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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 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.  
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- 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 2020 roku liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się 

o 89 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 6954 osoby,  

w tym 3536 kobiet i 3418 mężczyzn.  

  
Tabela 1 Liczba mieszkańców gminy i miasta Pyzdry w 2020 r. 

Liczba osób Kobiety Mężczyźni 

W wieku przedprodukcyjnym 

(17 lat i mniej) 
641 647 

W wieku produkcyjnym 

(18-64 lat) 
2228 2300 

W wieku poprodukcyjnym 

(65 lat i więcej) 
667 471 

Razem 3536 3418 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Pyzdrach 

  
Tabela 2 Liczba osób zameldowanych w gminie i mieście Pyzdry  w 2020 r. 

Liczba osób 
Początek  

2020 r. 

Koniec  

2020 r. 

Zameldowanych na terenie miasta 3145 3119 

Zameldowanych na terenach 

wiejskich 
3898 3835 

Razem 7043 6954 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Pyzdrach 

  

W 2020 roku urodziło się w gminie 65 osób, w tym 34 dziewczynki i 31 chłopców,                     

a zmarło 97 osób, w tym 44 kobiety i 53 mężczyzn.  Wobec tego przyrost naturalny w 2020 

roku był ujemny. W stosunku do 2019 roku liczb zgonów wrosła o 17 osób, co spowodowane 

było głównie wirusem SARS CoV-2. 

 
Na koniec 2020 roku w gminie i mieście Pyzdry odnotowano 315 aktywnych wpisów 

działalności gospodarczej, w ilości 2 wpisów była prowadzona działalność gospodarcza 



Raport o stanie Gminy i Miasta Pyzdry – 2020 r. 

 

6 

 

 

prowadzona wyłącznie w formie spółek/spółek cywilnych. W 2020 roku zarejestrowano         

w gminie i mieście, w rejestrze CEIDG 38 nowych przedsiębiorców. Najczęstszym 

przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było wykonywanie pozostałych robót 

budowlanych wykończeniowych oraz tynkowanie. W 2020 roku wyrejestrowano z rejestru 

CEIDG 20 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych 

podmiotów  były roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych            

i niemieszkalnych oraz posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian. 

Zarejestrowanych jako osoby bezrobotne było 185 osób, w tym  

111 mężczyzn i 74 kobiety (dane Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni).   

 

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

w okresie od 16 marca 2020r. do 27 maja 2020r. 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, Kasa została zamknięta. Z dniem 30 marca 2020 r. zawieszono do 

odwołania stosowanie następujących postanowień załącznika numer 1 „Procedura procesu 

windykacji należności, do których stosuje się przepisy ustawy  Ordynacja podatkowa”. Po raz 

drugi wprowadzono podobne ograniczenia począwszy od dnia 26 października 2020r.,  które 

zostały utrzymane do końca 2020r.  Zgodnie z zaleceniem Prezesa Rady Ministrów 

pracownicy Urzędu  pracowali zdalnie. 

 

2. Informacja finansowa i inwestycyjna 

2.1. Finanse 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Gminy Pyzdry z tytułu zaciągniętych 

kredytów  i pożyczek wynoszą 3.861.366,55 zł, co stanowi 9,77 % wykonanych dochodów,        

w tym kredyty i pożyczki długoterminowe stanowią kwotę 3.602.898,55 zł.  
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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 8,42 %, przy planowanej relacji wynoszącej 6,16 %. Utrzymanie w kolejnych latach 

relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie zrealizowanym w 2020 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 2020 rok wyniósł 1.030,55 zł. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.681,79 zł, natomiast wydatki  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.558,76 zł. 

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy Pyzdry w 2020 roku.  

 

Tabela 3 Budżet gminy i miasta Pyzdry w 2020 r. 

 Plan 
(zatwierdzony przez Radę Miejską  

w dniu 30 grudnia 2019 roku 
Uchwałą Nr XII/98/19) 

 
Wykonanie 

Dochody 38.191.158,65 zł 
39.511.169,74 zł       (103,46 % 

planu) 

Wydatki 39.545.970,81 zł 
38.655.585,07 zł        (97,75 % 

planu) 

Wynik budżetu Deficyt 1.354.812,16 zł Nadwyżka 855.584,67 zł 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

Fundusz sołecki 

Na terenie gminy Pyzdry działa 20 sołectw. W 2020 roku wydatki w ramach Funduszu 

Sołeckiego zostały zrealizowane w kwocie 327.342,14 zł. Na wydatki inwestycyjne sołectwa 

przeznaczyły 87.250,02 zł, a na wydatki bieżące 240.092,12 zł.  

Wydatki bieżące realizowane przez poszczególne sołectwa  w ramach Funduszu  Sołeckiego 

związane był z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg i chodników, bieżącym utrzymaniem 
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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 2020 roku zaplanowane 

były na kwotę  4.821.412,00 zł a wykonanie wyniosło  4.683.952,00 zł, czyli wykonano             

w 97,15% planu.  W 2019 roku wykonano 100,95 % planu. Mniejsze  wpływy z tytułu 

podatku dochodowego  w stosunku  do 2019  roku związane były z pandemią wirusa SARS 

CoV-2. 

 

2.2. Inwestycje 

 
2.2.1. Zadania inwestycyjne 

 

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 

5.719.983,44 zł, natomiast wykonano kwotę 5.474.695,38 zł, co stanowi 95,71% 

planowanych wydatków majątkowych. 

 

Tabela 4 Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Koszt 

zadania 
w zł 

Uwagi 

1 
Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

4.423,50 Środki własne 

2 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku 
Dłusk-Rataje z przyłączami i 
przepompowniami sieciowymi i 
przydomowymi 

2.177.800,96 

Pożyczka z WFOŚiGW  
w Poznaniu w wysokości  

2.006.919,23 zł 
(umarzalna w 25%) 

w tym w 2020 r.  
1.720.303,76 zł 
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3 
Przebudowa sieci wodociągowej w m. 
Pietrzyków Kolonia i Pietrzyków 

2.177,10 Środki własne 

4 Budowa chodnika w wsi Wrąbczynek  10.550,00 

Zrealizowano z udziałem 
środków Funduszu 

Sołeckiego 

5 
Przebudowa chodnika przy ul. Targowej w 
m. Pyzdry 

169.647,11 

 

Środki własne 

6 
Przebudowa drogi gminnej nr 408033 w m. 
Pietrzyków Kolonia 

485.170,81 

Dotacja z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 

Lokalnych – 156.794,00 zł  

Dotacja z Funduszu Dróg 
Samorządowych – 

294.298,20 zł 

(93%) 

7 
Przebudowa drogi przy ul. Cmentarnej w m. 
Pyzdry 

101.014,90 

 

Środki własne 

8 
Przebudowa drogi gminnej przy ul. Targowej 
w m. Pyzdry 

89.962,52 

 

Środki własne 

9 Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk 36.596,07  

 

Środki własne 

10 
Przebudowa drogi gminnej wraz z 
chodnikiem w sołectwie Ruda Komorska 

77.750,72 
Zrealizowano z udziałem 

środków Funduszu 
Sołeckiego 

11 Przebudowa ulicy Zamkowej w m. Pyzdry 71.991,42 Środki własne 
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12 

 
Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna 
 
 

483 545,88 

Dotacja z PROW  
258.468,00 zł 

 
Dotacja z Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego  
108.000,00 zł 

 
(76%) 

13 
Zakup kostki brukowej na chodnik w m. 
Górne Grądy 

7.998,83  
Zrealizowano z udziałem 

środków Funduszu 
Sołeckiego 

14 
Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy 
Wiatraku Holenderskim w Pyzdrach 

57.196,96 

Dotacja z Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 

25.000,00 zł  

(44%) 

15 
Zakup działki o nr geodezyjnym 466/1 obręb 
Lisewo 

150,00 

 

Środki własne 

16 
Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w 
Pyzdrach 

46.999,00 Środki własne 

17 
Zakup traktora ogrodowego PARK PRO 740 
10X do koszenia zieleni miejskiej 

27.183,00 Środki własne 

18 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje 12.180,00 Środki własne 

19 
Budowa oświetlenia ulicznego w m. 
Zapowiednia 

32.000,00 
Zrealizowano z udziałem 

środków Funduszu 
Sołeckiego 

20 

Wykonanie projektu oraz zakupu lamp 
oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa 
Pietrzyków Kolonia 

10.950,00 
Zrealizowano z udziałem 

środków Funduszu 
Sołeckiego 

21 
Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego 
na terenie sołectwa Kruszyny 

5.950,00 
Zrealizowano z udziałem 

środków Funduszu 
Sołeckiego 

22 Budowa placu zabaw w m. Ciemierów 19.768,99 
Zrealizowano z udziałem 

środków Funduszu 
Sołeckiego 
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23 Wybudowanie altany we wsi Modlica 12.000,00 
Zrealizowano z udziałem 

środków Funduszu 
Sołeckiego 

24 Zakup altany ogrodowej w m. Wrąbczynek 5.000,00 Środki własne 

25 
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo 
wraz z sanitariatami 

132.505,50 
Dotacja z PROW  

 77.798,00 zł 
(59%) 

26 
Przebudowa nowej siedziby Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 

1.141.134,06 

Dotacja z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 

Lokalnych – 449.252,00 zł 
 

Dotacja z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – 450.000,00 
zł 
 

(79%)  

27 Budowa siłowni zewnętrznej w m. Lisewo 9.999,90  Środki własne 

28 
Budowa boiska sportowego i miejsca 
rekreacji w m. Dolne Grądy 

17.048,15 
Zrealizowano z udziałem 

środków Funduszu 
Sołeckiego 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

2.2.2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2020 roku 

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego we Wrześni na przebudowę odcinka drogi 

powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek –Zagórów – 100.000,00 zł,      

2. Dotacja dla Starostwa Powiatowego we Wrześni na przebudowę odcinka drogi 

powiatowej nr 2904P w m. Pyzdry, ul. Niepodległości w kwocie 71.000,00 zł, 

3. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni na zakup samochodu osobowego 

segment C –VW CADDY KOMBI Van w wersji oznakowanej w kwocie 25.000,00 zł, 

4. Dotacja dla Starostwa Powiatowego we Wrześni na zakup karetki dla Szpitala 

Powiatowego we Wrześni w kwocie 30.000,00 zł, 

 

2.2.3. Inwestycje zewnętrzne 
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Na terenie gminy zrealizowano także inne inwestycje, które miały istotny wpływ na życie 

mieszkańców. W 2020 roku na terenie gminy Pyzdry kontynuowano budowę sieci 

światłowodowej. Zadanie realizowane było przez firmę INEA S.A., w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa i ze środków własnych. Do sieci zostały podłączone 

miejscowości: Wrąbczynek, Zamość, Kruszyny,  Ruda Komorska i Pyzdry. Według stanu na 

koniec 2020 roku, około 550 nieruchomości (ok. 25% wszystkich nieruchomości) z terenu 

gminy nie ma dostępu do Internetu szerokopasmowego. 

W 2020 roku zakończyła się modernizacja drogi powiatowej w Zapowiedni. Budowa 

nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,5 km była realizowana przez Powiat Wrzesiński     

i będzie miała kontynuację. W planach jest bowiem remont drogi aż do Wrąbczynka. 

Realizacja inwestycji opiewała na kwotę 1,9 mln zł. 60% kosztów pochodziło z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Gmina Pyzdry dołożyła 100 tys. zł. 

Został przeprowadzony również remont ul. Niepodległości, który  opiewał na kwotę 

271 tys. zł i został niemal w całości sfinansowany przez Powiat wrzesiński. Inwestycję, 

obejmującą ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i regulację wszystkich studzienek wsparła 

Gmina Pyzdry kwotą 71 tys. zł. Dodatkowo posadzono nowe drzewka, co zwiększyło udział 

finansowy pyzdrskiego samorządu do kwoty nieco ponad 100 tys. zł. 

W 2020 roku zakończono  pierwszy etap modernizacji lewostronnego obwałowania Warty. 

Zadanie mające zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców polegało na rozbudowie korpusu        

i wykonaniu ekranów przeciwfiltracyjnych. Pierwszy etap obejmował modernizację wału         

o długości 325 m w Pyzdrach na wysokości Walgi.. Jego koszt opiewał na 1 mln 130 tys. zł.  

W 2020 roku  Polska Spółka Gazownictwa zakończyła I etap gazyfikacji gminy Pyzdry –

czterokilometrowego odcinka. 18 lutego 2020r.  nastąpił odbiór techniczny gazociągu 

średniego ciśnienia wybudowanego w Rudzie Komorskiej.  Wykonawcą zadania był Dział 

Realizacji Inwestycji i Remontów PSG z Krosna. Pierwszym obiektem na terenie naszej gminy 

przyłączonym do sieci gazowej jest budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie 

Komorskiej.  

 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego  

 

https://www.facebook.com/powiatwrzesinski/?__cft__%5b0%5d=AZX3AohhW2tauqZUCy3lKx4Fv9EKw9HD3w8woZL2ei9ZQDIrEIVrgzv1XOMcItvReHZgM_T2dCHcLetkPsUOwG21CdNPLcQGpauc7rLIHqiylCG8Qb9n70HKFrhatkTtWnJGFYB7sYa5oxauzCUB-wS0&__tn__=kK-R
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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. 2020 poz. 713 ze zm.) 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 2020 r. poz. 

2243).  

W roku 2020 w wyniku przejęcia gruntu z trwałego zarządu przyjęto do zasobu gminnego 0,2740 ha 

gruntów. 

Gmina Pyzdry na podstawie umów cywilno – prawnych nie nabyła żadnych gruntów. Na podstawie 

decyzji Burmistrza Pyzdr, Gmina Pyzdry nie nabyła z mocy prawa żadnego gruntu. Ogółem na dzień 

31 grudnia 2020 roku zasób gruntów gminnych wynosi 409,5260  ha. 

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

wielorodzinnych. W budynkach tych znajdują się 35 lokali mieszkalnych i 18 lokali użytkowych.           

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

Pyzdry uzyskuje z dochody.  Poniższe tabele prezentują nieruchomości stanowiące własność 

gminy oraz dochody uzyskane z mienia komunalnego.   

 

Tabela 5 Nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyzdry - stan na 31.12.2020 r. 

Lp. Sposób korzystania z gruntu Stan w ha 

1 Zasób gminy 409,5260 

2 Wieczyste użytkowanie osób fizycznych 0,4145 

3 Wieczyste użytkowanie Spółdzielni i innych osób prawnych 0,3093 

4 Drogi gminne 155,6892 

5 Grunty pozostające w trwałym zarządzie 7,7049 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 
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 Tabela 6 Dochody Gminy Pyzdry z mienia komunalnego w 2020 r. 

Lp.  

Źródło dochodu 

Planowane 

wpływy netto  

w 2020 r.  

w zł 

Wykonanie  

na 31.12.2020 r. 

wartość netto  

w zł 

1 Sprzedaż nieruchomości gminnych 569.736,50 575.136,50 

2 Dochody z tytułu najmu, dzierżawy  160.244,00 165.263,88 

3 Dochody z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste  

i dochody z tyt. ustanowienia prawa uw –     I opłata 

4.597,00 4.963,10 

4 Dochody z przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

15.300,00 15.507,49 

5 Dochody z tytułu trwałego zarządu 8.701,00 8.699,92 

 Razem: 758.578,50 769.570,89 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

 

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

o łącznej długości 31,8 km, kanalizacja deszczowa o długości 12,1 km oraz sieć wodociągowa 

113,6 km.  

Na koniec 2020 roku w zasobie Gminy Pyzdry znajdowały się wymienione w poniższej tabeli 

drogi gminne.  

 

Tabela 7 Drogi gminne na terenie miasta Pyzdry w 2020 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 

  

13,940 

  

7,150 

  

5,720 

  

0,240 

  

0,120 

  

0 

  

0,690 

  

0 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

Tabela 8 Drogi gminne na terenie wiejskim gminy Pyzdry w 2020 r. 
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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 

  

100,990 

  

46,430 

  

1,040 

  

0 

  

0,890 

  

0 

  

19,910 

  

32,720 

 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

4. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii  

 

4.1. Strategia Rozwoju Gminy Pyzdry na lata 2015-2020 
 

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 2015-2020 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  

2015-2020. Natomiast  misja  określa rolę lub deklarowany sposób działania zmierzający do 

zrealizowania wizji. 

WIZJA 

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

MISJA 
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Misją Gminy i Miasta Pyzdry jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju  działalności 

gospodarczej, osadnictwa oraz aktywnych form spędzania wolnego  czasu. W tym celu 

podejmowane są różnorodne inicjatywy z poszanowaniem  dziedzictwa historycznego oraz 

przyrodniczego gminy. 

 

Dla osiągnięcia założonych celów założono konieczność realizacji poniżej wymienionych 

zadań inwestycyjnych. 

 

Tabela 9 Stan realizacji zadań inwestycyjnych wpisanych do Strategii 

Lp. Nazwa zadania 

1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pietrzyków-Kolonia 

2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walga 

3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zapowiednia 

4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość 

5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pyzdry (ul. Zwierzyniec i Miłosławska) 

6 Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyzdry  (ul. Wymysłowska – Dłusk) 

7 Modernizacja istniejących ujęć wody 

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 

9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pyzdry – ul. Bolesława Pobożnego 

10 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białobrzeg 

11 Modernizacja nowej siedziby CKSiP 

12 Modernizacja świetlic wiejskich 

13 Budowa targowiska w Pyzdrach 
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14 Budowa sieci kanalizacji wodociągowej i sanitarnej do terenów inwestycyjnych 

15 Budowa chodnika Rataje – Pietrzyków 

16 Remont drogi powiatowej nr 2901 Wrąbczynek – Zapowiednia 

17 Umocnienia wałów przeciwpowodziowych na rzece Prośnie i Warcie 

18 Pogłębienie i poszerzenie koryta cieku Flisa w miejscowości Pyzdry  

19 Gazyfikacja miejscowości Pyzdry, Tarnowa i Ruda Komorska 

20 Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Pyzdry 

21 Zakup i odnowa obiektów zabytkowych w m. Pyzdry 

22 
Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni i obiektów podobszaru Pyzdry -Centrum na 

rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji 

23 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłoczyzna  

24 Przebudowa drogi gminnej nr 408033 w miejscowości Pietrzyków-Kolonia 

 

stan realizacji na koniec 2020 roku: 

kolor zielony – inwestycje zrealizowane 

kolor niebieski – inwestycje w trakcie realizacji 

kolor czerwony – inwestycje niezrealizowane 

 

Zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji wodociągowej i sanitarnej do terenów 

inwestycyjnych nie zostało zrealizowane ponieważ nie było takiej potrzeby. W 2020 roku 

podjęto pracę przygotowujące do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na 

lata 2021-2025 

 

4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pyzdry 
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„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 

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 2020 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 
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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. 

 

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 2020 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 2020  powierzchnia objęta  planem wynosiła 372 ha, w tym pod zabudowę 

mieszkaniową przeznaczone jest 51,3% powierzchni, zabudowę usługową 7,5%, 
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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 2020 wydano: 

 41 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 24 dotyczące zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 3 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

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

 

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców  w 2020 roku rozpoczęto procedurę zamiany 

Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rataje oraz kontynuowano  

procedurę zmiany planu wsi Ruda Komorska. 

 

 

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   

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 2020 w zakresie: 

I. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

W 2020 r na terenie gminy Pyzdry wybudowano 4 przydomowe  oczyszczalnie ścieków,           

z czego na 2  oczyszczalnie  udzielono dotacji  na łączną kwotę 4.423,50 zł. 

http://portal.gison.pl/pyzdry/
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II. Gospodarka odpadami 

Według ewidencji ludności w 2020 roku zameldowanych było na terenie gminy Pyzdry  6853 

osób, a według osób wykazanych w deklaracjach do opłat teren gminy zamieszkują 5963 

osoby.  

Do 1 marca 2020 roku za odpady segregowane mieszkańcy ponosili opłatę: 

- 20,00 zł od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, 

- 40,00 zł od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny. 

- 18,00 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 2020 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Pyzdry  

2.030,60  Mg odpadów komunalnych, w tym: 

Odpady selektywne:  

Opakowania z papieru i tektury  – 22,46 Mg  

Opakowania ze szkła – 109,56 Mg  

Opakowania z tworzyw sztucznych -  98,42 Mg    

Odpady wielkogabarytowe – 86,92 Mg  

Odpady biodegradowalne – 238,80 Mg  
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Odpady zielone z PSZOK – 2,40 Mg  

Odpady zmieszane – 1.472,04 Mg  

 

W 2020 roku osiągniętego poziomu  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia            

w wysokości  44,18% w stosunku do 34 % w 2019 roku . 

 

III. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Pyzdry  

W ramach ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez Gminę 

Pyzdry, w 2020 roku  prowadzono działania związane z usuwaniem azbestu. W 2020 roku 

Gmina Pyzdry złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej o dotację na usuwanie azbestu i otrzymała w wysokości 31.320 zł   

Zadanie realizowano  w 2020 roku i unieszkodliwiono 90 ton wyrobów zawierających azbest .  

 

4.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Pyzdry 

 

W 2020 roku na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano kwotę 

30.080,00 zł, z czego na utrzymanie zwierząt w schronisku 18.880,00 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  

8 psów na łączną kwotę 25.000,00 zł. Na dokarmianie i wyłapywanie bezdomnych psów 

wydano 2.803,80 zł, natomiast koszty wynikające z umowy w sprawie zapewnienia 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

wynosiły 7.543,80 zł. 

 

4.6. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry 
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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 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. Planowana dystrybucyjna sieć gazowa powinna 

posiadać przepustowość umożliwiającą zaspokojenie potrzeb energetycznych gminy gazem 

ziemnym na określonym koncepcją obszarze gminy. 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 2020 roku  Polska Spółka Gazownictwa zakończyła I etap gazyfikacji gminy Pyzdry –

czterokilometrowego odcinka. 18 lutego 2020r.  nastąpił odbiór techniczny gazociągu 

średniego ciśnienia wybudowanego w Rudzie Komorskiej.  Wykonawcą zadania był Dział 

Realizacji Inwestycji i Remontów PSG z Krosna.. Pierwszym obiektem na terenie naszej gminy 

przyłączonym do sieci gazowej jest budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie 

Komorskiej.  

Polityka energetyczna i przestrzenna gminy winna ujmować kwestie zachowania 

racjonalności użytkowania i dystrybucji paliw i energii. Dotyczy to podziału obszarowego 

miejscowości wraz z dalszym podejmowaniem decyzji o rozwoju przestrzennym, w których 

obszarach będzie rozwijana sieć gazowa, a w których system ciepłowniczy (unikanie 

jednoczesnego dostarczania ciepła sieciowego i gazu ziemnego na tym samym obszarze). 

Stawki za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym powinny być 

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

W ostatnich latach na terenie gminy Pyzdry Energa Operator S. A. przeprowadziła szereg 

inwestycji, które znacznie przyczyniły się do poprawy funkcjonowania infrastruktury 

elektroenergetycznej i zasilania. W roku 2020 realizowano takie zadania jak wymiana linii 

napowietrznych niskiego napięcia w miejscowościach: Pyzdry, Baraniec i Pietrzyków Kolonia. 

Pobudowane zostało też 20 przyłączy energetycznych. Szczególnie celowe było skablowanie 

istniejącego obwodu linii napowietrznej na ulicy Kilińskiego w kierunku ulicy Wrzesińskiej. 

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. ENERGA wykonała w m. Pietrzyków Kolonia przebudowę linii energetycznej. Przy tej 

okazji spółka oświetleniowa wymieniła 6 szt. opraw rtęciowych na sodowe. 

Łącznie w latach 2017-2020 wymieniono około 110 opraw. 

 

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 ma 
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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 2020 roku prowadzono dystrybucję gazu ziemnego w miejscowości 

Ruda Komorska. Jednakże zgodnie z planami Polskiej Spółki Gazownictwa Odział w Poznaniu 

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. 18,0 km sieci śr/c o średnicach dn 250, 180, 160, 90, 63 PE. W efekcie gazyfikacji na 

terenie gm. Pyzdry docelowo zostanie przyłączonych ok. 300 odbiorców, a dystrybucja 

paliwa gazowego może osiągnąć poziom ok. 1,5 mln m3/rok gazu ziemnego podgrupy Lw 

(GZ-41,5). Sieć ma być zasilana z planowanej stacji red-pom w/c w Lisewie, której budowa 

ma być realizowana przez PGNiG z udziałem środków Gminy i Miasta Pyzdry. 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 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 
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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  

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 2020 roku inwestycje drogowe wymienione zostały  

w punkcie 2.2.1. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku. 

21 lipca 2020 roku Gmina zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska       

i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu porozumienie o wspólnej realizacji ww. programu na 

terenie gminy Pyzdry. Od 1 października 2020r. 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 i wysokości możliwych do uzyskania dopłat.  

 

 

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 
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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 2020 roku objętych programem było 5 podopiecznych. Kwota dofinansowania  

z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 6 912,50 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 10 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 
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terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu  

i innych używek. 

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 2020 roku: 

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

schronienie na ogólną kwotę 86 735,83 zł.  

Wypłacono zasiłki stałe dla 31 osób na łączną kwotę 147 538,36 zł (całość wykonania 

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

ubezpieczenia zdrowotne  na łączną kwotę 11 566,21 zł.  

Poniższe tabele przedstawiają zakres świadczeń rodzinnych i zakres pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

 

Tabela 11 Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w roku 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

świadczeń 
Wydatki w zł 
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Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

 

 

Tabela 12 Realizacja zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2020 r. 

1 Zasiłki rodzinne 6992 792 538,00 

2 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z 

tytułu 
3 765 363 472,00 

urodzenia dziecka 27 24 118,00 

opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 
85 29 880,00 

samotnego wychowywania dziecka  276 54 185,00 

kształcenia i rehabilitacji dziecka  

niepełnosprawnego 
361 37 147,00 

rozpoczęcia roku szkolnego 788 40 243,00 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania (dojazd lub 

zamieszkanie)  

1091 74 841,00 

wychowywanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
1137 103 065,00 

Razem zasiłki rodzinne z dodatkami 10.757 1 156 020,00 

3 Zasiłki  pielęgnacyjne 2751 593 367,00 

4 Świadczenia  pielęgnacyjne 517 935 384,00 

5 Specjalny zasiłek  opiekuńczy 159 96 784,00 

6 
Jednorazowa  zapomoga z tyt.  urodzenia 

dziecka 
47 47 000,00 

7 Zasiłek dla opiekuna 122 75 640,00 

8 Świadczenie rodzicielskie 259 237 089,00 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
świadczeń 

Wydatki w zł 

1 Wypłacone świadczenia z funduszu 

 alimentacyjnego 
388 154 280,00 

2 

Kwoty zwrócone przez dłużników 
alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
z tego przekazane: 
- budżet państwa       
- budżet gminy 

 

 

 

91 863,09 

 

29 042,18 

19 361,48 
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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 2020r wpłynęło 99 wniosków. Łączna ilość wydanych decyzji/informacji 111,  programem 

zostało objętych 1234 dzieci, kwota wypłaconych świadczeń 7 408 402,09 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. 

- odsetki  43 459,43 

3 Liczba rodzin uprawnionych do 

świadczeń alimentacyjnych 
28   

4 Liczba osób uprawnionych do 

otrzymania świadczeń alimentacyjnych 
30   

5 Liczba dłużników w gminie Pyzdry 52   
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Do programu przystąpiło 12 podmiotów gospodarczych w tym 6 z terenu Gminy i Miasta 

Pyzdry. Wydano do 2020 roku 316 Gminnych Kart Seniora. 

 

 

4.6. 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 

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.  
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W 2020 roku Zespół odbył 13 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. 

 

 

4.7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

 
 

W roku 2020 Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła            

8 osób. W związku z tym, iż od marca 2020 r. rozpoczęło się wprowadzanie obostrzeń 

związanych z pandemią Covid-19  komisja  odbyła  3  spotkania– posiedzenia komisji. Koszt 

odbytych posiedzeń to kwota 5.590,00 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. Program ten finansowany był z budżetu gminy ze środków  

pochodzących  z  wpłat  za   wydawanie   zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych.      

W minionym 2020 roku budżet Komisji wynosił 116.362,47 zł. W kwocie tej zawierają się 

opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi niemożliwe było w tym roku 

funkcjonowanie komisji i realizowanie swoich zadań w ustalonej do tych czas formule. 

Prowadzone przez komisję działania to: 

1. Działania edukacyjne prowadzone do tej pory wśród młodego pokolenia naszej gminy, ich 

rodziców i nauczycieli poprzez realizację warsztatów profilaktycznych, przedstawień, 

konkursów, szkoleń i wywiadówek    profilaktycznych   zmieniały  swoją  formułę  tak,  aby  

ich  organizacja  odbywała  się w bezpiecznych dla wszystkich warunkach. W związku z tym 

zakupiono dla wszystkich szkół pakiety edukacyjne do prowadzenia działań profilaktycznych 

w szkołach online. Były to: 

- pakiet nagrań online „Zdalna szkoła” adresowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Pakiet ten obejmuje  6  warsztatów dla uczniów na temat:, cyberprzemocy (klasy 7 - 8) mowy 

nienawiści (klasy 1-3), kryzysu  w  izolacji  i cyberprzemocy (klasy 4-6), dopalaczy i uzależnień 

chemicznych (klasy 6-8), 2   szkolenia   dla   nauczycieli   z   zakresu   profilaktyki  wykluczenia  

i  uzależnień  chemicznych  oraz 1 spotkanie dla rodziców na temat uzależnień – 1.500,00 zł 

-  program profilaktyczny dla klas 6,7 i 8 szkół podstawowych „Moje życie wolne od 

uzależnień”, którego ogólnym celem jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych poprzez zwiększenie świadomości uczniów na temat skutków sięgania po 
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nie w  młodym wieku, wzmocnienie czynników chroniących w zakresie rozwoju 

samoświadomości i  poczucia własnej wartości, a także umiejętności w zakresie 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych - 2.200,00 zł 

- dla celów edukacyjnych zakupiono także IT gogle ze scenariuszami zajęć obrazujące 

długotrwałe korzystanie z komputera – 2.500,00 zł 

2. Na  terenie  wszystkich  szkół  działających w naszej gminie komisja finansuje działalność 

związaną z organizacją zajęć socjoterapeutycznych, które odbywają się w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo w każdej szkole. Dofinansowanie prowadzonych zajęć dotyczy także zakupu 

niezbędnych materiałów papierniczych. Łączny  koszt  realizowanego  zadania  to kwota 

9.450,00 zł. Dla zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków odbywanych spotkań      

z dziećmi zakupiono 4 bezdotykowe dozowniki płynu dezynfekującego    w     kwocie   

5.709,40 zł.  Dodatkowo   dzieci  i  młodzież    pochodząca   z   rodzin z problemem 

alkoholowym uczestnicząca w różnego rodzaju zajęciach profilaktycznych   otrzymała   

wsparcie   w  postaci  bezpłatnego  dożywiania  na  kwotę 4.193,00 zł. W związku z tym, iż 

szkoły zaczęły działać w systemie nauki zdalnej i socjoterapeuci zgłaszali po konsultacjach z 

rodzicami potrzebę realizacji zajęć w formie online zakupiono dla wszystkich (4 sztuki) szkół 

laptopy do pracy zdalnej. Koszt zakupu to kwota - 10.824,00 zł. 

3. Z funduszy Komisji sfinansowano także roczną (na rok 2021) prenumeratę czasopisma 

,,Remedium” dla punktu konsultacyjnego i wszystkich szkół działających w mieście i gminie 

na kwotę 800,00 zł oraz dokonano zakupu wydawnictwa pt.,,Teczka gotowych materiałów     

z pakietem multimedialnym” związana z obsługą pracy komisji - 1.108,24 zł 

4. 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 (zjawiskiem przemocy w rodzinie, 

problemem pijących nastolatków, tworzeniem bazy adresów  i   ofert   profesjonalnych   

placówek  pomocowych  na  terenie  powiatu  i  województwa. W mijającym roku punkt 

działał  11  miesięcy  co  wynikało  z  miesięcznej  nieobecności pracownika w punkcie z 

powodu choroby. Roczny koszt wynagrodzenia psychologa przyjmującego w punkcie to 

6.600,00 zł. Zakres zadań realizowanych w punkcie konsultacyjnym stanowią zał. nr 1  do 

niniejszego sprawozdania, które przedstawiają merytorycznie i liczbowo zakres 

podejmowanych czynności.                    Dla punktu konsultacyjnego dokonano także zakupu:   

 materiałów papierniczych w kwocie - 180,90 zł 

 żeli antybakteryjnych-  70,01 zł 

 środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, ręczniki papierowe) – 596,00 zł 

 dozownika bezdotykowego - 1.427,35 zł 
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 laptopa - 2.706,00 zł 

 abonamentu telefonicznego i raty za telefon komórkowy - 900,61 zł 

 maseczki ochronne , które zakupiono  na potrzeby zaplanowanej w październiku 

konferencji przy   współudziale   fundacji   Bonum   Humanum,  w   związku                    

z    sytuacją   pandemiczną w kraju i faktem, iż konferencja nie doszła do skutku 

zakupione maseczki przekazano na potrzeby Punktu Konsultacyjnego – 200,00 zł 

5. Ze środków komisji sfinansowano szkolenia w następujących obszarach tematycznych:                       

-czterech szkolenia  dla członków komisji w formie nagrań wideo na następujące tematy:                       

– „Jak skutecznie realizować zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”                         

- „Jak motywować do podjęcia leczenia”                                                                                                               

- „Przygotowanie do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i szkolenia 

sprzedawców”      - „Weryfikacja wydruków z kas fiskalnych” na łączną kwotę - 1.400,00 zł                                                       

W miesiącu  lipcu zorganizowano także szkolenie w formie terenowej dla sprzedawców 

napojów alkoholowych „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych” – 1.260,00 zł 

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

uzależnienia to kwota – 820,00 zł. 

7. Ponadto komisja dofinansowała udział 1 osoby w maratonie terapeutycznym dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych w Centrum „U” we Wrześni – 300,00 zł 

8. W miesiącu lipcu przewodnicząca i sekretarz komisji uczestniczyli w posiedzeniu komisji 

budżetowej Rady Miejskiej, której celem było sprawdzenie gospodarowania budżetem 

komisji.  

9. W miesiącu listopadzie przygotowano projekt gminnego programu rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkotykowych wraz z uchwałą do przyjęcia przez radnych Rady 

Miejskiej w Pyzdrach. Wobec braku uwag projekt został przyjęty na sesji Rady Miejskiej.  

10. W mijającym 2020 roku wydatkowano łącznie 60.725,51 zł. Pozostała kwota w wysokości 

55.636,96 zł została przeniesiona na wydatki komisji w roku 2021. 

                                              

4.8. Program współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2020 roku   

 

Program współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został przyjęty 

przez Radę Miejską w Pyzdrach Uchwałą nr XI/95/19 z dnia 28 listopada 2019 roku. Program 
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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 2020 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 6.500,00 zł. 

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

realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - dotacja 60.000,00 zł  

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

wypoczynku dla dzieci i młodzieży- dotacja 13.500,00 zł. 

  

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

Zarządzeniem Burmistrza nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku została powołana komisja. 

Na posiedzeniach w dniach 11 oraz 18 lutego 2020 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. 

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 podmioty: Lokalna 

Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”. 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” dofinansowana kwotą 5.000,00zł,  

w zadaniu „Mapa Puszczy Pyzdrskiej” opracowała i wydała  
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w nakładzie 1000 sztuk aktualną mapę Puszczy Pyzdrskiej z naniesionymi trasami 

rowerowymi co przyczyniło się do popularyzacji turystyki rowerowej. 

Na realizację zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

pozytywnie została rozpatrzona oferta złożona przez podmiot: Miejski Klub Sportowy „Warta 

Pyzdry”. 

Miejski Klub Sportowy „Warta Pyzdry” dofinansowany kwotą 40.602,08 zł, w zadaniu 

„Zagraj z Wartą” na organizację zajęć poświęconych rozwijaniu umiejętności gry w piłkę 

nożną chłopców i mężczyzn poniżej 16 lat i starszych 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. Do przeprowadzenia 

treningów wybrano trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Dzięki zajęciom 

sportowcom i sukcesom zwiększyło się lokalne znaczenie MKS „WARTA PYZDRY”. W związku 

z pandemią koronawirusa MKS „Warta Pyzdry” zmuszony był odwołać wszystkie treningi         

w okresie marzec-maj 2020r., zwieszone zostały również wszystkie rozgrywki co 

spowodowało, że złożona oferta nie została zrealizowana w zakładanej  

kwocie- 60.000,00zł. Termin realizacji zadania publicznego: 01.03.2020 - 31.12.2020 

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  

13.500,00 zł w zadaniu „Aktywnie, czyli ciekawie” 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, ze ich dzieci spędzają czas wolny od zajęć 

lekcyjnych pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz wolontariuszy.  
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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. Uczestnicy uwrażliwili się na piękno i różnorodność podwodnego świata na 

warsztatach akwarystycznych w Poznaniu, zwiedzali Stary Rynek w Bydgoszczy, uczestniczyli 

w warsztatach własnoręcznego wykonywania mydełek w Bydgoszczy a także uczestniczyli      

w rejsie tramwajem wodnym połączonym ze śluzowaniem po rzece Brda. Stowarzyszenie 

wnioskowało o przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania ze względu na czasowe 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 1 czerwca 2020r. na 15 czerwca 2020r. 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” złożyła ofertę na wsparcie realizacji 

zadania publicznego w trybie na zadanie publiczne z zakresu „Podtrzymywania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej       

i kulturalnej” na zadanie „Rowerem po Puszczy”. Wnioskowana kwota dotacji wyniosła 

3.000,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania publicznego to 10.000,00zł. Celem głównym 

projektu było wykonanie murali na przystankach autobusowych  znajdujących się                    

w miejscowościach: Pyzdry, Tłoczyzna i Walga. Murale miały przyciągnąć uwagę turystów by 

zapoznali się z ofertą tras rowerowych po Puszczy Pyzdrskiej.  

 

 

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

 

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 
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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 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 ramach projektu z pkt. 2. w 2020 roku pozyskano dofinansowanie na zadanie pn. 

,,Adaptacja domu podcieniowego na cele edukacyjno-muzealne –etap II”. W 2021 roku 

zadanie zostanie zrealizowane.   

W 2020 roku złożono wniosek na zadanie z pkt. 1 dotyczące przebudowy centrum Pyzdr. 

Zadanie  
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z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskało dofinansowanie w wysokości 

1 000 000,00 zł, a jego realizacja planowana jest na lata 2021-2022.  Pozostałych zadań nie 

zrealizowano.  

 

5. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Pyzdrach  

W 2020 roku radni Rady Miejskiej w Pyzdrach podczas siedmiu posiedzeń podjęli szereg 

ważnych decyzji dla Gminy i Miasta Pyzdry. 

Podjęto 68 uchwał w zakresie: 

- spraw budżetowych – 16, 

- podatków i opłat – 13, 

- oświaty – 1, 

- mienia gminnego – 21, 

- działalności Rady Miejskiej – 3, 

- regulaminów, programów, strategii, ocen – 7, 

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2, 

- stowarzyszeń – 1, 

- aglomeracji-1, 

- sytuowania obiektów małej architektury – 1, 

- transportu publicznego -1, 

- konsultacji -1. 

 

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. Gmina i Miasto Pyzdry 

dofinansowało budowę drogi powiatowej Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów – 100 

000 zł i z budżetu gminy przeznaczone zostały środki w wysokości 71.000 zł na 

przebudowę drogi powiatowej w Pyzdrach ul. Niepodległości.  Udzielane były dotacje 

celowe dla spółki wodnej w wysokości 3.000 zł oraz na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków w wysokości 4.423,50 zł. W związku z pandemią podjęto uchwały      
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w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu 

oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 oraz w sprawie 

odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych. 

 

2) podatki  

Na rok 2020 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 

2020/2021, która dotyczy zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do 

szkół. 

 

4) mienie gminne 

Uchwały dotyczące gospodarowania mieniem gminnym, które zostały zrealizowane dotyczą 

spraw: 

- sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 288/12 

położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczynkowskie Holendry o pow. 0,16 ha, 

- udzielenia 90 % bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz 

najemcy dz. 288/12 o pow. 0,16 ha,   

- sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem 

przynależnym i udziałem w gruncie - lokal nr 20 o pow. 68,60 m2 . 

-  udzielenia 90 % bonifikaty przy sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 

wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie położonym w Pyzdrach, 

-  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Pyzdry położonej w obrębie Pyzdry o numerze geodezyjnym 1279/10 o pow. 

0,0148 ha, 

-  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej 
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własność Gminy Pyzdry położonej w obrębie Tarnowa o numerze geodezyjnym 2358/1            

o pow. 0,0143 ha,  

- w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry -  dz. nr 1498, 

pow. lokalu – 11 m2, 

- w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Nadrzecznej 5 w miejscowości Pyzdry - dz 1549 

, pow. lokalu – 127 m 2, 

- w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Kaliskiej 39 w miejscowości Pyzdry dz. 1549       

o pow. 113 m 2,  

- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie 

geodezyjnym Pyzdry  oznaczonej numerem geodezyjnym 1118/17 cz. o pow. 1.40 ha                 

w drodze  bezprzetargowej, 

- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie 

geodezyjnym Pyzdry oznaczonej numerem geodezyjnym 1118/17 cz. o powierzchni 25.2491 

ha w drodze  bezprzetargowej,  

- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych Ratajach  

oznaczonych numerami geodezyjnymi  10/8 i 10/10 w drodze przetargowej. 

- w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry - dz. nr 1498,  

lokal o pow. 32,7 m2 .  

Uchwały, które nie zostały zrealizowane to: 

- XVII/147/2020 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze 

geodezyjnym 34 o pow. 0,16 ha i 44 o pow. 0,87 ha położonych w obrębie Ciemierów. 

- XVII/148/2020 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości 

oznaczonej jako działka ewidencyjna 466/1 o pow. 0,01 ha położonej w obrębie Lisewo,  

- XVII/150/2020 W sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze 

geodezyjnym 2032/13 o pow. 0,1183 ha położonej w obrębie Pyzdry. 

Podjęto uchwałę o zaliczeniu drogi (działka nr 2241/1)  położonej w Pyzdrach 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 
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W 2020 roku podjęte zostały uchwały w sprawie: 

a) regulaminów: 

- utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyzdry, 

b) programów: 

- opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

- gminnego programu wspierania rodziny w gminie Pyzdry na lata 2020 – 2022, 

- współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

- przeciwdziałania narkomanii, 

c) strategii: 

-  w  sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju 

Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025, 

d) oceny: 

- zasobów pomocy społecznej Gminy Pyzdry za rok 2019, 

e) innych: 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. 

 

6) plany zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miejska w Pyzdrach w 2020 roku podjęła dwie uchwały dotyczące planu 

zagospodarowania przestrzennego: 

- nr XVIII/160/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje, 

- nr XIX/168/2020 w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry. 

 

Pozostałe uchwały podjęte w 2020 roku dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi, 

wystąpienia ze Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” 

w Poznaniu, w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy           

i Miasta Pyzdry, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pyzdry. 
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W 2020 roku Wojewoda Wielkopolski uchylił dwie uchwały: 

- nr XIII/106/2020 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług       

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- nr XIX/172/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry. 

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego opublikowano 28 uchwał Rady 

Miejskiej w Pyzdrach. 

 

 

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 od 12.03.2020r. zostały zamknięte szkoły.  

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. szkoły zapewniały uczniom opiekę świetlicową, natomiast od 

16 marca wszystkie dzieci pozostały w domach. Od 16 do 24 marca 2020r. nauczyciele 

pracowali z uczniami przy pomocy różnych komunikatorów oraz dziennika elektronicznego. 

Od 25.03.2020 r. rozpoczęło się zdalne nauczanie w programie Teams. Uczniowie wrócili do 

szkół w nowym roku szkolnym od  01.09.2020 r. i uczęszczali na zajęcia stacjonarne do 
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23.10.2020 r. ( klasy IV – VIII ). Zajęcia dla uczniów klas I - III trwały do 06.11.2020 r. Od 

09.11.2020 r. wszyscy uczniowie przebywali na nauczaniu zdalnym. 

W związku ze zdalnym nauczaniem poczyniono oszczędności na dowozach szkolnych  

w kwocie 113.956.87 zł. 

W celu zapewnienia sprawnej nauki  zdalnej w szkołach w ramach programu Zdalna szkoła 

pozyskano  50 używanych poleasingowych laptopów wraz z słuchawkami i mikrofonem  na 

kwotę  dofinasowania 100% - 55 903,50 zł. Natomiast w ramach programu Zdalna szkoła + 

pozyskano 25 nowych laptopów na kwotę dofinansowania 100% - 73 500,00 zł  

 

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 2020 roku do Szkoły im. Jana Pawła II w Pyzdrach uczęszczało 348 uczniów (w tym 

21 do Filii we Wrąbczynkowskich Holendrach).  

c) Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2020 roku (w etatach) wynosiła 37,31. 

d) Egzamin ósmoklasisty 

W dniach od 16 do 18 czerwca 2020 roku przeprowadzono egzamin ósmoklasisty, do którego 

przystąpiło 37 uczniów. Wyniki egzaminu prezentuje poniższa tabela.  

 

 
Tabela 13 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego   

 Wynik w % Gmina Powiat Województwo Okręg 

Język polski 58,30 56,43 58,46 56,90 56,40 

Matematyka 49,48 50,64 47,21 44,06 43,34 

Język angielski 48,83 41,95 48,67 51,52 51,86 
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Język niemiecki 38,00 38,50 33,80 39,61 41,64 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 

B. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach 

a) W 2020 roku do szkoły uczęszczało 77 uczniów. 

b) Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2020 roku (w etatach) wynosiła 13,70. 

c) Egzamin ósmoklasisty 

W dniach od 16 do 18 czerwca 2020 roku przeprowadzono egzamin ósmoklasisty, do którego 

przystąpiło 14 uczniów. Wyniki egzaminu prezentuje poniższa tabela.  

 
Tabela 14 Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach 

 Wynik w 

% 

Gmina Powiat Województwo Okręg 

Język polski 49,00 54,00 58,00 57,00 59,00 

Matematyka 66,00 52,00 47,00 44,00 46,00 

Język angielski 37,00 34,00 49,00 52,00 54,00 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 

 
C. Samorządowa szkoła Podstawowa w Lisewie 

a) W 2020 roku do szkoły uczęszczało 79 uczniów. 

b) Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2020 roku (w etatach) wynosiła 14,33. 

c) Egzamin ósmoklasisty  

W dniach od 16 do 18 czerwca 2020 roku przeprowadzono egzamin ósmoklasisty, do którego 

przystąpiło 8 uczniów.  Wyniki egzaminu prezentuje poniższa tabela.  

 

Tabela 15 Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie 

 Wynik w 

% 

Gmina Powiat Województwo Okręg 

Język polski 56,00 54,00 58,00 47,00 56,00 

Matematyka 45,00 52,00 47,00 44,00 43,00 
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Język angielski 45,00 34,00 49,00 52,00 52,00 

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 

 Przedszkole Publiczne „Bajkowy Świat” w Pyzdrach 

 Klub Malucha „Przystanek Maluchowo”. 

 

A.      Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie 

a)     W 2020 roku do szkoły uczęszczało 71 uczniów. 

b)      Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2020 roku (w etatach) wynosiła 10,70. 

B.      Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie 

a)     W 2020 roku do przedszkola uczęszczało 40 dzieci. 

b)      Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2020 roku (w etatach) wynosiła 3,03. 

C.     Przedszkole Publiczne „Bajkowy Świat” w Pyzdrach 

a)      W 2020 roku do przedszkola uczęszczało 144 dzieci. 

b)      Liczba zatrudnionych nauczycieli w 2020 roku (w etatach) wynosiła 10,30. 

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 200 miejscami. 

 

6.1.3. Punkty przedszkolne 

Przy wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Pyzdry funkcjonują punkty 

przedszkolne. 

Liczba dzieci w 2020 roku kształtowała następująco: 

 Punkt Przedszkolny w Lisewie – 41 dzieci 



Raport o stanie Gminy i Miasta Pyzdry – 2020 r. 

 

48 

 

 

 Punkt Przedszkolny w Górnych Grądach – 19 dzieci  

 Punkt Przedszkolny we Wrąbczynkowskich Holendrach – 8 dzieci  

Łącznie do punktów przedszkolnych uczęszczało 68 dzieci. 

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

bezpłatna podstawa programowa. 

W 2020 roku zarówno do punktów przedszkolnych jak i do przedszkola wszystkie zgłoszone 

dzieci zostały przyjęte. 

 

6.1.4. Pozostałe informacje z zakresu oświaty 

W 2020 roku Gmina Pyzdry otrzymała: 

1. Subwencję oświatową w wysokości 6.537.598,00 zł 

2. Dotacje celowe na: 

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

w kwocie 67.853,19 zł 

b) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  

w kwocie 292.654,00 zł 

 

Ponadto wszystkie szkoły otrzymały rządowe wsparcie dla nauczycieli/jednorazowe 

dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w łącznej kwocie 

36.000,00 zł. z 

Szkoła Podstawowa w Pyzdrach pozyskała środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2020 na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla 

zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 2215 tj.) albo przechodzących na 

emeryturę na postawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 13.741,00 zł. 

Łączna kwota subwencji oświatowej wraz z dotacjami celowymi to 6.911.846,00 zł, 

natomiast całość wydatków na oświatę w roku 2020 wyniosła 11.061.653,91 zł. 
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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 2020 r. działalność Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach z racji trwającej 

pandemii została niemal w całości zawieszona. Odwołane zostały wszelkie imprezy 

widowiskowe i inne wydarzenia kameralne. Instytucja przez okres dwóch miesięcy była 

całkowicie zamknięta, trwało to w czasie oficjalnego zamknięcia instytucji kultury. 

Działalność CKSIP zmieniła swoją specyfikę. Niektóre wydarzenia miały wymiar symboliczny    

z udziałem kilku osób, a na inne zaproponowano alternatywę (stworzenie innej atrakcji dla 

mieszkańców – produkcja gadżetów miejskich, czy też udostępnianie w mediach 

społecznościowych filmów okolicznościowych lub organizowanie konkursów termatycznych0. 

Działalność większości sekcji 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 2020  roku otrzymało na swą działalność statutową 

dotacje podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 353.102,90zł, ponadto na 

rachunek bankowy Centrum Kultury, Sportu i Promocji wpłynęła kwota 7.769,17 zł, jest to 
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kwota zwolnienia  z opłacania należności z tytułu składek ZUS – tarcza antykryzysowa COVID-

19.  

 

I Najważniejsze imprezy organizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji w 2020 r.:  

 

1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  

Przy Centrum Kultury Sportu i Promocji ponownie powstał sztab Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Zorganizowano kwestę uliczną i imprezę rozrywkową. 

Podczas 28. Finału WOŚP zebrano rekordową kwotę. Łącznie z kwesty ulicznej i licytacji 

gadżetów uzyskano 21 tys. 805 zł. Impreza, zorganizowana w hali, była połączeniem części 

artystycznej z licytacją gadżetów. Prezentowały się dzieci z miejscowego przedszkola i szkoły 

podstawowej, zagrał akordeonista Wiktor Bąk i Pyzdrska Orkiestra Dęta. Świetny pokaz dał 

Damian Olejniczak. Publiczności spodobał się duet Adreo i Karina. Ponadczasowe włoskie hity 

w ich wykonaniu zabrzmiały rewelacyjnie. Niezwykłe emocje panowały w czasie licytacji. Ze 

sprzedaży gadżetów, pozyskanych od darczyńców uzyskano kwotę 10 tys. 337 zł. 

 

2) Gminny Dzień Kobiet  

Mieszkanki pyzdrskiej gminy Dzień Kobiet świętowały restauracji Tip-Top Znany i lubiany 

kabareciarz Grzegorz Poloczek rozmieszał prawie 200 pań. Gminne obchody tego święta to 

już tradycja. Różni je tylko zmienna formuła i styl. W tym roku postawiliśmy na biesiadę 

okraszoną humorem. Autorskie monologi i piosenki Poloczka spodobały się bardzo. 

Zachwycić i sprawić radość prawie stu osiemdziesięciu paniom to było wyzwanie. Uczestniczki 

naszej imprezy były cały czas wesołe i zadowolone. 

 

3) Święto Konstytucji i Dzień Strażaka 

 

3 maja tylko nieliczni mieszkańcy gminy mogli uczcić 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji      

3 maja i Miejsko-Gminny Dzień Strażaka. Z powodu pandemii koronawirusa obchody 

ograniczyły się do mszy świętej, w której wzięli udział tylko przedstawiciele samorządu              

i delegacje związkowe, a także złożenia kwiatów. Alternatywnym rozwiązaniem dla wszystkich 

okazała się produkcja filmów okolicznościowych, które były emitowane w ten dzień                 

w mediach społecznościowych. 
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4) Dzień Dziecka 

 

Tradycyjny festyn  z okazji Dnia Dziecka z powodu trwającej pandemii się nie odbył. W zamian 

za to Centrum Kultury Sportu i Promocji zleciło wykonanie okolicznościowych podarków dla 

wszystkich dzieci, nawiązujących tematyką do historii i atrakcji turystycznych miasta. 

Najmłodsze dzieci otrzymały karty do gry i malowanki. 

 

II Zajęcia cykliczne odbywające się w Centrum w 2020 roku: 

 

1) Rękodzieło artystyczne dla mieszkanek  

Celem zajęć jest rozwój pasji i zainteresowań. Uczestniczki tworzą ozdoby i dekoracje 

świąteczne, wykorzystując różne techniki np. papierową wiklinę czy decoupage. 

 

2) Dance fitness 

Zajęcia dla mieszkanek gminy, połączenie treningu funkcyjnego z różnymi stylami tanecznymi. 

 

3) Zajęcia taneczne dla dzieci  

Dwie grupy wiekowe uczyły się podstaw różnych stylów tanecznych. 

 

4) Warsztaty teatralne 

Młodzież uczy się podstaw aktorstwa, bierze udział w spektaklach teatralnych. 

 

5) Cykliczne warsztaty dla kobiet  

Organizacja spotkań tematycznych motywujących i wspomagających. 

 

6) Świetlica socjoterapeutyczna 

W ramach świetlicy zorganizowano ferie zimowe dla dzieci z terenu gminy, odbywały się 

także cykliczne spotkania wspierające. 

 

III Działalność Pyzdrskiej Orkiestry Dętej 

 

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

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

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

 

IV Organizacja spotkań okolicznościowych i działalność kinowa 
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W sezonie zimowym na działalność kulturalną zaczęto wykorzystywać salę kina. CKSiP 

kontynuowało współpracę z Ferment Kino Objazdowe. Firma ta wyświetlała premierowe 

seanse dla dzieci i dorosłych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem, co pozwoliło na 

wprowadzenie jej na stałe. 

 

W związku z trwającą pandemią koronawirusa Centrum  Kultury Sportu i Promocji 

odwołało organizację imprez plenerowych. Nie odbyły się także półkolonie letnie. 

 

 

6.2.2. Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej 

 

Muzeum Regionalne w 2020 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 8.239,33 zł, ponadto Muzeum Regionalne 

Ziemi Pyzdrskiej otrzymało pomoc z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w kwocie 

12.178,46 zł – tarcza antykryzysowa COVID-19.  

 

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

i wystawowa została ograniczona. Muzeum z dniem 11 marca br. zostało zamknięte dla 

zwiedzających. W dniu 05 maja br. po tzw. uwolnieniach w zarządzeniach dotyczących 

ochrony przed pandemią, muzeum w Pyzdrach ponownie zostało udostępnione dla 

zwiedzających. Ponownie zostało zamknięte od 2 listopada do 31.12.2020r. Muzeum               

w okresie jego zamknięcia  posługiwało się formą elektroniczną udostępniania swoich 

zbiorów dla zwiedzających. Działania te wykonywano głównie poprzez komunikator 

Facebook oraz stronę internetową, w których umieszczaliśmy informacje oraz bloki 

tematyczne związane z dziejami miasta i okolic. Na stronie facebooka udostępnialiśmy też 

realizowane filmy, w których realizacjach uczestniczyliśmy. Praca zdalna  pracowników 

muzeum  polegała również  na wprowadzeniu i transpozycji cyfrowej maszynopisów 

znajdujących się w zbiorach muzeum.  

Frekwencja zwiedzających muzeum w okresie sprawozdawczym wyniosła  około 700 osób. 
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Działalność muzeum 

W 2020 roku w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie następujące osoby;– dyrektor 

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

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

Prace organizacyjne muzeum 

1. W dniu 14 stycznia 2020 r. przeprowadzona została przez prof. GSW dr hab. Armina 

Mikosa v. Rohrscheidt wizja lokalna obiektu Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej       

w Pyzdrach aspirującego do Szlaku Piastowskiego.   

2. Akceptacja przez Radę Programową Naukową przygotowanej przez Nasze Muzeum 

stałej ekspozycji  poświęconej  Piastom w Pyzdrach – jej nazwa brzmi „ Przy 

książęcym Trakcie” – jest formalnym włączeniem Pyzdr do struktury Szlaku  

Piastowskiego. Jest to dopiero pierwszy etap budowy wokół idei Szlaku Piastowskiego 

przedsięwzięć  związanych z infrastrukturą i zapleczem turystyczno gastronomicznym  

na terenie Gminy Pyzdry. Rekomendację i audyt przygotował prof. GSW dr hab. 

Armin Mikos v. Rohrscheidt.  

 

Działalność badawcza muzeum 

1. Opracowanie zebranego materiału ruchomego pozyskanego podczas prac podczas 

budowy targowiska miejskiego w 2018 roku. Opracowanie materiału 

archeologicznego jest jednym z wymogów nałożonych przez WUOZ w Poznaniu  

2. Poszukiwania informacji i kontaktu z osobami opiekującymi się miejscem pamięci 

zamordowanych dwóch księży na Benewiczach.  Udało się odszukać i skontaktować 

ze sobą osoby związane rodzinnie z zamordowanymi księżmi. 

3. Spotkanie z przedstawicielami parafii w dniu 06.02.2020 r. w której pracował Ojciec 

Leander  /Henryk Kubik/ Uczęszczał on do gimnazjum w Pyzdrach w latach 1927-

1928, do kl. VI, Kontakt z P. zajmującym się gromadzeniem materiałów do procesu 

beatyfikacyjnego (Tel. 693870347) 

4. Prowadzenie badań powierzchniowych w m. Tarnowa zgodnie z wydanym 

pozwoleniem przez WUOZ w Poznaniu. 

5. Badania archeologiczne w związku z realizacją inwestycji: budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje – Pietrzyków -

Pietrzyków Kolonia z przyłączeniami na działkach przyległych. 

6. Wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków 

całościowe opracowanie archeologiczno – konserwatorskie dotyczące ustalenia 

faktycznego zasięgu przebiegu fundamentów pozostałości założenia zamkowego           

w Pyzdrach. 
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Działalność oświatowa 

1. Prezentacja broni czarno prochowej (wystrzały armatnie) podczas Akcji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

2. Upamiętnienie wiązanką kwiatów i zniczami poległych w bitwie powstańców 

styczniowych na mogile, na cmentarzu w Pyzdrach.  

3. /05.03.2020/  Czasowa wystawa fotografii Karola Budzińskiego „Pyzdrzanin                  

w Ameryce” to artystyczna relacja z pobytu w Ameryce naszego rodaka Karola 

Budzińskiego. Spotkanie z fotografią Karola Budzińskiego było też okazją do 

opowiedzenia również o innych Pyzdrzanach,  których podróż do Ameryki - niekiedy 

ostatnia, wiązała się zupełnie z innym celem. 

4. Przygotowanie i udział w filmie poświęconym Konstytucji 3 maja oraz związanej z nią 

postacią burmistrza Pyzdr Karola Ogrodowicza. 

5. Udział i prezentacja zbiorów muzeum w filmie poświęconym 120 rocznicy Straży 

Pożarnej w Pyzdrach. 

6. Udział w filmie prezentującym armatę z Pyzdr oraz początki dziejów broni czarno 

prochowej w Polsce. Film realizowany przez Starostwo słupcekie i Muzeum 

Archeologiczne w Poznaniu w ramach XVI Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej 

w Lądzie. /12.10.2020./ 

7. Udział czynny z wystąpieniem – referat na temat powstańczej broni czarno 

prochowej,  w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Manis arenam”                      

/8-9.10.2020./  

 

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” 

Zakupiono do zbiorów muzeum:  

- czasopismo „Sobótka” z roku 1869 z artykułem o Pyzdrach, 

- rewolwery (4 szt.) w tym rewolwer z powstania styczniowego, 

- zestaw kul armatnich /kamienne, żelazne/ oraz granatów.  
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Działalność wystawiennicza muzeum 

1. Stała wystawa na Szlaku Piastowskim w Domu podcieniowym w Pyzdrach. Kolekcja 

stała muzeum w porównaniu do roku 2013, została rozdzielona na wystawę ogólno 

historyczną w  budynku  głównym  i  odrębną wystawę  tematyczną  w  nowo  

pozyskanym, zabytkowym budynku przy Rynku.  Nowa,   tematyczna   wystawa   stała   

„Przy   książęcym   Trakcie”   jest   poświęcona   epoce piastowskiej  w  dziejach  

miasta,  przy  czym  uwzględnia  ona  dwa  istotne  wątki  związane                                  

z przedstawicielami tej dynastii:   

1)  zjazd  w  Pyzdrach  możnych  i  rycerstwa  z  1318,  którego  uczestnicy  formalnie  

wystąpili  o koronę dla Władysława Łokietka,   

2)  najazd  krzyżacki  w  1331  roku  i  zniszczenie  miasta  oraz  uratowanie  przez  

Pyzdrzan  i ucieczkę księcia Kazimierza (późniejszego króla Kazimierza Wielkiego). 

Warto  także  zauważyć, że  w  mieście  (m.in.,  staraniem  muzeum) żywa  jest  

pamięć tego   drugiego   wydarzenia,   któremu   poświęcone   są m.in.   po   części   

program święta miejskiego,  powstały  w  ostatnich  latach  tematyczny  quest  oraz  

(seria)  murali  na  Bulwarze Nadwarciańskim.     Ekspozycja  jest  umieszczona             

w  części  podziemnej  budynku  i  składają  się  na  nią  eksponaty (skarb  srebrny         

z  Modlicy,  inne  monety  z  epoki, średniowieczna  łódź-dłubanka,  szkielet                   

z pochówku XII-wiecznego z darami grobowymi) oraz plansze graficzne i historyczne, 

portrety władców piastowskich, a także film dokumentalny z narracją nt. epoki 

piastowskiej).  

  

2. 05.03.2020  Czasowa wystawa fotografii Karola Budzińskiego „Pyzdrzanin                  

w Ameryce” to artystyczna relacja z pobytu w Ameryce naszego rodaka Karola 

Budzińskiego, który od ponad 40 lat zajmuje się fotografią. Od czasu kiedy zdjęcia z 

planu filmowego „Ogniem i Mieczem” zaczęto doceniać a bardzo wiele z nich ukazało 

się w codziennej prasie a następnie na wystawie związanej z filmem. Zdjęcia Karola 

Budzińskiego pojawiają się w wielu publikacjach książkowych; albumy fotograficzne 

,przewodniki turystyczne pokazujące piękno naszego kraju, książki 

popularnonaukowe o tematyce przyrodniczej ,sakralnej czy historycznej. W ostatnich 

latach ukazał się 3 autorskie albumy fotograficzne. 15.08.2021. Wystawa posterowa 

Udział Pyzdrzan w Bitwie Warszawskiej., wystawa jednodniowa wyeksponowana 

przy pomniku POW na rynku w Pyzdrach. 

3. Wystawa „O Kolończykach w Wielkopolsce…” Wystawa została przygotowana           

w ramach projektu „ Źródła do dziejów Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa 

Narodów” realizowanego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu. 
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4. Wystawa  posterowa Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej w Pyzdrach. Wystawa 

wyeksponowana przy pomniku POW 

 

Działalność wydawnicza muzeum 

Zrealizowany został wydruk II tomu „Terra Pisdrensis dawniej i dziś”. Publikacja jest zbiorem 

artykułów przedstawionych na konferencji kartograficznej w 2016 roku. Publikację wydano    

w nakładzie 200 sztuk. 

Prace remontowo budowlane i inne prace muzeum  

1. Rozpoczęcie prace porządkowe i osuszające w piwnicy klasztoru w celu adaptacji ich 

do ekspozycji archeologicznej. Prace osuszające polegają m.in. na zaizolowaniu gliną 

dolnych partii fundamentów, które w wyniku wcześniejszych prac zostały odsłonięte 

poniżej warstwy muru fundamentowego. Prace te są niezbędne gdyż pozostawienie 

tej powierzchni (warstwa od 3-7 cm) w trakcie permanentnego osuszania piwnic 

spowodowałoby osypanie i usunięcia się podstawy (ziemia, margiel) tym samym do 

zachwiania konstrukcji murów i sklepień. 

2. Montaż gablot wystawienniczych do prezentacji kości zwierząt prehistorycznych          

w piwnicy klasztornej. 

3. Przygotowanie wizualizacji projektowej wiaty turystycznej przy wiatraku 

holenderskim. 

4. Dezynfekcja i wprowadzenia środka chroniącego przed drewno jadami w konstrukcji      

i wyposażeniu wiatraka holenderskiego. Zastosowany środek chemiczny w ilości 60 l. 

to Xirein. 

5. Nadzór nad pracami w zespole zabytkowego domu podcieniowego. Prace w okresie 

od 11 maja do 09 czerwca 2020r. Zostały założone tynki zewnętrzne od strony 

dziedzińca na ścianach wschodnich i północnych domu podcieniowego oraz 

przybudówki – dawnej piekarni oraz części muru granicznego. Wykonano również 

prace wewnątrz dawnej piekarni polegające na założeniu izolacji termicznej ścian         

i sufitu wraz z tynkami na ścianach. Wykonano również nową ościeżnicę do starych 

drzwi znajdujących się w ścianie działowej pomieszczenia dawnej piekarni. Wykonano 

również prace na zewnątrz domu podcieniowego polegające na wykonaniu podbitki 

krokwi dachu, zrekonstruowano okiennice do okna wystawowego oraz drzwi 

frontowych. Podczas tych prac stolarskich wykonano drewniane oszalowanie bramy 

wjazdowej. 

6. Wykonano prace budowlane przy kotłowni znajdującej się przy klasztorze. Prace 

polegały na wyburzeniu betonowych schodów prowadzących na strop kotłowni. 

Usunięto również znajdujące się pod nimi betonowe fundamenty z lat 80-tych XX w.  
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7. Prace ślusarskie. 

- Wykonano metalowe schody przy kotłowni od strony dziedzińca klasztornego 

prowadzące do schodów na strych klasztoru.  

- zabezpieczono nową, metalową klapą szyb techniczny do kotłowni. 

- wykonano i zamontowano nową bramę wjazdową z furtką od strony dziedzińca przy 

plebani. 

8. Zaprojektowano i zamontowano fragmenty zabytkowych pali drewnianego mostu na 

dawnym ceglanym przyczółku mostowym./ul. Nadrzeczna/ 

 

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 dwa zestawy komputerowe  

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

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

 

Zatrudnienie 

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

2 etaty, główna księgowa na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy na umowę zlecenie 8h            

w tygodniu. W skład biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Ratajach, zatrudniony był                

1 pracownik na 1/8 etatu. 

Finanse 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w 2020 roku otrzymała na swą działalność 

statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 

245.000,00 zł i dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup  nowości wydawniczych do 
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bibliotek” w kwocie 9.073,00 zł oraz kwotę 13.509,15 zł jako zwolnienie z opłacania 

należności z tytułu składek ZUS – tarcza antykryzysowa COVID-19.  

W wyniku działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się w Polsce 

koronawirusa SARS-Cov-2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach dwukrotnie była 

zamknięta dla czytelników w dniach od 12 marca do 4 maja oraz od 7 listopada do 29 

listopada 2020 roku. W tych okresach pracownicy pracowali hybrydowo- 1 dzień 

stacjonarnie 1 dzień zdalnie. Działania zdalne polegały na sporządzaniu protokołu po 

skontrum, sporządzaniu protokołu ubytków, wykreślanie woluminów z księgi inwentarzowej, 

przygotowywaniu, grafik, infografik postów, obsługa strony www., rozwożenie zamówionych 

książek. Prace stacjonarne: bieżąca obsługa wypożyczalni: rezerwacji i zamówień, zakup                          

i opracowywanie zbiorów, selekcja i odświeżanie księgozbioru, prace porządkowe, wymiana 

regałów, modernizacja ,,Kącika Małego Czytelnika’’.  W tym czasie, biblioteka prowadziła 

wypożyczenia bezkontaktowe: czytelnicy zamawiali książki telefonicznie, mailowo lub 

rezerwowali przez biblioteczny e-katalog. Następnie po uzgodnieniu dogodnego dla nich 

terminu odbierali książki z pojemników, które były umieszczone przed wejściem na salę 

biblioteczną. Zwroty wcześniej wypożyczonych woluminów odbywały się w ten sam sposób. 

Prowadzona była też akcja ,,książka na telefon’’- do osób, które z przyczyn zdrowotnych lub 

w wyniku przebywania na kwarantannie nie mogły osobiście odebrać książek, bibliotekarze 

dowozili zamówienia.W czasie funkcjonowania za zamkniętymi drzwiami w bibliotece 

prowadzone były standardowe prace z zakresu gromadzenia, opracowywania                            

l i udostępniania zbiorów bibliotecznych. Przeprowadzono również skontrum (inwenturę 

całego księgozbioru) oraz dokonano jego gruntownej selekcji i odświeżenia. 

Wszelkie działania mające na celu upowszechnianie kultury, promocję książki  

i czytelnictwa oraz samej biblioteki przeniesione zostały do sieci, głównym narzędziem 

komunikacji z czytelnikiem stała się  strona internetowa placówki oraz Facebook. Na stronie 

internetowej i profilu facebookowym publikowane były: 

- propozycje spędzania wolnego czasu z książką,  

- zajęcia artystyczne on-line, 
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-umieszczane były informacje o darmowych e-bookach pojawiających się na takich stronach 

jak ,,Legimi’’, ,,Czytaj PL’’, 

- prowadzona była promocja spotkań autorskich on-line organizowanych m.in. przez Unię 

Literacką, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wydawnictwo Dwie Siostry, Wydawnictwo 

Olesiejuk, Kraków Miasto Literatury UNESCO,  

- zachęcaliśmy do spotkań z kulturą bez wychodzenia z domu przez promocję akcji ,,Włącz 

Teatr’’. 

 

Działalność kulturalno-oświatowa 

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

w wieku przedszkolnym.  

2. Rozpoczęcie usługi ,,Książka na telefon” skierowanej do osób chorych, starszych  

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

3. Promocja Biblioteki poprzez przekazywanie magnesów zawierających godziny otwarcia 

instytucji. 

4. Promowanie czytelnictwa z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz aktywne 

wsparcie  

w dostarczaniu informacji o dostępie do legalnych źródeł  książek i publikacji w wersji 

elektronicznej w czasie wysokiego ryzyka zagrożenia epidemiologicznego. W tym również 

udostępnianie informacji o spotkaniach autorskich, warsztatach, grach prowadzonych 

online.  

5. Przedstawienie instrukcji stworzenia dekoracji wielkanocnych. Zajęcia artystyczne on-line 

6. Zachęcenie do wzięcia udziału w akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN, a także serii wydarzeń online ,,Muzeum POLIN w Twoim domu" poświęconą 

pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. 
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7. Promowanie Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich poprzez przedstawienie nowości 

wydawniczych. 

8. XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbył się w przestrzeni wirtualnej, na funpage’u oraz 

stronie Biblioteki. 

- Zorganizowanie zabawy ,,Sfotografuj książkę przyłapaną w domu”. 

 - cykl fotograficzny pt. ,,Kartka z kroniki”  

- Spotkania  autorskie online z Magdaleną Ludwiczak  

- Prezentowanie cytatów z książek zawierających słowo ,,smak” w celu zachęcenia do 

wypożyczenia przedstawionych tytułów.  

- Zachęcanie do wzięcia udziału w grach nawiązujących do literatury z wykorzystaniem stron 

internetowych (https://quizizz.com/ , https://wordwall.net/ , https://wordwall.net, 

https://puzzlefactory.pl/ ) 

- Prezentacja gry planszowej przedstawiającej realny układ Biblioteki stworzonej przez 

Bibliotekarzy   

9. Przyłączenie się do akcji #Hot16Challenge poprzez udostępnienie animacji zawierającej 

krótki utwór o Bibliotece. 

10. Aktywny udział w Dniu Dziecka poprzez zachęcenie najmłodszych czytelników do 

odwiedzenia Biblioteki w celu  odebrania niespodzianki ze specjalnie przygotowanego 

koszyka z literackimi prezentami. 

11. Promowanie  XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, który odbył się pod 

hasłem „Cała Polska czyta o zwierzętach” . 

12. Przedstawienie możliwości korzystania ze smartfonu zamiast tradycyjnej karty 

bibliotecznej jako formę nowoczesnych technik wykorzystywanych w bibliotece.  

13. Zachęcenie do przyłączenia się do ogólnoświatowej akcji „Bookcrossing czyli uwolnij 

książkę” oraz promowanie bookcrossingowej półki znajdującej się w budynku biblioteki. 

14. Przyłączenie do akcji ,,Tydzień książek zakazanych”, której celem jest zwrócenie uwagi na 

kwestie wolności słowa, cenzurę i zakazywanie publikacji. 
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15. Organizacja Nocy Bibliotek pod hasłem ,,Klimat na czytanie” podczas, której uczestnicy 

wzięli udział  w quizie o tematyce ekologicznej oraz tworzyli ilustracje na koszulkach lub 

torbach. Zajęcia odbyły się stacjonarnie w bibliotece.  

16. Stworzenie nowego kącika czytelniczego dla dzieci mającego zachęcić najmłodszych 

czytelników do jak najczęstszych odwiedzin czytelni. Stworzenie dla najmłodszych kolorowej, 

bezpiecznej  

i przyjaznej strefy w której będą czuły się swobodnie . 

17. Uczestnictwo w projekcie organizowanym przez firmę Good Books, Mile Widziane oraz 

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią, którego skutkiem jest otrzymanie przez bibliotekę 

książek na temat diety bezglutenowej oraz poradników dla rodziców. 

18. Wzięcie udziału w projekcie organizowanym przez Kinder pod hasłem ,,Podziel się 

książką” umożliwiającym wygranie zestawu puf i lektur do wspólnego czytania.  

19. Promocja biblioteki poprzez zachęcenie czytelników do udziału w zabawie Mikołajkowej 

polegającej na nagradzaniu osób aktywnie wypożyczających książki torbami z logo biblioteki.  

 20.  Kiermasz książek używanych - pod hasłem „Dajmy książkom drugie życie’’.  

 

Zasoby biblioteki i poziom czytelnictwa 

Biblioteka w Pyzdrach dysponuje księgozbiorem liczącym 35 731 wolumenów (w tym 12897 

znajduje się w Filii Biblioteki w Ratajach). W 2020 roku zakupiono 616 tomów książek na 

kwotę 15.763,80 zł, w tym (z dotacji samorządowej 7.890,80 zł i 7.873,00 zł z Biblioteki 

Narodowej).  

Zakupiono dostęp do 227 e-booków za kwotę 1852,84 (z dotacji samorządowej 652,84 zł          

i 1.200,00 zł z Biblioteki Narodowej) 

 

Poniższa tabela prezentuje poziom czytelnictwa w 2020 roku.  

Tabela 16 Czytelnicy Biblioteki w 2020 r. 
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Liczba czytelników 1513 

Liczba wypożyczeń 12750 

Liczba odwiedzin 4244 

Źródło:  Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach 

6.3. Sport i rekreacja 

6.3.1. Bieg Kazimierzowski. 

 

Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w roku 2020 Ogólnopolski Bieg 

Kazimierzowski został odwołany. 

 

6.3.2. Inauguracyjny spływ kajakowy. 

 

Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w roku 2020 Inauguracyjny spływ kajakowy 

na Warcie został odwołany. 

 

6.3.3. Turniej Halowej Piłki Nożnej.  

 

Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w roku 2020 Turniej Halowej Piłki nożnej 

został odwołany. 

6.3.4. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku – dotacja. 

 

Burmistrz Pyzdr ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego Gminy Pyzdry w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.  

W ramach konkursu dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł otrzymał Miejski Klub 

Sportowy „Warta Pyzdry”.  
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6.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 

W gminie Pyzdry w 2020 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 297 członków zwyczajnych,  

54 członków honorowych i 41 wspierających. 101 strażaków posiada szkolenia i badania 

dopuszczające do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto działa 6 MDP skupiające 

73 strażaków. 

Na 2020 rok zaplanowano 28 druhów do przeszkolenia: podstawowego, 

specjalistycznego, podnoszące kwalifikacje strażaków  do podejmowania działań ratowniczo-

gaśniczych. 

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

 

Tabela 17 Udział  jednostek OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych  w 2020 r. 

Lp. Rodzaj zdarzenia OSP 
Pyzdry 

OSP 
Pietrzyków 

OSP 
Lisewo 

OSP 
Wrąbczynek 

1 Pożar traw, lasu itp. 11 10 4 0 

2 Wypadki drogowe 16 9 5 0 

3 
Ratownictwo 

chemiczne 
10 0 0 0 

4 
Zabezpieczenie 

terenu 
15 0 0 0 

5 Fałszywy alarm 1 1 0 0 

6 
Wyjazdy 

gospodarcze 
15 19 0 1 

 Razem 68 39 9 1 

Źródło: Urząd Miejski w Pyzdrach 
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6.4.2. Dochody 

Dochody w jednostkach wyniosły – 42.356,31 zł, w tym: 

- dotacja z gminy Pyzdry   10 700,00 zł 

- dotacja z Komendy Głównej PSP  19 730,00 zł 

- własne środki  OSP    650,00 zł 

- dotacja z MSWiA                                        4 000,00 zł 

- bezzwrotna pożyczka z UP                       7 276, 31 zł 

Za powyższe środki finansowe zakupiono m.in. : 

Ochotnicza Straż Pożarna Pyzdry 

Armatura wodno – pożarnicza, zabezpieczenie bojowe oraz  wyposażenie osobiste 

strażaków, buty.  

  Ochotnicza  Straż Pożarna Pietrzyków 

Smok ssawny, prądownica wodna, armatura wodno-pożarnicza oraz wyposażenie 

osobiste strażaków, buty. 

Ochotnicza Straż Pożarna  Lisewo 

Armatura wodno– pożarnicza, zabezpieczenie bojowe oraz  wyposażenie osobiste strażaków, 

buty. 

Ochotnicza Straż  Pożarna  Wrąbczynek 

Wentylator oddymiający, buty. 

Ochotnicza Straż  Pożarna   Tarnowa 

Pompa do wody zanieczyszczonej  KTH 80. 

 

6.5. Rolnictwo 

W roku 2020 Gmina i Miasto Pyzdry przystąpiła do programu priorytetowego 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

organizowanego przez NFOŚiGW. W ramach programu z terenu gminy podczas bezpłatnej 

zbiórki odpadów udało się odebrać łącznie 68,625 Mg odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej ze 120 gospodarstw rolnych. Całość przedsięwzięcia została pokryta przez NFOŚiGW 

i opiewała na kwotę 33 351,75 zł. 
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W 2020 roku przymrozki nie wystąpiły  a straty w gospodarstwie z tytułu wystąpienia suszy  

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

30 listopada 2020r.  zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze badanie 

polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat.  Prace w spisie  realizowane były poprzez 

uruchomione Gminne Biuro Spisowe. PSR 2020 został zrealizowany w szczególnych 

warunkach stanu epidemii i co więcej – z powodzeniem. Spis rolny wg stanu na 1 czerwca 

2020 r. obejmował  wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych - gospodarstwa 

indywidualne i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej, które 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą. 

6.6. Ochrona zdrowia  

 

W 2020 roku na terenie gminy Pyzdry realizowane były różnorodne akcje z zakresu 

profilaktyki zdrowia. W listopadzie 2020 r. Gmina Pyzdry przystąpiła do ogólnopolskiego 

programu profilaktyki czerniaka organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma 

przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA). 

Program zostanie zakończony w 2021 r. Do realizacji programu przystąpiły 2 szkoły z terenu 

Gminy Pyzdry. 

W ciągu całego roku 2020 na terenie Gminy Pyzdry miało miejsce około 5 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: 

 4000 szt. maseczek 

 78 szt. środka do dezynfekcji (opakowania po 5L) 

 285 szt. przyłbic 

 5 szt. termometrów 

Do szkół i przedszkoli przekazano: 
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 90 L środka do dezynfekcji 

 2450 szt. maseczek 

 250 szt. przyłbic 

Ponadto Gmina i Miasto Pyzdry zakupiła z własnych środków za łączną kwotę około 14717,77 

zł środki ochrony osobiste (maseczki i  rękawiczki) oraz środek do dezynfekcji, które zostały 

wykorzystane przez Policje, Ochotniczą Straż Pożarną  oraz pracowników Urzędu Miejskiego   

i jednostek podległych, a także zostały przekazane mieszkańcom gminy Pyzdry. 

 

 

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.  

6.1. 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, 
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 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. 

 

W 2020 roku zakład zatrudniał 19 pracowników na umowę o pracę i 1 osobę na umowę 

zlecenie, z tego: Kierownik Zakładu, Główna Księgowa, Księgowa, Pracownicy wodociągów – 

5 osób, Pracownicy oczyszczalni ścieków – 2 osoby, Pracownik na zieleni miejskiej – 1 osoba, 

Pracownicy Wydziału Oczyszczania Miasta – 5 osób, Pracownicy omiatania ulic, szalet 

miejskich – 3 osoby.       

6.2. Opis działalności Zakładu w 2020 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 

skanalizowanych na oczyszczalnię ścieków we wsi Tarnowa. Zakład posiada własną 

oczyszczalnię. Poniższa tabela przedstawia obowiązujące w 2020 roku taryfy. 

i 
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Tabela 18 Taryfy obowiązujące w 2020 roku odbiorców z terenu gminy Pyzdry 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców 
Obowiązująca 

taryfa netto/brutto 

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

2 
Pobierający wodę na cele produkcji i 

pozostałe 
2,85 zł / 3,08 zł 

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

4 Odprowadzający ścieki przemysłowe 4,00 zł / 4,32 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 – 1 razy w roku.  

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 
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ponoszonych kosztów. Taryfa w 2020 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: - 687.069,33 zł 

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

wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy- 286.616,08 zł 

- materiały – 73.048,15 zł 

- energia – 144.077,04 zł 

- usługi obce – 34.367,52 zł 

- koszty zakupionej wody- 4.383,85 zł 

- pozostałe koszty – 12.608,48 zł 

- ustanowienie trwałego zarządu – 8.605,57 zł 

- koszty opłaty za usługi wodne – 80.676,96 zł 

- zakupy inwestycyjne – 42.685,68  zł  

Przychody: 

Łącznie przychody – 821.382,91 zł 

- wpływy z usług – 820.103,68 zł 

- wpływy z pozostałych odsetek – 1.279,23 zł  

 

Tabela 19  Ilość wody wyprodukowanej w odniesieniu do wody sprzedanej w 2020 r. 

Ilość wody 

wyprodukowanej 
Ilość wody sprzedanej 

Wody popłuczne, płukanie 

zbiorników i sieci wodociągowych, 

potrzeby p-poż, awarie, inne 
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456.339,00 m³ 287.755,70 m³ 168.583,30 m³ 

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

 

7.3.2. Związane z odprowadzaniem ścieków 

Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków: - 423.756,29 zł 

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

składki ZUS, Fundusz Pracy- 211.391,18 zł 

- materiały – 24.195,22 zł 

- energia – 106.244,54 zł 

- usługi obce – 26.881,37 zł 

- pozostałe koszty – 8.125,65 zł 

- wywóz osadu z oczyszczalni – 10.750,20 zł 

- ustanowienie trwałego zarządu – 6.916,82 zł 

- koszty opłaty za analizę  – 7.648,14 zł 

- zakupy inwestycyjne – 21.603,17 zł  

 Przychody: 

Łącznie przychody – 434.478,81 zł 

- wpływy z usług – 433.833,20 zł 

- wpływy z pozostałych odsetek – 645,61 zł  

  

 

Tabela 20  Ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnie w odniesieniu do ścieków płatnych w 2020 r. 

Ilość ścieków 

przyjętych 
Ilość ścieków płatnych Strata 

124.490,00 m³ 108.458,30 m³ 16.031,70 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: - 753.400,83 zł 

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

wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy- 593.317,04 zł 

- materiały –  98.087,42 zł 

- usługi obce – 21.536,98 zł 

- energia energetyczna- 7.555,86 zł 

- pozostałe koszty – 32.903,53 zł 

 

Przychody – 643.261,01 zł 

- wpływy z usług – 643.240,56 zł 

- wpływy z pozostałych odsetek – 20,45 zł. 

 

7.3.4. Większe Zadania zlecone przez Gminę i Miasto Pyzdry w 2020 roku 

1.  Przebudowa placu targowego w Pyzdrach – 27.000,00 zł 

2. Ułożenie kostki brukowej przy Sali OSP w Ciemierowie – 9.000,00 zł 

3. Prace wykonane w m. Dłusk, budowa drogi z trylinki – 30.000,00 zł 

4. Budowa chodnika w m. Pyzdry, ul. Targowa - lewa strona – 80.000,00 zł 

5. Budowa chodnika w m. Pyzdry, ul. Targowa - prawa strona – 40.000,00 zł 

6. Wykonanie placu z kostki brukowej w m. Modlica – 10.000,00 zł 

7. Wykonanie naprawy chodnika w m. Pyzdry, ul. Niepodległości  – 6.600,00 zł 

8. Wykonanie chodnika w m. Pyzdry, ul. Wrocławska – 38.000,00 zł 

9. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Cmentarnej w m. Pyzdry – 60.000,00 zł 

10. Prace wykonane w m. Pyzdry przy Wiatraku – 57.350,00 ZŁ 

 

8. Podsumowanie 

Podsumowując działalność samorządu gminy Pyzdry w 2020 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 4,7 miliona zł 

ostatecznie wzrosły do  5,47 miliona złotych, co stanowiło prawie 14 % całego budżetu 
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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 infrastruktury 

drogowej w mieście, głównie dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych i Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz kontynuację sanityzacji wsi Rataje,  

w oparciu o częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Natomiast dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

pozyskane na przebudowę świetlicy wiejskiej w Lisewie oraz dotacja z Województwa 

Wielkopolskiego na budowę wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy Wiatraku Holenderskim       

w Pyzdrach pozwoliły utrzymać trwający od kilku lat trend wzmacniania potencjału 

turystycznego gminy.  

Kolejną inwestycją o wartości powyżej 1 miliona złotych była przebudowa nowej siedziby 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach z pozyskanego dofinansowania                          

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i  Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych.  

Ponadto jeżeli się weźmie pod uwagę przebudowę drogi Zapowiednia-Wrąbczynek przez 

Powiat Wrzesiński czy dalszą budowę światłowodów przez firmę INEA  łatwo zauważyć, że      

w tym względzie rok 2020 pozytywnie się wyróżnia na tle poprzednich lat.    

Zarówno inwestycje gminne jak i zewnętrzne zrealizowane na naszym terenie w 2020 roku, 

podnoszą atrakcyjność mieszkaniową gminy Pyzdry. Jest to prawidłowy kierunek i należy 

konsekwentnie nim podążać, gdyż demografia ciągle jest największym wyzwaniem przed 

jakim stoimy. Tylko poprzez zatrzymanie obecnych i przyciąganie nowych mieszkańców, 

możemy zapewnić długofalowy rozwój gminy, zbudować stabilną bazę podatkową oraz 

poprawić sytuację lokalnej oświaty i opieki społecznej. 
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