece kaflowe, kozy, trzony kuchenne – łącznie 

13,6%). 
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4.8. Program 75+ 

 

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, 

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.  

Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy  

o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma 

wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza 

oraz zapewnienie – w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej – kontaktów  

z otoczeniem. Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie 

w realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób  

w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.   

W 2021 roku objętych programem było 5 podopiecznych. Kwota dofinansowania  

z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 16 821,00 zł.  

 

4.9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta 

Pyzdry na lata 2019-2023 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 

2019-2023  przyjęta została uchwałą  nr VI/47/19 Rady Miejskiej  w Pyzdrach z dnia 20 maja 

2019 roku. Określa ona kierunki działań zmierzające do łagodzenia skutków dominujących 

problemów społecznych. 

Przeprowadzona diagnoza społeczna w obszarze problemów społecznych oraz prognoza 

zmian w zakresie objętym strategią, pozwoliły na określenie wizji rozwoju społecznego.  

WIZJA 

„Gmina i miasto Pyzdry zapewnia zintegrowany system wsparcia społecznego, wspiera osoby 

wykluczone społecznie i tworzy optymalne warunki dla funkcjonowania mieszkańców”.  

W Strategii wyznaczono 9 problemowych obszarów priorytetowych i dla każdego z nich 

wyznaczono cele strategiczne wraz z kierunkami niezbędnych działań: 

1. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. 

2. Przemoc w rodzinie. 

3.  Przestępczość. 

4. Bezrobocie. 

5. Ubóstwo. 

6. Uzależnienia. 

7. Bezdomność. 
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8. Problemy osób przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie. 

9. Problemy osób starszych. 

Poniższa tabela prezentuje cele strategiczne i kierunki działań zaplanowane do realizacji  

w latach 2019-2023. 

 

Tabela 71 Cele strategiczne z kierunkami niezbędnych działań zapisane w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2023 

Cel strategiczny Kierunki niezbędnych działań 

Cel strategiczny 1.  

Wspomaganie prawidłowego 

funkcjonowania rodzin ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzin 

mających trudności w wypełnianiu 

swoich podstawowych funkcji. 

1. Wspieranie rodziny w ponoszeniu kosztów utrzymania i 

wychowania dzieci w rodzinie  

2. Wsparcie rodziny w środowisku oraz pomoc rodzinom 

w przezwyciężeniu trudności opiekuńczo - wychowawczych  

3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 

rodzin 

Cel strategiczny 2.  

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy 

1. Stworzenie jednolitego systemu wsparcia. 

2. Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli 

podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie 

przemocy. 

Cel strategiczny 3. 

 Rozwijanie współpracy 

interdyscyplinarnej  

w kierunku profilaktyki 

przestępczości. 

Współorganizowanie szerokiego zakresu działań 

informacyjnych i prewencyjnych, mających na celu 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego wśród 

mieszkańców Gminy i Miasta. 

Cel strategiczny 4.  

Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków 

bezrobocia. 

1. Wspieranie i rozwój aktywności społeczno-zawodowej 

osób bezrobotnych. 

2. Wspieranie i rozwój ekonomii społecznej. 

Cel strategiczny 5.  

Pomoc osobom ubogim i rozwijanie 

działań na rzecz ograniczenia 

ubóstwa. 

1. Udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych i 

niepieniężnych osobom potrzebującym. 

2. Kreowanie i realizacja programów na rzecz pomocy 

osobom żyjącym w ubóstwie. 

Cel strategiczny 6.  

Wspieranie osób uzależnionych.  

1. Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu 

uzależnień. 

2. Zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy 

terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu  

i innych używek. 



Raport o stanie Gminy i Miasta Pyzdry – 2021 r. 

 

31 

 

 

3. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń 

działających na rzecz osób uzależnionych. 

Cel strategiczny 7.  

Wspieranie i pomoc osobom 

bezdomnym i zagrożonym 

bezdomnością. 

1. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych osób 

bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 

2. Zapobieganie dalszemu rozwojowi problemu 

bezdomności. 

Cel strategiczny 8.  

Wspieranie osób przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych i chorych 

psychicznie 

w integracji i funkcjonowaniu  

w środowisku społecznym  

i zawodowym. 

1. Podniesienie integracji osób niepełnosprawnych w 

społeczności lokalnej. 

2. Zwiększenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Cel strategiczny 9.  

Zapewnienie pomocy i poprawa 

warunków funkcjonowania osób 

starszych w społeczności lokalnej. 

Rozwój środowiskowych form opieki dla osób starszych 

oraz wolontariatu na rzecz pomocy seniorom. 

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

 

Pomoc udzielona w 2021 roku: 

 68 rodzinom udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych bądź w naturze oraz 

schronienie na ogólną kwotę 69 448,00 zł.  

Wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób na łączną kwotę 115 213,57 zł (całość wykonania 

w ramach środków od Wojewody Wielkopolskiego). Za ww. osoby opłacono składki  

na ubezpieczenia zdrowotne  na łączną kwotę 9 410,67  zł.  

Poniższe tabele przedstawiają zakres świadczeń rodzinnych i zakres pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

 

 

Tabela 12 Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w roku 2021 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

świadczeń 
Wydatki w zł 

1 Zasiłki rodzinne 5 937 682 480,39 

2 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z 

tytułu 
3 471 328 773,52 

urodzenia dziecka 28 18 159.82 
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Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

 

 

Tabela 13 Realizacja zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 

2021r. 

opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 
67 24 775,0 

samotnego wychowywania dziecka  264 49 142,60 

kształcenia i rehabilitacji dziecka  

niepełnosprawnego 
306 31 737,74 

rozpoczęcia roku szkolnego 708 34099 69 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania (dojazd lub 

zamieszkanie)  

1016 69 613,32 

wychowywanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
1082 101 245,35 

Razem zasiłki rodzinne z dodatkami 9 408 1 011 253,91 

3 Zasiłki  pielęgnacyjne 2 657 572 230 

4 Świadczenia  pielęgnacyjne 631 1 224 776,00 

5 Specjalny zasiłek  opiekuńczy 115 70 980,00 

6 
Jednorazowa  zapomoga z tyt.  urodzenia 

dziecka 
39 39 000,00 

7 Zasiłek dla opiekuna 67 41 360,00 

8 Świadczenie rodzicielskie 185 170 073,00 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

świadczeń 

Wydatki w zł 

1 
Wypłacone świadczenia z funduszu 

 alimentacyjnego 
348 144 224,67 

2 

Kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

z tego przekazane: 

- budżet państwa       

- budżet gminy 

- odsetki 

 

 

 

 

98 320,15 

 

23 757,91 

15 838,63 

58 723,61 

3 
Liczba rodzin uprawnionych do 

świadczeń alimentacyjnych 
24   
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Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

 

Program „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” 

Program został podjęty na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku  

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Uchwałą nr  XII/116/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia MGOPS w Pyzdrach do realizacji zadań  

z zakresu świadczenia wychowawczego. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych  

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia matce, 

ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. 

W 2021r wpłynęło  815  wniosków. Łączna ilość wydanych decyzji/informacji 815, 

programem zostało objętych 1221 dzieci, kwota wypłaconych świadczeń 7 329 117,40  zł. 

 

Program ,,Gminna Karta Seniora”  

Program został podjęty w związku  z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej 

Uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach  Nr IV/33/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

Głównym Celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia 

osób 60+. 

Program Gminna Karta Seniora jest elementem polityki społecznej realizowanej przez 

samorząd gminy Pyzdry. Jego celem jest podniesienie aktywności i sprawności grupy 

mieszkańców 60+ poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego 

wizerunku pyzdrskich seniorów. 

Do programu przystąpiło 12 podmiotów gospodarczych w tym 6 z terenu Gminy i Miasta 

Pyzdry. Wydano do 2021 roku 320 Gminnych Kart Seniora. 

 

 

4.10. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2025 

 

Gminny Program Profilaktyki i Program został podjęty na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Uchwałą Nr XVI/156/16 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach w dniu 29 września 2016 roku. Przedstawia zadania do realizacji  

w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym 

4 
Liczba osób uprawnionych do 

otrzymania świadczeń alimentacyjnych 
29   

5 Liczba dłużników w gminie Pyzdry 71   
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celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie 

skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy, 

zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc. 

Szerokie ujęcie zapobiegania przemocy w rodzinie wyznacza trzy podstawowe nurty działań 

kierowanych do różnych grup odbiorców:  

1) działania uprzedzające: diagnozujące, informacyjne, edukacyjne, kierowane do ogółu 

społeczeństwa, a także do osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy  

w rodzinie;  

2) działania interwencyjne: opiekuńcze i terapeutyczne, kierowane do ofiar przemocy w 

rodzinie oraz pouczające i izolujące, kierowane do sprawców przemocy w rodzinie;  

3) działania wspierające: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i inne, kierowane 

do ofiar przemocy w rodzinie. 

W oparciu  o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy na mocy uchwały  

nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie trybu 

 i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania, powołany został Zespół Interdyscyplinarny.  

Celem pracy zespołu jest szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających  

do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie  

i realizacja działań pomocowych na podstawie diagnozy potrzeb.  

W 2021 roku Zespół odbył 20 spotkania w grupach roboczych, dokonał analizy 6 Niebieskich 

Kart – A. Z dokonanej analizy wynika, że najczęściej stosowaną formą przemocy w tym 

okresie była przemoc psychiczna, fizyczna  stosowana przez mężczyzn. 

 

Inne programy 

W 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach przystąpił  

do realizacji pilotażowego programu „Wielkopolski System Opieki Seniora” w partnerstwie  

z Regionalnym Ośrodkiem  Polityki Społecznej w Poznaniu.  W/w projekt finansowany jest  

ze środków Samorządu Wojewódzkiego. Celem projektu jest wsparcie Gmin w realizacji 

zadań związanych z rozwojem nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie. 

Realizacja projektu polega na świadczeniu usług teleopieki ,dla 10 samotnych seniorów  

po 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, polegającej  

na prowadzeniu całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych  

i monitorowaniu tych osób za pomocą opasek do teleopieki. 
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4.11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   
 

 

       W roku 2021 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

liczyła 7 osób. Odbyła 6 spotkań – posiedzeń komisji. Koszty związane z wynagrodzeniem 

komisji wyniosły 14.780,93 zł. Głównym zadaniem Gminnej Komisji jest realizacja 

nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i  Narkotykowych. W minionym 2021 roku budżet Komisji wynosił 197.953,08. W kwocie  

tej zawarte są także środki niewykorzystane w roku 2020 w związku z pandemią Covid 19.   

Realizacja zadań obejmowała: 

1. Dofinansowanie zadań związanych z realizacją szkolnych programów profilaktyki 

obejmujących działania głównie w zakresie profilaktyki uniwersalnej. W/w zadania 

realizowane były we wszystkich placówkach oświatowych i obejmowały następujące 

przedsięwzięcia: 

- udział uczniów SSP w Lisewie w przedstawieniu „Profesorek Wodorek i przyjaciele”– 300 zł  

- szkolenie online dla pedagogów szkolnych i dyrektorów w szkołach podstawowych 

 pt. „Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół podstawą opracowania programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły” – 792 zł 

 - tydzień profilaktyki pod hasłem „Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowych” – 

w tym warsztaty dla uczniów w klasach IV-VIII, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców oraz 

konferencja profilaktyczno-edukacyjna dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, opieki 

społecznej, policji i  członków Komisji – 13.019,31 zł.  

-  w szkołach podstawowych w Lisewie, Górnych Grądach, Wrąbczynkowskich Holendrach i 

w  Pietrzykowie prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne. Całkowity koszt związany  

z  wynagrodzeniem socjoterapeutów wyniósł – 17.150,00 zł. Do realizacji zajęć sfinansowano 

także zakup materiałów papierniczych w kwocie – 1.800,00 zł. Dodatkowo dzieci i młodzież 

pochodząca z rodzin z problemem alkoholowym uczestnicząca w zajęciach profilaktycznych 

otrzymała  wsparcie  w  postaci  bezpłatnego  dożywiania na kwotę – 2.085,00 zł. W ramach 

doposażenia placu zabaw przy SSP w Górnych Grądach dokonano zakupu, transportu  

i  montażu huśtawki, bujaka i kostki sprawnościowej w kwocie – 15.036,95 zł 

-  dofinansowano udział dzieci w wypoczynku w okresie wakacji letnich organizowany przez 

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach obejmujący: wstęp na basen w  Jarocinie – 

1.194,00 zł, zajęcia rekreacyjne w indiańskiej wiosce Westernland – 1.800,00 zł oraz zajęcia 

taneczne – 1.430,00 zł.  

- sfinansowano roczną (na rok 2022) prenumeratę czasopisma ,,Remedium” dla punktu 

konsultacyjnego i szkół działających w mieście i gminie na kwotę 800 zł  
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2. Komisja prowadzi punkt konsultacyjny, który udziela pomocy osobom uzależnionym 

i  członkom rodzin z problemem alkoholowym a także w myśl obecnie obowiązujących 

rekomendacji PARPA-y zajmuje się interdyscyplinarnie problemem całej rodziny  

i  zaplanowaniem pomocy dla wszystkich jej członków. W 2021 roku w punkcie 

konsultacyjnym pracował psycholog, którego roczny koszt wynagrodzenia to kwota 6.000,00. 

Dla punktu konsultacyjnego dokonano także zakupu materiałów papierniczych w kwocie 

197,80 zł.  W  punkcie działa także telefon, którego koszt obejmuje raty za telefon 

i abonament w  wysokości 782,04 zł rocznie. W minionym roku zakupiono także dla potrzeb 

punktu fotel obrotowy za kwotę 800,00 zł.  

3. Z funduszy Komisji sfinansowano szkolenia dla: 

- członków Zespołu Interdyscyplinarnego „Procedura Niebieska Karta – kompleksowe 

szkolenie dla służb i instytucji” – 1.100,00 zł 

- sekretarza komisji „Rewolucyjne zmiany związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu  

w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi już od stycznia 2022 roku” – 330,00 zł  

- dla sprzedawców z badaniem dostępności alkoholu w formie terenowej dla punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych - 1.500,00 zł 

4.  Koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz opinii i ekspertyz biegłych w sprawach 

uzależnienia od alkoholu to kwota 2200 zł.     

5. W ramach organizowania atrakcyjnych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców i gości - 

zakupiono płyty drogowe do utwardzenia drogi gruntowej przebiegającej przez Białobrzeg – 

ścieżka rowerowa w strefie Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego – 100.000,00 zł 

6. Zakupiono wydawnictwa i materiały promocyjne: 

-  publikację „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” wraz 

 z  komentarzem i wzorami dokumentów – 146,29 zł 

-  linijki dla dzieci z numerami służb ratunkowych, telefonu zaufania, niebieskiej linii i punktu 

konsultacyjnego w Pyzdrach – 3.000,00 zł 

-  poradniki dla rodziców „Poradnik świadomego rodzica – jak rozmawiać z dziećmi, aby 

zmniejszyć zagrożenia związane z alkoholem i narkotykami” – 730,62 zł 

-  kwartalnik „Teczka gotowych materiałów dla GKRPA z pakietem multimedialnym” 

(materiały dla Komisji) – 1.521,80 zł. 

7. Inne wydatki związane z działalnością Komisji to: zakup kalendarzy dla członków Komisji – 

152,00 zł oraz monitora LCD 27 i zszywacza elektrycznego na stanowisko pracy obsługujące 

sprawy Komisji ds. PiRPA w Pyzdrach – 1.141,00 zł. 

8. W ramach współpracy z miejscowym Posterunkiem Policji i podjętą inicjatywą diagnozy 

problemów młodych ludzi poruszających się po drogach publicznych w stanie nietrzeźwości  

i  pod wpływem narkotyków zakupiono testy narkotykowe dla policji na kwotę 1.700,00 zł 

9. Ważnym zadaniem w bieżącym roku było przeprowadzenie lokalnej diagnozy pozwalającej 

ocenić aktualny stan problemów alkoholowych w mieście i gminie na różnych płaszczyznach 

a  także przeprowadzić ewaluację podejmowanych działań w ramach realizowanych 
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programów gminnych.  Koszt diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych oraz opracowanie na 

jej podstawie gminnych programów profilaktycznych wyniósł 6.500,00 zł. 

       W minionym roku  na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

i narkotykowych łącznie wydatkowano 197.989,74 zł  a środki finansowe zaplanowane  

w  budżecie gminy  na 2021 r. wynosiły 197.953,08 zatem oprócz środków pochodzących  

z  opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina z własnego 

budżetu przeznaczyła na powyższe zadania środki finansowe w  wysokości 36,66 zł.  

                                              

4.12. Program współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2021 roku   

 

Program współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został przyjęty 

przez Radę Miejską w Pyzdrach Uchwałą nr XVII/146/2020 z dnia 30 września 2020 roku. 

Program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa 

szczegółowe cele, zasady, formy oraz priorytetowe obszary współpracy Gminy i Miasta 

Pyzdry z podmiotami działającymi na rzecz społeczności lokalnej. 

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia zostały 

ogłoszone 15 stycznia 2021 roku. Ogłoszenia dotyczyły realizacji zadań w sferach: 

1.      Sfera kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmowała zadania 

polegające na podtrzymaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej- dotacja w wysokości 5.000,00 zł, oraz 

 w trybie pozakonkursowym 5.700,00 zł. 

2.      W sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszono konkurs na realizację 

zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - dotacja 70.000,00 zł  

3.      W sferze turystyki i krajoznawstwa konkurs dotyczył krajoznawstwa i organizacji 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży- dotacja 15.000,00 zł. 

  

Do oceny formalnej i merytorycznej ofert, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, 

Zarządzeniem Burmistrza nr 7/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku została powołana komisja. 

 Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2021 roku komisja dokonała oceny ofert. Protokół  

z posiedzenia komisji został przekazany Burmistrzowi Pyzdr, który zaakceptował wyniki prac 

komisji i przyznał zaproponowane dotacje na realizację opisanych zadań publicznych. 

Przekazanie dotacji nastąpiło po podpisaniu umów. Informacje o złożonych ofertach 

 i udzieleniu dotacji na realizację zadań podane zostały do publicznej wiadomości w BIP oraz 

na tablicy ogłoszeń. 
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Na realizację zadania ze sfery kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

tj. na zadanie z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej ofertę złożył 1 podmiot: Lokalna 

Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”. 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” dofinansowana kwotą 

5.000,00zł, w zadaniu „Puszcza Pyzdrska na mapie cyfrowej” wykonała cyfrową wersję mapy 

Puszczy Pyzdrskiej, którą umieszczono na stronie www.puszczapyzdrska.com. Mapa jest 

udostępniana nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym. 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” dofinansowana kwotą 

5.700,00zł na zadanie „Rowerem po Puszczy etap II” złożyła uproszczoną ofertę realizacji 

zadania publicznego tj. w trybie pozakonkursowym (art. 19a, Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie) na wsparcie wykonania murali z motywami zdobniczymi  

na przystankach autobusowych w miejscowości Pyzdry oraz muralu na Szkole Podstawowej  

w Górnych Grądach przedstawiający postać Gedymina Rogińskiego żołnierza „Wyklętego” 

działającego na obszarze Puszczy Pyzdrskiej. Obok murali zostały zawieszone plansze  

z mapami Puszczy Pyzdrskiej. 

 

 Na realizację zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

polegającego na promocji sportu dzieci i młodzieży oraz organizowaniu masowych imprez 

sportowo-rekreacyjnych pozytywnie została rozpatrzona oferta złożona przez podmiot: 

Miejski Klub Sportowy Warta Pyzdry oraz Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony 

Kraju w Poznaniu, Zarząd Koła LOK  w Pyzdrach. 

 Miejski Klub Sportowy „Warta Pyzdry” dofinansowany kwotą 67.000,00 zł,  

w zadaniu „Grajmy z Wartą” poprzez organizację zajęć poświęconych rozwijaniu 

umiejętności gry w piłkę nożną mężczyzn w wieku 16 lat i starszych oraz chłopców w wieku 

19 lati młodszych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry, poprawiono u nich kondycję fizyczną, 

zagospodarowano czas wolny dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy. Wszystkich 

nauczono zasad funkcjonowania w grupie przy zachowaniu zasad fair play, ponadto 

zintegrowano biorących udział w rozgrywkach. Przeprowadzono treningi w sekcji Seniora 

 i Młodzika Starszego. Wszystkie podejmowane w ramach zadania działania odbywały  

się przez cały okres realizacji. Do przeprowadzenia treningów wybrano trenera 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Dzięki zajęciom sportowcom i sukcesom zwiększyło 

się lokalne znaczenie MKS „WARTA PYZDRY”. 

Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, Zarząd Koła 

LOK w Pyzdrach dofinansowani kwotą 3.000,00 zł, w zadaniu „Strzelecka integracja” poprzez 

organizację zajęć strzeleckich, zaczęli kształtować postawy obywatelskie wśród młodzieży 

oraz nauczyli się zasad zachowania się z bronią a także uczęszczali na treningach strzeleckich 

z karabinka pneumatycznego i kbks. Zawody strzeleckie przeprowadzane były podczas 

imprez organizowanych przez Miasto oraz na terenie strzelnicy. Działania zostały wykonane 

http://www.puszczapyzdrska.com/
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 z wykorzystaniem zaangażowania członków Koła LOK w Pyzdrach. Osiągnięto założone 

rezultaty, poprzez zdobycie wiedzy na temat obronności kraju, wyrobiono nawyki 

bezpiecznego obchodzenia się z bronią, pożytecznie zagospodarowano czas wolny dzieci  

i młodzieży, zintegrowano mieszkańców Gminy Pyzdry podczas imprez rekreacyjnych oraz 

wyrobiono nawyki rywalizacji sportowej. 

Na realizację zadania w sferze turystyki i krajoznawstwa polegającego na 

krajoznawstwie i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży została rozpatrzona oferta 

złożona przez podmiot: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”. 

  Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” dofinansowane 

kwotą 15.000,00 zł w zadaniu „Wakacyjny kalejdoskop” miało na celu rekreację, 

wypoczynek, kulturę, sport oraz integracje dzieci i młodzieży. Jednym z podstawowych celów 

realizacji było wyrównanie szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. 

Wszyscy interesująco i bezpiecznie spędzili czas wakacji letnich, mieli możliwość poznania 

walorów turystycznych i krajoznawczych naszego regionu. Organizacja zajęć w różnych 

grupach wiekowych pokazała jak miło i bezpiecznie można spędzić czas, przy okazji 

rozwijając swoje talenty i zainteresowania. Dzięki tym zajęciom rodzice mogli spokojnie 

wykonywać swoje prace w gospodarstwach domowych wiedząc, że ich dzieci spędzają czas 

wolny od zajęć lekcyjnych pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz 

wolontariuszy. W czasie spotkań, wyjazdów, pogadanek i zajęć sportowych dzieci miały 

możliwość integrowania się w grupie rówieśniczej, co budowało ich poczucie wartości oraz 

umacniało więzi społeczne. Podczas półkolonii odbywały się warsztaty sensoplastyki, zajęcia 

sportowe, warsztaty artystyczne, wyjazdy do Parku Wodnego Suntago pod Warszawą,  

do Sali Zabaw w Koninie oraz do Alpakarni i „Pracowni Edukacyjnej Wiatrak” do Poznania.   

 

4.13. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023  

 

W 2016 r. Gmina Pyzdry przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy i Miasta Pyzdry do 2023 roku, dzięki któremu zwiększą się szanse na pozyskanie 

środków zewnętrznych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. Gmina na ten cel otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów 

rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016. Umowa dotacji  

nr DPR.U.132/2016 z dnia 30.11.2016 roku, dotacja w kwocie 37 440,00 zł, całkowita wartość 

projektu 41 600,00 zł. Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2014-2020. Program rewitalizacji, uchwalany przez radę gminy jest wieloletnim programem 

działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej, lub 

technicznej, lub środowiskowej, zmierzającym do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji  
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ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, 

stanowiącym narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji. Jest jednym z kluczowych dokumentów operacyjnych na 

poziomie lokalnym, który powinien realizować założenia dokumentu kierunkowego, jakim 

jest strategia rozwoju gminy. W procesie przygotowania programu rewitalizacji konieczne 

jest angażowanie i umożliwienie szerokiej partycypacji społecznej (pobudzającej aktywność 

społeczną) w procesie opracowania, a następnie realizacji programu.  

W wyniku prac nad Programem wyznaczono  obszary  zdegradowane. Są to jednostki 

analityczne: Pyzdry –Centrum, oraz Dłusk. 

 

Lista projektów głównych ukierunkowanych na osiągnięcie celów rewitalizacji: 

1. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni i obiektów podobszaru Pyzdry–Centrum  

na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji. 

2. Adaptacja domu podcieniowego na cele edukacyjno-muzealne –etap II 

3. Mój pierwszy biznes –wsparcie dla początkujących przedsiębiorców 

4. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji–utworzenie Klubu 

Integracji Społecznej 

5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dłusku na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności 

6. Modernizacja kompleksu boisk w Dłusku na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności 

7. Animacja lokalna przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu 

8. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

 

W celu osiągnięcia wymienionych głównych celów rewitalizacji w 2021 r, wykonano 

następujące zadania: 

Cel 1 - Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni i obiektów podobszaru Pyzdry–

Centrum na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji 

- Przebudowa nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach  

(w 2021 r. wykonano elewację budynku, który w 2020 r. został przebudowany dzięki dotacji  

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych) 

 Cel 2 - Adaptacja domu podcieniowego na cele edukacyjno-muzealne –etap II 

- Roboty konserwacyjno-budowlane w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach przy ul. 

Rynek (dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

 

W 2021 r. zrealizowano także inne zadania, zaliczające się do pozostałych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji: 

 Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk 

 Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Pyzdrach 

 Remont budynku CKSiP przy ul. Kościuszki w Pyzdrach  
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5. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Pyzdrach  
 

W 2021 roku radni Rady Miejskiej w Pyzdrach podczas ośmiu posiedzeń podjęli szereg 

ważnych decyzji dla Gminy i Miasta Pyzdry. 

Podjęto 67 uchwał w zakresie: 

- spraw budżetowych – 23, 

- podatków i opłat – 5, 

- oświaty – 2, 

- mienia gminnego – 12, 

- działalności Rady Miejskiej – 2, 

- regulaminów, programów, strategii, ocen, statutów  – 13, 

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3, 

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2, 

- przyjęcia apelu -1, 

- transportu publicznego -1, 

- rozpatrzenia skarg, petycji – 3. 

 

1) sprawy budżetowe 

Zrealizowana została uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa Gminy i Miasta. 

W trakcie roku budżetowego zachodziła konieczność  wprowadzenia zmian w budżecie 

zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Udzielane były dotacje celowe dla spółki wodnej w wysokości 3.000 zł oraz na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 40.000 zł. 

Określono zasady, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry, określono szczegółowych 

zasad przyznawania stypendiów sportowych Burmistrza Pyzdr dla osób fizycznych  

za osiągnięte wyniki sportowe. Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w sprawie  ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrza Pyzdr. 

 

2) podatki 

Na rok 2022 radni w drodze uchwały zatwierdzili stawki podatku od nieruchomości, rolnego i 

środków transportowych. 

 

3) oświata 

W zakresie oświaty ustalono średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 

2021/2022, która dotyczy zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do 

szkół i organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 
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finansów publicznych. 

 

4) mienie gminne 

Uchwały dotyczące gospodarowania mieniem gminnym, które zostały zrealizowane dotyczą 

spraw: 

- nabycie nieruchomości ozn. jako działka ewidencyjna 24/1 o pow. 0,0814 ha, położonej  

w obrębie Grądy Dolne, 

- sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym 166 o pow. 0,31 ha, 

  położonej w Pietrzykowie – Kolonii, 

- nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1797 położonej w Pyzdrach,  

- zmiany Uchwały Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 września 2020 r.  

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej 

jako działka ewidencyjna 466/1 o pow. 0,0100 ha położonej w Lisewie, 

- najmu lokalu o pow. 71 m2  położonego na działce 1528 przy ul. Rynek 17 w Pyzdrach wraz  

  z gruntem o pow. 25 m 2,,  

- zmiany uchwały nr XVI/136/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 26.06.2020 r. w sprawie   

  najmu lokalu o pow. 39,76 m 2 położonego przy ul. Rynek 5 w Pyzdry na działce 1498,   

- sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 719/11  

o pow. 0,1267 ha położonej w Pyzdrach,  

- sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o nr  

 geodezyjnym 1118/9 o pow. 24,8085 ha i 1118/17 o pow. 39,2872 ha położonej w Pyzdrach. 

 

Podjęto uchwały o zaliczeniu dróg położonych w Ratajach i Pietrzykowie – Kolonii do kategorii 

dróg gminnych i w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich. 

 

5) regulaminy, programy, strategie 

W 2021 roku podjęte zostały uchwały w sprawie: 

a) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pyzdry, 

b) programów: 

- opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Pyzdry  

   na lata 2021 – 2025, 

- współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

- przeciwdziałania narkomanii, 

c) strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025, 

d) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pyzdry za rok 2020, 

e) statutów:  
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- sołectw,  

- Biblioteki Publicznej,   

 

6) plany zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miejska w Pyzdrach w 2021 roku podjęła trzy uchwały dotyczące planu 

zagospodarowania przestrzennego: 

- XX/178/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry, 

- XXI/190/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dłusk, 

- XXI/191/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wrąbczynek. 

 

Ponadto w 2021 roku podjęte zostały uchwały dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi, 

rozpatrzenia petycji, skargi na sołtysa i na burmistrza, przyjęcia apelu, zatwierdzenie planu 

pracy Komisji Rewizyjnej,  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Pyzdry, jako 

organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego, poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 

leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego 

wynagrodzenia za inkaso, udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania, zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 i udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdr.  

 

W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski uchylił cztery uchwały: 

- nr XX/179/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym  zasobem Gminy i Miasta Pyzdry na lata  2021- 2025, 

- nr XXI/184/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz  wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

- nr XXIV/205/2021 w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta – Osiedla,  

- nr XXVI/231/2021 w sprawie statutu Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach. 

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego opublikowano 32 uchwały Rady 

Miejskiej w Pyzdrach. 
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6. Część analityczna 
 

6.1. Oświata i edukacja  

6.1.1.  Placówki dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry 

 

Na terenie Gminy Pyzdry funkcjonują trzy szkoły podstawowe, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Pyzdry. Są to: 

 Szkoła im. Jana Pawła II w Pyzdrach. 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach wraz z Punktem Przedszkolnym. 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie wraz z Punktem Przedszkolnym. 

W związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV-2 do 03.05.2021r. szkoły pozostawały 

zamknięte, a uczniowie przebywali na nauczaniu zdalnym.  

 

A. Szkoła im. Jana Pawła II w Pyzdrach  

a) W skład Szkoły im. Jana Pawła II w Pyzdrach wchodzą: 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach, 

- Filia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach z siedzibą we Wrąbczynkowskich 

Holendrach, 

- Punkt Przedszkolny przy Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach z siedzibą  

we Wrąbczynkowskich Holendrach. 

b) W 2021 roku do Szkoły im. Jana Pawła II w Pyzdrach uczęszczało 345 uczniów  

(w tym 22 do Filii we Wrąbczynkowskich Holendrach).  

c) Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2021 roku (w etatach) wynosiła 37,12. 

d) Egzamin ósmoklasisty 

W dniach od 25 do 27 maja 2021 roku przeprowadzono egzamin ósmoklasisty, do którego 

przystąpiło 46 uczniów. Wyniki egzaminu prezentuje poniższa tabela.  

 

 

Tabela 14 Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Pyzdrach 

 Wynik w % Gmina Powiat Województwo Okręg 

Język polski 52,00 57,00 57,00 58,00 60,00 

Matematyka 45,00 50,00 47,00 45,00 47,00 

Język angielski 54,00 40,00 63,00 63,00 66,00 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

 



Raport o stanie Gminy i Miasta Pyzdry – 2021 r. 

 

45 

 

 

B. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach 

a) W 2021 roku do szkoły uczęszczało 71 uczniów. 

b) Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2021 roku (w etatach) wynosiła 13,15. 

c) Egzamin ósmoklasisty 

W dniach od 25 do 27 maja 2021 roku przeprowadzono egzamin ósmoklasisty, do którego 

przystąpiło 14 uczniów. Wyniki egzaminu prezentuje poniższa tabela.  

 

Tabela 15 Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w Samorządowej Szkole Podstawowej  

w Górnych Grądach 

 Wynik w 

% 

Gmina Powiat Województwo Okręg 

Język polski 63,00 57,00 57,00 58,00 60,00 

Matematyka 60,00 50,00 47,00 45,00 47,00 

Język angielski 46,00 40,00 63,00 63,00 66,00 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

C. Samorządowa szkoła Podstawowa w Lisewie 

a) W 2021 roku do szkoły uczęszczało 89 uczniów. 

b) Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2021 roku (w etatach) wynosiła 14,63. 

c) Egzamin ósmoklasisty  

W dniach od 25 do 27 maja 2021 roku przeprowadzono egzamin ósmoklasisty, do którego 

przystąpiło 9 uczniów.  Wyniki egzaminu prezentuje poniższa tabela.  

 

Tabela 16 Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w Samorządowej Szkole Podstawowej  

w Lisewie 

 Wynik w 

% 

Gmina Powiat Województwo Okręg 

Język polski 62,00 57,00 57,00 58,00 60,00 

Matematyka 57,00 50,00 47,00 45,00 47,00 

Język angielski 47,00 40,00 63,00 63,00 66,00 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

6.1.2. Placówki oświatowe prowadzone przez inne organy niż Gmina Pyzdry 

 

Oprócz szkół podstawowych publicznych, na terenie Gminy Pyzdry funkcjonują również: 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie 

 Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie 
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 Przedszkole Publiczne „Bajkowy Świat” w Pyzdrach 

 Klub Malucha „Przystanek Maluchowo”. 

 

A.      Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie 

a)     W 2021 roku do szkoły uczęszczało 70 uczniów. 

b)      Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2021 roku (w etatach) wynosiła 10,28. 

B.      Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie 

a)     W 2021 roku do przedszkola uczęszczało 45 dzieci. 

b)      Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2021 roku (w etatach) wynosiła 2,88. 

C.     Przedszkole Publiczne „Bajkowy Świat” w Pyzdrach 

a)      W 2021 roku do przedszkola uczęszczało 150 dzieci. 

b)      Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2021 roku (w etatach) wynosiła 11,00. 

c)      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia. Przedszkole 

funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 do 17.00, część dzieci korzysta  

z bezpłatnej (5 godzin) podstawy programowej, a część z godzin dodatkowo płatnych. 

d)      Przedszkole dysponuje 175 miejscami. 

 

6.1.3. Punkty przedszkolne 

Przy wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Pyzdry funkcjonują punkty 

przedszkolne. 

Liczba dzieci w 2021 roku kształtowała następująco: 

 Punkt Przedszkolny w Lisewie – 35 dzieci 

 Punkt Przedszkolny w Górnych Grądach – 17 dzieci  

 Punkt Przedszkolny we Wrąbczynkowskich Holendrach – 9 dzieci  

Łącznie do punktów przedszkolnych uczęszczało 61 dzieci. 

Dzieci w punktach przedszkolnych przebywają 5 godzin dziennie – tj. tyle ile przewiduje 

bezpłatna podstawa programowa. 

W 2021 roku zarówno do punktów przedszkolnych jak i do przedszkola wszystkie zgłoszone 

dzieci zostały przyjęte. 

 

6.1.4. Pozostałe informacje z zakresu oświaty 

 

W 2021 roku Gmina Pyzdry otrzymała: 

1. Subwencję oświatową w wysokości 6.610.426,00 

2. Dotacje celowe na: 

a) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  

w kwocie 82.570,73 
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b) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  

w kwocie 298.613,00 

c) dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 26.485,00  

d) dofinansowanie w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” w kwocie 

70.000,00 

e) dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 186.300,00. 

 

Łączna kwota subwencji oświatowej wraz z dotacjami celowymi to 7.274.394,73. 

Wszystkie szkoły podstawowe (oprócz filii we Wrąbczynkowskich Holendrach) posiadają 

dostęp do Internetu szerokopasmowego. Dostęp do sieci daje nauczycielom możliwość 

wzbogacenia lekcji oraz korzystania z cyfrowych treści edukacyjnych. 

 

6.2. Kultura, turystyka i promocja 

6.2.1. Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach  

 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury. Zadania 

realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji imprez kulturalno-

sportowych o różnej tematyce i zakresie oraz prowadzeniu świetlic i ognisk artystycznych, 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy oraz 

powiatu. 

W 2021 r. działalność Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach z racji trwającej 

pandemii została ograniczona. Odwołane zostały niektóre imprezy widowiskowe i inne 

wydarzenia kameralne. Działalność CKSIP zmieniła swoją specyfikę. Niektóre wydarzenia 

miały wymiar symboliczny. W maju 2021 r. została otwarta nowa siedziba CKSiP. Budynek 

remizy przeszedł generalny remont, dzięki otrzymanym przez gminę dofinansowaniom. 

Środki finansowe, które nie zostały przeznaczone na organizację imprez, zostały wykorzystane 

na wyposażenie nowego obiektu, Przebudowa obiektu zamknęła się kwotą 1 mln 141 tys. zł. 

Zadanie zostało zrealizowane niemal w całości z dofinansowań 

Działalność sekcji tematycznych została zawieszona – rękodzielnicze, taneczne i sportowe. 

Sekcje muzyczno – artystyczne były prowadzone początkowo zdalnie, a później w ścisłym 

reżimie sanitarnym w siedzibie CKiSP. 

 

Centrum Kultury Sportu i Promocji w 2021  roku otrzymało na swą działalność statutową 

dotacje podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 462.000,00zł.  

 

I Najważniejsze imprezy organizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji w 2021 r.:  

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
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 Przy Centrum Kultury Sportu i Promocji ponownie powstał sztab Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Z racji obowiązujących obostrzeń finał ograniczył się do kwesty ulicznej  

i licytacji gadżetów, prowadzonych w Internecie. 

 

Akcja ekologiczna - sprzątamy brzegi Warty 

W sobotę 24. kwietnia CKSiP zorganiowało akcję – sprzątanie brzegów Warty. 

W sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia na terenie województwa łódzkiego  

i wielkopolskiego od 7 lat angażuje się wiele miast, organizacji i stowarzyszeń. W tym roku 

 do akcji po raz pierwszy przystąpiło miasto Pyzdry. Na nasz apel odpowiedzieli harcerze, 

miejscowi strażacy, wędkarze, pasjonaci turystyki wodnej i pracownicy lokalnej firmy 

budowlanej  

 

Święto Konstytucji i Dzień Strażaka 

 

Program Święta Konstytucji 3. Maja i Dnia Strażaka ponownie dostosowany został  

do panujących warunków i obowiązujących nakazów. Ograniczona liczba osób wzięła udział  

we mszy świętej, odprawionej w intencji Ojczyzny i druhów. Po niej przedstawiciele 

samorządu, radni powiatowi, strażacy i harcerze złożyli kwiaty pod pomnikiem POW. CKSIP 

ogłosił konkursy patriotyczne do mieszkańców – Artystyczne wyzwanie dla dzieci  

i Patriotyczny Obraz Gminy. Zakupiono flagi, które zostały rozprowadzone do każdej posesji w 

gminie, a także zlecono wykonanie okolicznościowego filmu. 

Strefa kibica w pyzdrskim kinie 

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach otrzymało zgodę i licencję TVP na 

organizację pokazów publicznych meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 

2020. W kinie powstała strefa kibica. Mieszkańcy mogli w niej oglądać transmisje meczów. 

Piknik ,,Od ziarenka do bochenka''  

 

Piknik zorganizowany został przy wiatraku holenderskim. Nowa formuła dożynek gminnych 

spodobała się mieszkańcom i turystom. 

Program imprezy nawiązywał do dawnych zwyczajów i tradycji. Pokazy i warsztaty dotyczyły 

produkcji mąki i wypieku chleba, ale nie tylko. Przypomniane zostały  też dawne prace 

domowo-gospodarskie. Swoje wyroby sprzedawali rękodzielnicy i koła gospodyń.  
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Święto Niepodległości 

Obchody Święta Niepodległości zostały podzielone na dwie części. Pierwsza to 

okolicznościowa msza i krótkie wystąpienia na rynku połączone z piknikiem 

niepodległościowym. Na drugą część zorganizowaną w Sali kina złożyła się akademia szkolna 

i koncert pieśni patriotycznych. 

Jarmark Bożonarodzeniowy 

Jarmark Bożonarodzeniowy został zorganizowany po raz pierwszy na rynku. Do współpracy 

zostali zaproszeni lokalni rękodzielnicy, którzy sprzedawali swoje wyroby – różnego rodzaju 

dekoracje świąteczne, upominki i świąteczne przekąski. Program imprezy stanowiły animacje 

i zabawy dla dzieci, w tym spotkanie z Mikołajem, a także koncert orkiestry dętej i zespołu 

góralskiego Ciupaga. Na potrzeby imprezy została stworzona świąteczna dekoracja w parku. 

II Zajęcia cykliczne odbywające się w Centrum w 2021 roku: 

 

 

Działalność Pyzdrskiej Orkiestry Dętej 

 

CKSiP sprawuję opiekę merytoryczną i finansową nad orkiestrą dętą. W tym celu zatrudnia 

kapelmistrza i instruktora, a także organizuje warsztaty dla członków orkiestry. 

W ciągu całego roku odbywały się próby orkiestry– dwa razy w tygodniu, a także lekcje 

indywidualne. Orkiestra uświetniła kilka wydarzeń kulturalno-religijnych, brała też udział  

w kilkudniowych warsztatach integracyjno-muzycznych. 

 

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych 

 

Półkolonie letnie 

W czasie wakacji zostały zorganizowane półkolonie letnie – wakacyjny przystanek pomysłów. 

Zajęcia odbywały się przez 5 tygodni, od poniedziałku do piątku. Wzięło w nich udział ok. 50 

dzieci z terenu gminy. Program półkolonii obejmował organizację różnego rodzaju zajęć 

tematycznych, będących sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego i rozwojem 

zainteresowań, a także wycieczek krajoznawczych. 
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Zajęcia tematyczne 

Centrum Kultury Sportu i Promocji na sezon jesienno-zimowy wprowadziło nową ofertę zajęć 

skierowanych dla dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywały się cyklicznie i cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. 

Ofertę stanowiły: 

- nauka tańca dla dzieci (dwie grupy wiekowe),  

- fitness dla dzieci, fitness rehabilitacyjny i fit sylwetka; 

- nauka gry na gitarze i instrumentach dętych 

- zajęcia wokalno-artystyczne 

- rękodzieło artystyczne 

- kółko teatralne 

- nauka tańca dla par i salsa dla pań. 

 

 

IV Organizacja spotkań okolicznościowych i działalność kinowa 

 

W sezonie jesiennym wznowiono działalność kinową. Dzięki współpracy z kinem objazdowym 

Ferment udało się zorganizować projekcję premierowych seansów dla dzieci i dorosłych. 

 

 

6.2.2. Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej  

 

Muzeum Regionalne w 2021 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację 

podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 340.000,00 zł, ponadto 

zaplanowano również dochody własne w kwocie 10.454,58zł.     

Z uwagi na pandemię wirusa Covid 19 i związane z nią zarządzeniami działalność oświatowa  

i wystawowa została ograniczona. Jednak od początku roku Muzeum było udostępnione dla 

zwiedzających. Pracownicy muzeum wykonywali pracę w systemie ciągłym tylko w 

przypadku jednego pracownika, z uwagi na stan zdrowia zastosowany został system pracy 

zdalnej w okresie marzec – kwiecień.  

W 2021 roku w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie następujące osoby;– dyrektor 

muzeum; zatrudniona na stanowisku adiunkta, archeolog; pomoc muzealna; oraz pracownik 

techniczny będący do dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP.  

Na umowę zlecenie zatrudniona została do obsługi ekspozycji w wiatraku holenderskim 

jedna osoba pracująca w sobotę i niedzielę w okresie miesięcy czerwiec – wrzesień.  

Frekwencja zwiedzających muzeum w okresie sprawozdawczym  około 3000 osób 
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Działalność muzeum 

Prace organizacyjne muzeum 

W dniu 4 czerwca br. Muzeum rozpoczęło swoją działalność udostępniania Wiatraka 

holenderskiego oraz znajdujących się w nim zbiorów dla zwiedzających. Również w tym dniu 

zainaugurowano cykliczne uruchamianie mechanizmu wiatraku w pierwszą sobotę i niedzielę 

miesiąca oraz ostatnią sobotę i niedzielę miesiąca o godz. 15.00. W związku 

 z udostępnieniem wiatraka dla zwiedzających wykonano ekspertyzę i sporządzono 

regulamin bhp. Duże zainteresowanie jakie wzbudza kolejny obiekt na trasie zwiedzania 

Pyzdr stworzyło  konieczność zatrudnienia na zlecenie dodatkowego pracownika muzeum. 

Znaczna ilość nagromadzonych w ubiegłych latach eksponatów muzealnych  

w pomieszczeniach domu podcieniowego wymagała segregacji i przeniesienia do 

pomieszczeń CKSiP. W miesiącu sierpniu część eksponatów etnograficznych przeniesiona 

została na ekspozycję przy wiatraku. Poszerzenie oferty turystycznej jaką było zakończenie 

prac konserwatorskich wiatraka holenderskiego zwiększyło zakres obowiązków w pracy 

muzeum oraz jej sprawnej realizacji. Działalność wystawiennicza muzeum wykonywana jest 

w trzech obiektach na terenie miasta: w klasztorze pofranciszkańskim /ul. Kaliska/, domu 

podcieniowym /rynek/ i w wiatraku holenderski /ul. Wrocławska/. 

 

W 2021 r., Wiatrak Holenderski w Pyzdrach, zabytek zakupiony przez Gminę od prywatnych 

właścicieli, a następnie poddany kompleksowej renowacji, otrzymał prestiżową nagrodę  

i tytuł zabytku zadbanego.  „Zabytek zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego celem jest 

promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, 

utrzymania i zagospodarowania zabytków.  Wiatrak został laureatem w kategorii „zabytki 

techniki”. Nagroda przyznana została  Gminie i Miastu Pyzdry za „wyjątkowo staranną 

konserwację wiatraka holendra, przeprowadzoną z maksymalnym zachowaniem elementów 

struktury budowlanej i wyposażenia obiektu – cennego świadka kulturowego krajobrazu 

Wielkopolski” . 

 

Działalność kolekcjonerska muzeum 

W tym okresie muzeum zakupiło do zbiorów muzeum zabytki, które zostaną 

wyeksponowane na wystawach tematycznych muzeum. Priorytetem zakupów do zbiorów 

muzeum są zabytki związane z dziejami miasta; materiały ikonograficzne, przedmioty 

związane z mieszkańcami Pyzdr oraz zabytki tzw. tematyczne: „1383 rok - pierwszy wystrzał ” 

, „Bitwa oddziału Taczanowskiego pod Pyzdrami w dniu 29 kwietnia 1863 r.”, „Oddział POW 

w Pyzdrach” 
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Zakupiono do zbiorów muzeum:  

- Puchar Wędrowny Magistratu m. Pyzdr…3 maja 1928 /1000 zł/ 

- stępa do zboża, maszyna do trzepania worków od mąki /2000 zł/. Eksponaty umieszczone 

zostały na ekspozycji we Wiatraku holenderskim.  

- zakupiono kolejną partię 30 szt. żelaznych kul armatnich, które prezentowane zostaną na 

ekspozycji „Pierwszy wystrzał”, 

- zakup worków lnianych do ekspozycji w wiatraku. 

Działalność wystawiennicza muzeum 

1. Realizacja wystawy stałej w muzeum „Pierwszy wystrzał”.  Zakup i realizacja wg 

projektu własnego gablot do wystawy. Zakup akcesoriów / rury plexi, siarka, szkło/  

do ekspozycji poświęconej „Pierwszemu wystrzałowi”. 

2. Organizacja ekspozycji w Wiatraku holenderski. Opracowanie i instalacja prezentacji 

multimedialnych /prace własne/ 

3. Wystawa czasowa „Józef Borus – pyzdrzanin – przymusowy robotnik podczas II wojny 

światowej w Finlandii”. 

4. Wystawa  posterowa Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej w Pyzdrach. Wystawa 

wyeksponowana w domu podcieniowym. 

 

6.2.3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach  

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach powstała (z zapisków Biblioteki)  

w 1948 roku. Zorganizowana w formie instytucji kultury i wpisana do rejestru Instytucji 

Kultury pod numerem 1/03.03.2006 r. Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

w Pyzdrach jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, 

informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Pyzdry, upowszechnianiu wiedzy i nauki 

oraz rozwojowi kultury. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że  jest ona miejscem spotkań 

społeczności lokalnej. 

Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajdują się 3 komputery oraz 2 tablety  

z dostępem do Internetu. W celach informacyjnych korzystać może każdy. Biblioteka posiada 

księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na określony termin. 

Posiada też wypożyczalnię gier planszowych oraz pakiet kodów zdalnego dostępu  

do e-booków oraz audiobooków dla czytelników. 
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Zatrudnienie 

 

W Bibliotece w okresie sprawozdawczym zatrudnieni byli: dyrektor 1 etat, bibliotekarze  

2 etaty (1 etat, 1 zastępstwo) główna księgowa na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy na 

umowę zlecenie 8h w tygodniu. W skład biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Ratajach 

obecnie jej działalność jest zawieszona. 

 

Finanse 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w 2021 roku otrzymała na swą działalność 

statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 

202.550,00 zł, dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup  nowości wydawniczych do 

bibliotek” w kwocie 8.700,00 zł, dotację z Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski. 

Komputery dla bibliotek w kwocie 10.000,00 zł. Oraz grant z Fundacji Polskiego Funduszu 

Rozwoju w ramach programu grantowego ,,Wakacyjna AktywAkcja’’ w wysokości 4.040,00zł. 

 

Działalność kulturalno-oświatowa- najważniejsze wydarzenia: 

Kontynuacja udziału w projekcie ,,Mała Książka-Wielki Człowiek” skierowanym dla dzieci w 

wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego 

czytania z dzieckiem.  

 Kontynuacja usługi ,,Książka na telefon” skierowanej do osób chorych, starszych 

 i z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki. Udział  

w Dniu Bezpiecznego Internetu ,,Bezpiecznie tu i tam’’- działania on-line mające na celu 

uświadomienie użytkownikom jakie zagrożenia czyhają w świecie wirtualnym i jak się  

ich wystrzegać. 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbył się w przestrzeni wirtualnej, na funpage’u oraz stronie 

Biblioteki. 

Udział w Dniu Dziecka poprzez zachęcenie najmłodszych czytelników do odwiedzenia 

Biblioteki w celu odebrania niespodzianki ze specjalnie przygotoanego koszyka z literackimi 

prezentami. 

Promowanie zbiorów ,,Wolnych Lektur’’, które zostały dopięte do e-katalogu biblioteki oraz 

biblioteki cyfrowej POLONA, która udostępniła czytelnikom 70 darmowych audiobooków. 

 

Udział w ogólnopolskiej akcji Kinder ,,Przerwa na wspólne czytanie’’ dzięki której biblioteka 

otrzymała w darze pakiet książek dla dzieci i młodzieży oraz 2 pufy.  
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Promocja katalogu bibliotecznego on-line. Zachęcanie czytelników do samodzielnego 

rezerwowania i zamawiania książek drogą elektroniczną.  

 Pyzdrska biblioteka zakwalifikowała się do 4 rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Program 

Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone 

przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program wspiera tysiące bibliotek 

publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. 

Zorganizowane zostały półkolonie wakacyjne dla dzieci z terenu gminy i miasta trwające  

5 dni. 

 W ramach zajęć odbył się: 

- naukowy pokaz eksperymentów fizyczno-chemicznych- dzieci poznały podstawowe prawa 

fizyki oraz właściwości kilku chemicznych substancji.  

- warsztaty kulinarne z szefem kuchni lokalnej restauracji, uczestnicy mieli okazję zobaczyć 

i gotować w profesjonalnej restauracyjnej kuchni.  

- spotkanie z ornitologiem na Białobrzegu, dzieci dowiedziały się jakie ptaki zamieszkują 

Nadwarciański Park Krajobrazowy zwłaszcza na terenie naszej gminy. 

- zajęcia kreatywne- warsztaty pobudzające wyobraźnię, zachęcające do twórczego myślenia, 

samodzielnego podejmowania działań, szukania nieszablonowych rozwiązań.  

- wyjazd na kryty basen w Jarocinie. 

Świętowaliśmy ,,Światowy dzień mózgu’’- ponieważ czytanie książek okazuje się zbawienne 

dla naszego mózgu. Każdy przeczytany tekst to rodzaj gimnastyki, która poprawia naszą 

pamięć i zwiększa plastyczność mózgu. Zaprosiliśmy czytelników do wspólnego treningu 

umysłu on-line na platformie ZOOM. 

Biblioteka przyłączyła się do ,,Narodowego Czytania’’ ,,Moralności Pani Dulskiej’’. Lektura 

czytana była na targowisku miejskim podczas festynu ,,Zaszczep się z KGW Kruszynki’’ 

 

Biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w programie 

,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek’’, który został rozpatrzony pozytywnie. Zakupione 

zostały 2 laptopy, 3 tablety, 3 czytniki e-booków, 3 roboty edukacyjne, które służą naszym 

czytelnikom.  

Od października w każdą pierwszą sobotę miesiąca prowadzone sią zajęcia dla dzieci 

 i ich rodziców ,,Bajkowe soboty w bibliotece’’. Podczas zajęć czytamy książki, dzieci słuchają 

bawią się i uczą.  

Podczas ,,Dnia głośnego czytania’’ gościliśmy przedszkolaków z Przedszkola ,,Bajkowy Świat’’. 

Grupy: Tygryski, Rybki, Dinusie, Żabki i Misie spędziły dzień w bibliotece poznały nowy 

atrakcyjny księgozbiór zakupiony z myślą o nich. Były to książki sensoryczne- pachnące, 
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dotykowe, książki zabawki, picturebooki oraz książki rozwijające kreatywność.  

 

Biblioteka wzięła udział w kolejnej edycji ,,Nocy Bibliotek’’ to ogólnopolska akcja, która  

w nietypowy sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek. Tematem przewodnim 

naszego spotkania była "Noc". Mali czytelnicy mieli okazję poznać i posłuchać o zwierzętach 

żyjących nocą. Wzięli udział w warsztatach litetacko-plastycznych, wykonali przepiękne 

jesienne lampiony. Sprawdzili swoje umiejętności w rozwiązywaniu zagadek i rebusów,  

a także podczas wykonywania specjalnych zadań. Dużą atrakcją okazały się zabawy  

z cieniem.  

 Zorganizowane zostało spotkanie autorskie ze znanym podróżnikiem, dziennikarzem  

i autorem książek.  

Biblioteka  przystąpiła do współpracy z Biblioteką Narodową w ramach cyfrowej 

wypożyczalni publikacji naukowych ACADEMICA. Academica to wypożyczalnia 

międzybiblioteczna, umożliwiająca bezpłatne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki 

Narodowej.  

Zasoby biblioteki i poziom czytelnictwa 

 

Biblioteka w Pyzdrach dysponuje księgozbiorem liczącym 35 630 wolumenów (w tym 12897 

znajduje się w Filii Biblioteki w Ratajach). W 2021 roku zakupiono 647 tomów książek na 

kwotę 16.148,19 zł. Do tego w darze od czytelników i wydawnictw biblioteka pozyskała 54 

tomy za kwotę 805,47 zł. 

Poniższa tabela prezentuje poziom czytelnictwa w 2021 roku.  

Tabela 17 Czytelnicy Biblioteki w 2021 r. 

Liczba czytelników 1500 

Liczba wypożyczeń 14051 

Liczba odwiedzin 3659 

Źródło:  Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach 

 

6.3. Sport i rekreacja 

6.3.1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku  

Burmistrz Pyzdr ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego Gminy Pyzdry w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.  

W ramach konkursu dofinansowanie w wysokości 67.000,00 zł otrzymał Miejski Klub 

Sportowy „Warta Pyzdry”.   
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6.4. Ochrona przeciwpożarowa  

W gminie Pyzdry w 2021 roku działało 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  

z czego 3 są ujęte w KSR-G, tj. Pyzdry, Pietrzyków i Lisewo.  

 

6.4.1. Członkowie OSP 

Jednostki OSP skupiają ogółem 388 członków, w tym 305 członków zwyczajnych,  

59 członków honorowych i 43 wspierających. 101 strażaków posiada szkolenia i badania 

dopuszczające do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto działa 3 MDP skupiające 

72 strażaków. 

Na 2021 rok zaplanowano 54 druhów do przeszkolenia: podstawowego, 

specjalistycznego, podnoszące kwalifikacje strażaków  do podejmowania działań ratowniczo-

gaśniczych. 

Poniższa tabela prezentuje udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych.  

 

Tabela 18 Udział  jednostek OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych  w 2021 r. 

Lp. Rodzaj zdarzenia OSP 

Pyzdry 

OSP 

Pietrzyków 

OSP 

Lisewo 

OSP 

Wrąbczynek 

1 Pożar traw, lasu itp. 12 6 1 4 

2 Wypadki drogowe 22 5 13 4 

3 
Ratownictwo 

chemiczne 
10 0 1 0 

4 
Zabezpieczenie 

terenu 
12 6 0 0 

5 Fałszywy alarm 1 0 0 0 

6 
Wyjazdy 

gospodarcze 
29 14 6 0 

 Razem 86 39 21 4 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

6.4.2. Dochody  

Dochody w jednostkach wyniosły – 113 458,00 zł, w tym: 

- dotacja z gminy Pyzdry 62 500,00 zł 

- dotacja z Komendy Głównej PSP  25 650,00 zł 

- dotacja z NFOŚiGW 19000,00zł 

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego      2 000,00 zł 
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- dotacja z OSP RP                                        4 308,00 zł 

 

Za powyższe środki finansowe zakupiono m.in. : 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pyzdrach 

Armatura wodno – pożarnicza, zabezpieczenie bojowe oraz  wyposażenie osobiste 

strażaków, buty, zestaw PSP R-1. 

  Ochotnicza  Straż Pożarna Pietrzyków 

Aparat powietrzny, kliny, armatura wodno-pożarnicza, wyposażenie osobiste 

strażaków, sanie lodowe z rozpieraczem, latarka szperacz VULKAN LED, bosak teleskopowy 

dielektryczny 

Ochotnicza Straż Pożarna  Lisewo 

Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS, wyposażenie osobiste strażaków. 

Ochotnicza Straż  Pożarna  Wrąbczynek 

Kurtki wyjściowe, trójnik kulowy, węże W-75 i W-52, zaślepki na hydrant. 

Ochotnicza Straż  Pożarna  Ruda Komorska 

Wkład własny w projekt covidowy- zakup węży, hełmy, pasy, buty. 

 

6.5. Rolnictwo 

W roku 2021 Gmina i Miasto Pyzdry przeprowadziła akcję usuwania odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej podczas, której zebrano  15,99  Mg odpadów ze 122 

gospodarstw rolnych. Całość przedsięwzięcia została pokryta z budżetu gminy i opiewała  

na kwotę 9 108,00 zł. 

W 2021 roku przymrozki nie wystąpiły   straty w gospodarstwie z tytułu wystąpienia suszy  

od 2019  roku rolnicy mogą  zgłaszać bezpośrednio do Wojewody przez aplikację suszową 

6.6. Ochrona zdrowia  

 

W ciągu całego roku 2021 na terenie Gminy Pyzdry miało miejsce około 4 badań 

mammograficznych organizowanych przez Ośrodek OPEN Poznań oraz Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej LARGO Sp. z o.o. 

W związku z pandemia wirusa SARS CoV-2  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

przekazał łącznie środki higieny osobistej, które w znacznej  części zostały przekazane  

do szkół. 

W budynku gminnym w Pyzdrach  przy ul. Kaliskiej 39 powstał gabinet, który oferuje zabiegi 

fizjoterapeutyczne z zakresu elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii, terapii falą 

uderzeniową, kinezyterapii oraz masażu. Usługi świadczone są przez podmiot prywatny. 
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7. Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Usług Wodno- Kanalizacyjnych w Pyzdrach 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych  

w Pyzdrach jest samorządowym zakładem budżetowym  powołanym 1 stycznia 1997 roku. 

Zakład nie posiada osobowości prawnej, nabyte przez niego prawa i zaciągnięte 

zobowiązania są prawami i zobowiązaniami gminy Pyzdry. Siedzibą Zakładu jest miejscowość 

Pyzdry. Terenem działania jest obszar gminy Pyzdry. 

Na czele zakładu stoi Kierownik, który zarządzając zakładem jednoosobowo ponosi pełną 

odpowiedzialność za całokształt jego pracy i wyniki. Prezentuje on także zakład na zewnątrz  

w zakresie prowadzonej działalności określonej statutem.  

7.1  Zakres działania i zatrudnienie 

Do zakresu działania Zakładu należy realizacja zadań własnych gminy w dziedzinie: 

 zakładanie i utrzymanie oraz konserwacja terenów zieleni, 

 utrzymanie i eksploatacja lasów stanowiących mienie komunalne, 

 konserwacja, wymiana i ustawienie znaków drogowych przy drogach pozostających  

w gestii gminy, 

 utrzymanie miejsc pamięci narodowej, 

 oczyszczanie ulic i placów, 

 zimowe utrzymanie dróg gminnych, 

 prowadzenie szaletów publicznych, 

 organizowanie wspólnie z gminą robót publicznych,   

 świadczenie usług dla odbiorców indywidualnych i innych zakładów, 

 bieżące utrzymanie i eksploatacja istniejących hydrantów, sieci i przyłączy, 

wodociągowych wraz ze   stacjami uzdatniania wody, 

 eksploatacja i konserwacja gminnych oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami 

kanalizacyjnymi, 

 wykonanie zadań inwestycyjnych zleconych przez gminę Pyzdry. 

 

Według stanu na 31.12.2021 roku zakład zatrudniał 17 pracowników na umowę o pracę  

i 1 osobę na umowę zlecenie, z tego: Kierownik Zakładu, Główna Księgowa, Księgowa, 

Pracownicy wodociągów – 4 osoby, Pracownicy oczyszczalni ścieków – 2 osoby, Pracownik 

na zieleni miejskiej – 1 osoba, Pracownicy Wydziału Oczyszczania Miasta – 3 osoby, 

Pracownicy omiatania ulic, szalet miejskich – 4 osoby.  
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7.2  Opis działalności Zakładu w 2021 roku  

 

Z pośród wielu zadań określonych w Statusie do Zakładu należy m. in. zbiorowe 

zaopatrzenie ludności w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw  

i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze 

ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także 

optymalizację kosztów.   

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowany jest poprzez hydrofornie: Pyzdry, 

Lisewo, Wrąbczynek, Pietrzyków.  

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 

Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach i dostarczających nieczystości płynne z nieruchomości 

nie skanalizowanych na oczyszczalnię ścieków we wsi Tarnowa. Zakład posiada własną 

oczyszczalnię. Poniższa tabela przedstawia obowiązujące w 2021 roku taryfy. 

 

Tabela 19 Taryfy obowiązujące w 2021 roku odbiorców z terenu gminy Pyzdry 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców 

Obowiązująca 

taryfa netto/brutto 

Od 01.01.2021                 

do 31.08.2021 

Obowiązująca 

taryfa netto/brutto 

Od 01.09.2021              

do 31.12.2021 

1 Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe 2,85 zł / 3,08 zł 2,89 zł / 3,12 zł 

2 
Pobierający wodę na cele produkcji i 

pozostałe 
2,85 zł / 3,08 zł 

2,89 zł / 3,12 zł 

3 Odprowadzający ścieki bytowe 4,00 zł / 4,32 zł 4,36 zł / 4,71 zł 

4 Odprowadzający ścieki przemysłowe 4,00 zł / 4,32 zł 4,36 zł / 4,71 zł 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych  

w Pyzdrach 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynikające z zadań własnych gmin, dostosowane jest 

dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. 

Jakość wody sprawdza kilkakrotnie w ciągu roku Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna we Wrześni - Laboratorium, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. Z o.o. we Wrześni oraz SGS „ Eko–Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie. Prowadzona 

jest, także regularna kontrola jakości wody podawanej do sieci w ramach monitoringu 

kontrolnego – 4 razy w roku, oraz w ramach monitoringu przeglądowego – 2 razy w roku.  
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Analizy ścieków dokonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydział 

w Koninie - Laboratorium oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. we Wrześni. Ponadto zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego  

i obowiązującymi przepisami 4 razy w roku wykonane są analizy ścieków oczyszczonych  

i surowych. 

Dla poprawy jakości obsługi usługobiorców Zakład prowadzi systematyczną kontrolę 

pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pozwala to na bezzwłoczne usuwanie wszelkich 

awarii na sieciach, częstokroć w terminie wyprzedzającym ewentualne zgłoszenie awarii 

przez osoby spoza Zakładu. 

Należy dodać, że na szybkość i sprawność usuwania awarii na sieci  

wodno- kanalizacyjnej duży wpływ mają również całodobowe dyżury pracowników, 

przyspieszające podjęcie działań w przypadkach zgłoszeń o awarii poza normalnymi 

godzinami pracy. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zachowania ciągłości dostaw, a co za 

tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci 

konkretnych ponoszonych kosztów. Taryfa w 2021 roku  gwarantowała środki na pokrycie 

minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i sprawiedliwy rozkład 

tych kosztów. 

Sieć wodociągowa oraz urządzenia hydroforowe wymagają stałych remontów i modernizacji. 

Aby obniżyć koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

wszystkie awarie na sieci usuwane są przez pracowników Zakładu. 

 

 

7.3. Przychody i koszty 

7.3.1. Związane z dostarczaniem wody 

Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę: - 801.965,85 zł 

- wynagrodzenia z narzutami- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy- 401.225,31 zł 

- materiały – 98.398,18 zł 

- energia – 163.590,27 zł 

- usługi obce – 48.269,19 zł 

- koszty zakupionej wody -3.931,33  zł 

- pozostałe koszty – 29.819,17 zł 

- koszty opłaty za usługi wodne – 50.413,00 zł 

- zakupy inwestycyjne – 6.319,40  zł  

 

Przychody: 

Łącznie przychody – 802.659,19 zł 

- wpływy z usług – 801.134,69 zł 
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- wpływy z pozostałych odsetek – 1.524,50 zł  

 

Tabela 20  Ilość wody wyprodukowanej w odniesieniu do wody sprzedanej w 2021 r. 

Ilość wody 

wyprodukowanej 
Ilość wody sprzedanej 

Wody popłuczne, płukanie 

zbiorników i sieci wodociągowych, 

potrzeby p-poż, awarie, inne 

428.328,00m³ 280.129,90 m³ 148.198,10 m³ 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych  

w Pyzdrach 

 

7.3.2. Związane z odprowadzaniem ścieków 

Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków: - 489.507,17 zł 

- wynagrodzenia z narzutami- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

składki ZUS, Fundusz Pracy- 251.707,58 zł 

- materiały – 16.687,24 zł 

- energia – 137.823,05 zł 

- usługi obce – 36.886,44 zł 

- pozostałe koszty –  24.809,99 zł 

- wywóz osadu z oczyszczalni – 12.763,59 zł 

- koszty opłaty za analizę  – 3.390,42 zł 

- zakupy inwestycyjne – 5.438,86 zł  

 Przychody: 

Łącznie przychody – 482.006,05 zł 

- wpływy z usług – 481.356,00 zł 

- wpływy z pozostałych odsetek – 650,05 zł  

  

 

Tabela 21  Ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnie w odniesieniu do ścieków płatnych  

w 2021 r. 

Ilość ścieków 

przyjętych 
Ilość ścieków płatnych Strata 

126.737,00 m³ 118.742,80 m³ 7.994,20 m³ 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych  

w Pyzdrach 
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7.3.3. Związane z oczyszczaniem miast i wsi, utrzymaniem zieleni i pozostałą działalnością 

Koszty: - 638.761,20 zł 

- wynagrodzenia z narzutami- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy- 464.788,57 zł 

- materiały –  113.037,05 zł 

- usługi obce – 21.063,04 zł 

- energia energetyczna- 9.776,71 zł 

- pozostałe koszty – 30.095,83 zł 

 

Przychody – 595.679,29 zł 

- wpływy z usług – 595.656,50 zł 

- wpływy z pozostałych odsetek – 22,79 zł. 

 

7.3.4. Większe Zadania zlecone przez Gminę i Miasto Pyzdry w 2021 roku 

1.  Wykonanie prac przy strzelnicy w Pyzdrach – 14.800,00 zł 

2. Wykonanie drogi z trylinki w m. Dłusk – 20.000,00 zł 

3. Wykonanie chodnika w m. Ruda Komorska – 60.000,00 zł 

4. Remont jezdni przy parkingu ul. Kościuszki– 37.500,00 zł 

5. Wykonanie chodnika przy ul. Matejki – 88.000,00 zł 

6. Wykonanie chodnika przy przystanku PKS w Pyzdrach – 32.000,00 zł 

7. Wykonanie parkingu przy BS w Pyzdrach – 15.000,00 zł 

 

8. Podsumowanie 
 

Podsumowując działalność samorządu gminy Pyzdry w 2021 roku należy podkreślić fakt,  

że był to kolejny rok w którym na inwestycje finalnie wydano znacznie więcej niż zakładała 

pierwotna uchwała budżetowa. Wydatki majątkowe przewidziane w wysokości  

4,8 miliona zł ostatecznie wzrosły do  5,67 miliona złotych, co stanowiło prawie 14 % całego 

budżetu gminy.  Powyższa sytuacja przede wszystkim była spowodowana pozyskaniem  

w trakcie roku budżetowego zewnętrznych  środków inwestycyjnych jak również 

ograniczaniem wydatków bieżących. Biorąc pod uwagę, że to był szczególny rok z uwagi  

na pandemie wirusa SARS CoV-2  tak wysoki  poziom inwestycji bardzo cieszy. Z największych 

zadań inwestycyjnych należy wymienić znaczną poprawę  poziomu infrastruktury drogowej 

na wsiach (Zapowiednia i Dłusk)  głównie dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych  

i Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19  oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia w oparciu  

o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków subwencji ogólnej  
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z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji  . Ze środków tych 

dokonano również budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry. 

Natomiast dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskane  

na modernizację w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach oraz dotacja z Województwa 

Wielkopolskiego na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo pozwoliły 

utrzymać trwający od kilku lat trend wzmacniania potencjału turystycznego gminy.  

Ponadto jeżeli się weźmie pod uwagę budowę dalszej  części chodnika przy ul. Szybskiej  

w m. Pyzdry, utwardzanie kruszywem drogi powiatowej w m. Kolonia Janowska przez Powiat 

Wrzesiński oraz remont chodnika w m. Rataje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 przez 

Wojewódzki zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznania a przede wszystkim przebudowę wałów 

przeciwpowodziowych wzdłuż Warty i Prosny przez Przedsiębiorstwo Państwo Wody Polskie 

można zauważyć, że  w tym względzie rok 2021 pozytywnie się wyróżnia na tle poprzednich 

lat.    
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