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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. POŁOŻENIE
Miasto Obrzycko leży przy ujściu rzeki Samy do Warty. Miasto położone jest w północnej
części województwa wielkopolskiego, w powiecie szamotulskim. Sąsiaduje poprzez gminę
Obrzycko z gminami: Szamotuły, Wronki, Lubasz, Połajewo, Oborniki. Powierzchnia
całkowita miasta wynosi 3,74 km².
2. DEMOGRAFIA
Liczba mieszkańców miasta na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 2446 osób. W 2019 r.
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Obrzycku zawarto 20 małżeństw, w mieście urodziło się 23
dzieci oraz zmarło 21 osób.
3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, STOWARZYSZENIA, KLUBY, WSPÓŁPRACA
Z ORGANIZACJAMI
L.p.

1.

2.

3.

4.

Nazwa jednostki
organizacyjnej

Forma
prawna

Urząd Miasta Obrzycko z
siedzibą w Obrzycku, ul.
Rynek 19
Zespół Szkół w Mieście
Obrzycko z siedzibą
w Obrzycku, Pl. Lipowy 12.

jednostka
budżetowa

Forma
władania
mieniem gminy
własność
miasta

jednostka
budżetowa

własność
miasta

Burmistrz
Miasta – Igor
Kołoszuk
Dyrektor –
Anna Rudy

jednostka
budżetowa

własność
miasta

Kierownik –
Szymon Pertek

Instytucja
kultury

własność
miasta

Dyrektor –
Magdalena
Górecka

W skład Zespołu Szkół
w Mieście Obrzycko wchodzą:
1) Przedszkole Miejskie
w Obrzycku „Bajkowa
Kraina”;
2) Szkoła Podstawowa im.
Powstańców
Wielkopolskich
w Obrzycku
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Obrzycku z
siedzibą w Obrzycku, ul.
Marcinkowskiego 10
Miejska Biblioteka Publiczna
w Obrzycku – Instytucja
Kultury, z siedzibą
w Obrzycku,
ul. Marcinkowskiego 10

Kierownik

Miasto
Obrzycko
należy
do
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia
i Studiów Samorządowych. Ośrodek ten
wspiera samorząd oraz jego jednostki organizacyjne poprzez działania edukacyjno-doradcze
oraz informacyjno-wydawnicze. W 2019 roku pracownicy urzędu brali udział w 18
szkoleniach, w których udział wzięło ogólnie 29 uczestników.
Rada Miasta Obrzycko brała udział w 3 zorganizowanych szkoleniach w liczbie 12
uczestników.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście Obrzycko brali udział w 3
organizowanych szkoleniach w liczbie 3 uczestników.
Oprócz tego WOKISS w 2019 roku wydał 28 ogólnodostępnych opinii prawnych.

Miasto Obrzycko jest też członkiem
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza
Notecka”.
Za pośrednictwem stowarzyszenia w 2019 r.
pozyskano środki finansowe w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
Objętego PROW 2014-2020 w ramach
projektu grantowego: „Łączymy pokolenia”.
Operacja
miała
na
celu
utworzenie
obiektu
infrastruktury
turystycznej
i rekreacyjnej. Realizacja nastąpiła w pierwszym kwartale 2019r. Wybudowano
(posadowiono) altany, ławki, pergole, grille, stoły do szachów. Nasadzono drzewa i krzewy
oraz zamontowano zbiornik do wody deszczowej.

Urząd
Miasta
Obrzycko
współpracuje
z Urzędem Pracy w Szamotułach i daje
możliwość za jego pośrednictwem odbywania
staży zawodowych osobom bezrobotnym
w
celu
podniesienia
ich
kwalifikacji
zawodowych i zdobycia praktyki. W 2019 r.
w urzędzie zorganizowano cztery staże, po
których zgodnie z umowami stażowymi
zatrudniono pracowników na umowę o pracę na
czas
określony.

Na
terenie
miasta
w 2019 r. działał Miejski
Klub Sportowy „Warta
Obrzycko”. Burmistrz
Miasta
zarządzeniem
w 2019 roku przyznał
na jego rzecz dotację
na
realizację
przedsięwzięcia
pod
tytułem: zwiększenie dostępności mieszkańców Obrzycka do działalności sportowej poprzez
szkolenie w zakresie piłki nożnej, treningi i organizowanie udziałów w zawodach sportowych
Miejskiego Klubu Sportowego „Warta Obrzycko”. Dotacja opiewała na kwotę 20.000,00 zł.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane i rozliczone w ustalonym terminie. Klub piłkarski brał
udział w rozgrywkach klasy A drużyny seniorów, organizował turnieje piłkarskie dla młodzieży
szkolnej oraz przygotowywał zespoły do rozgrywek piłkarskich.

Na terenie miasta działalność prowadzą dwa stowarzyszenia:
1) „Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne”
2) „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej”.
Ponadto założono nieformalną grupę Koła Gospodyń Domowych „Obrzyczanki”.
Miasto Obrzycko współpracowało w 2019 r. z Zakładem Karnym we Wronkach,
Aresztem Śledczym w Szamotułach oraz Sądem Rejonowym w Szamotułach i przyjmowało
skazanych do nieodpłatnej pracy na rzecz miasta.

4. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Opieka zdrowotna w mieście realizowana jest przez Zespół Lekarza Rodzinnego „VITA”.
Na terenie miasta nie ma problemów z dostępem do podstawowych usług zdrowotnych.
Mieszkańcy Obrzycka korzystają ze specjalistycznych porad lekarskich w poradniach
znajdujących się między innymi: w Szamotułach, Wronkach i Poznaniu. Ponadto na terenie
miasta funkcjonuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół
Interdyscyplinarny.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmujących się współpracy celem
udzielenia pomocy podopiecznym lub całej rodzinie. Działania Zespołu kierowane są do rodzin
znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane na rozwiązanie
konkretnego problemu w rodzinie. Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego,
profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc
w rodzinie.
W skład Zespołu wchodzi 8 osób są to przedstawiciele:

1.
2.
3.
4.
5.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku,
Urzędu Miasta w Obrzycku,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Policji
Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko,

6. Przychodni Lekarza Rodzinnego Vita w Obrzycku,
7. Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Piotra i Pawła w Obrzycku.
8. Sądu Rejonowego w Szamotułach .
Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Szymon Pertek – kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. W 2019 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołu,
z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas pracy Zespołu rozmawiano na
temat zjawiska przemocy na terenie Miasta Obrzycko, omawiano zadania jakie spoczywają na
członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, omawiano procedurę Niebieskiej Karty . Spotkania
Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielenia osobom pomocy doświadczającym
przemocy i ich najbliższemu otoczeniu.
W roku 2019 r. prowadzone było 8 Niebieskich Kart . Procedura przeciwdziałania przemocy
w 2019 r. została zakończona u 6 rodzin posiadających Niebieską Kartę, natomiast
w pozostałych 2 rodzinach nadal jest prowadzona. Udzielno wsparcia psychologicznego
i socjalnego osobom doświadczającym przemocy. Napisano 4 wnioski o wgląd w sytuację
rodziny z uwagi iż w rodzinie były dzieci, dwie rodziny zostały objęte nadzorem kuratora
sądowego ds. rodzinnych i nieletnich.
Źródłem finansowania były środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta Obrzycko,
zapisane rokrocznie w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku .
Przeciwdziałanie przemocy jest zadaniem własnym Miasta na podstawie ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Nad bezpieczeństwem w mieście czuwa Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą
ul. Strzelecka 8, której prezesem jest Pan Zbigniew Wleklak. Celami i zadaniami OSP są:
• prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi
podmiotami,
•

udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

• informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz

sposobach ochrony przed nimi,
•

upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
• wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu,
• działania na rzecz ochrony środowiska,
• wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.
W 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna była wzywana do 96 alarmów. Ponadto OSP udziela się
podczas prowadzonych akcji charytatywnych na terenie miasta, imprezach okolicznościowych,
a także zabezpiecza imprezy plenerowe. Miasto Obrzycko wsparło działania OSP nowym
samochodem ratowniczo-gaśniczym. Z Prezesem OSP Obrzycko Zbigniewem Wleklakiem
podpisano umowę, na mocy której jednostka otrzymała powyższy samochód. Wysokość
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 374 082, 75
złotych. Wkład Miasta Obrzycko to 130 694, 25 złotych. Umowę zatwierdziła Rada Miasta

Obrzycko w ramach zmian w budżecie Miasta na 2019 rok. Wybór jednostki OSP Obrzycko do
dofinansowania zawdzięcza się przede wszystkim Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Wielkopolskiego i Wojewódzkiemu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej Województwa Wielkopolskiego. Nowy wóz zwiększył poziom bezpieczeństwa
mieszkańców Miasta i Gminy Obrzycko.
Na terenie miasta funkcjonuje także Posterunek Komendy Powiatowej Policji
w Szamotułach, którego kierownikiem jest asp. sztab. Maciej Lembicz. W 2019 roku na terenie
miasta przeprowadzono 222 interwencji policji i odnotowano 21 przestępstw, które dotyczyły
między innymi kradzieży, kradzieży z włamaniem, nietrzeźwych kierujących, niestosowanie się
do orzeczeń sądu, uszkodzeń osób i mienia, gróźb karalnych.
Na terenie miasta w 2019 r. realizowany był rządowy program ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań oraz wojewódzkie programy prewencyjne: „Dwie strony sieci”,
„Dopalacze niszczą życie”, „Bezpieczne życie seniorów”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna
Wieś”, „ Bezpieczne Miasto”, „Dzielnicowy bliżej nas”.
5. SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA, KULTURA
Funkcjonujące obiekty sportu i rekreacji na terenie miasta:
1) kompleks boisk w ramach Orlika – boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz
wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, rzutnia do pchnięcia
kulą, bieżnia tartanowa. Kompleks dysponuje też budynkiem, w którym są dwa
pomieszczenia oraz szatnie;
2) przy kompleksie sportowym zlokalizowany jest jeden z dwóch na terenie miasta plac
zabaw; drugi z nich znajduje się przy budynku przedszkola;
3) boisko piłkarskie przy ulicy Sportowej;
4) kort tenisa ziemnego przy ulicy Kopernika;
5) park w którym znajduje się siłownia zewnętrzna przy ulicy Kuźnice.
Imprezy okolicznościowe:
•

26 maja 2019 r. odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Zabawy prowadzone były na
placu przy budynku Ratusza w Obrzycku. Dzieci miały możliwość korzystania
z darmowych dmuchańców, rozdawane były przekąski w postaci lodów, waty cukrowej.

•

15 czerwca 2019r. na rynku w Obrzycku odbył się festyn „Brama Puszczy”. Miasto
dofinansowało imprezę podczas, której odbyły się występy artystyczne młodych talentów,
koncert zespołu DARIO REDI jak i inne atrakcje m.in. iluzjonista, musical, teatr dla
dzieci.

•

27 lipca 2019 r. zorganizowano „Wakacyjne kino plenerowe” w parku miejskim przy ul.
Kuźnice. Organizatorami byli: Burmistrz Miasta Obrzycko, Rada Miasta Obrzycko oraz
Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne.

•

17 sierpnia 2019 r. odbyła się impreza plenerowa – edycja II pt. "W dzień gorącego lata".
W programie imprezy m.in. karaoke z dj-em Wojtkiem, koncert PERFEKCYJNE
PRZEBOJE, show w wykonaniu BŁAŻEJ SHOW, koncert COUNTRY ZEINT, koncert
Bartka WRONY z zespołem oraz zabawa taneczna.

•

28 września odbyła się I edycja Obrzyckiej Ligii tenisa ziemnego w Obrzycku.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem był Pan Kacper Walkowiak

•

24 grudnia 2019r. na obrzyckim rynku odbyło się kolędowanie. Podczas tego wydarzenia
można było posłuchać lub zaśpiewać razem z wykonawcami kolędy, przywitać się z
gwiazdorem, zjeść słodkości lub napić się herbaty czy kawy.

Kultura:
Na terenie miasta działa Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku - Instytucja Kultury, która
czynna jest 5 dni w tygodniu. Stan czytelnictwa w 2019 roku przedstawia się następująco:
Liczba
czytelników

414

Liczba
wypożyczeń

10195

Liczba
odwiedzin

3947

W bibliotece czytelnicy mają możliwość korzystania z WiFi.
Stan księgozbioru na koniec 2019 roku wynosił 20702 woluminy, w ciągu 2019 roku zakupiono
472 woluminy o wartości 11588,00 zł.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W pierwszej połowie stycznia odbyło się spotkanie autorskie z fotoreportażystą
Krzysztofem Springerem;
W styczniu w okresie ferii zimowych dzieci spędzały czas, grając w gry planszowe:
chińczyk, karty, „państwa-miasta” oraz Jenga i Scrabble, szachy, kości opowieści,
Monopoly, Double kids, Alias;
1 marca odbyło się spotkanie autorskie z mieszkańcem Obrzycka, autorem książki
„Kalendarz ptaków” Markiem Pióro;
6 marca odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Szwalbe, autorką antologii cytatów
o pozytywnym myśleniu i szczęśliwym życiu;
2 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci bibliotekę odwiedziła
grupa 4-latków z przedszkola Bajkowa Kraina w Obrzycku;
7 kwietnia biblioteka była współorganizatorem Warsztatów Legend;
W okresie przedświątecznym w kwietniu przeprowadziliśmy warsztaty wielkanocne,
na których dzieci wykonały stroiki, pisanki i ozdoby;
Od 10 - 15 maja z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek na zaproszenie biblioteki
odwiedziły nas przedszkolaki z grup 5-latków i 3-latków z przedszkola Bajkowa Kraina
w Obrzycku;
Na początku czerwca z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
gościliśmy grupy 6-latków z przedszkola Bajkowa Kraina w Obrzycku;
14 czerwca odbyły się warsztaty z Joanną Krzyżanek, autorką książek dla dzieci.
W zajęciach wzięli udział uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Obrzycku;
W lipcu dzieci i młodzież brały udział w zajęciach wakacyjnych z planszówkami;
13 lipca odbył się Piknik sąsiedzki, którego byliśmy współorganizatorem. Biblioteka
miała swoje stoisko, gdzie uczestnicy pikniku mogli zapisać się do biblioteki
i wypożyczyć książki;
Od września rozpoczęliśmy udział w kampanii Mała książka -wielki człowiek,
organizowanej przez Instytut Książki, skierowanej do czytelników w wieku od 3 do 6 lat;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Od 18 września w wypożyczalni dla dorosłych wystawiamy cyklicznie co dwa tygodnie
prace pana Tomasza Skarupskiego;
5 października po raz pierwszy biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Noc
Bibliotek, która cieszyła dużym zainteresowaniem;
25 października odbyło się ósme Spotkanie ludzi z pasją, na którym każdy
z przybyłych przedstawił swoje zainteresowania;
21 października rozpoczął się kurs komputerowy dla seniorów, który będzie trwał do
połowy lutego 2020 r. Kurs jest prowadzony przez Fundację Partycypacji Społecznej;
6 listopada z okazji Dnia Postaci z Bajek odwiedziły nas 6-latki z przedszkola Bajkowa
Kraina w Obrzycku;
20 listopada odbyło się szkolenie prowadzone przez Annę Furmaniuk ze Stowarzyszenia
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, w ramach projektu
"Aktywni na 100%";
22 listopada odbyło się spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem, twórcą kryminałów,
których akcja rozgrywa się w Poznaniu i okolicach. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużą
popularnością i zgromadziło pełną salę fanów pisarza;
25 listopada, w Dniu Pluszowego Misia odwiedziły nas 4 i 5-latki z przedszkola Bajkowa
Kraina w Obrzycku;
26 listopada odbyło się spotkanie autorskie z panem Łukaszem Wierzbickim, autorem
książek dla dzieci. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas drugich Zespołu Szkół
w Obrzycku;
6 oraz 10 grudnia z okazji Mikołajek gościliśmy najmłodsze grupy z przedszkola Bajkowa
Kraina w Obrzycku;
W grudniu odbyły się warsztaty świąteczne. Na 4 spotkaniach dzieci i młodzież wykonały
stroiki, kartki świąteczne i ozdoby choinkowe;
17 grudnia COOLturalne Obrzycko zaprosiło do biblioteki 4 klasę Szkoły Podstawowej
w Obrzycku na warsztaty pod tytułem „O dwóch takich, co okrążyli świat” poprowadzone
przez Stowarzyszenie Zielona Grupa;
Książki dla seniorów na telefon, dowozimy do domów;
Rocznice, wydarzenia kulturalne upamiętniamy okazjonalnymi hasłami, wystawkami
oraz gazetkami;
Gromadzimy wycinki prasowe dotyczące Miasta Obrzycko oraz dokumenty życia
społecznego;
Prowadzimy stronę internetową www.bibliotekaobrzycko.pl, Facebook;
Katalog biblioteki jest online. Również przez internet można rezerwować, zamawiać
książki oraz przedłużać okres wypożyczeń.

Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku upamiętnia rocznice, wydarzenia kulturalne
okazjonalnymi hasłami, wystawkami oraz gazetkami. Ponadto gromadzi wycinki prasowe
dotyczące Miasta Obrzycko oraz dokumenty życia społecznego, prowadzi stronę internetową
www.bibliotekaobrzycko.pl, Facebook. Dostępny też jest katalog biblioteki online, również przez
internet można rezerwować, zamawiać książki oraz przedłużać okres wypożyczeni. Książki dla
seniorów dowożone są do domów zamawiających.
6. EDUKACJA:
W mieście Obrzycko funkcjonuje Zespół Szkół, na który składa się:
1) Przedszkole Miejskie w Obrzycku „Bajkowa Kraina”;
2) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku.
To placówka 16 oddziałowa, liczba uczniów – 352, w tym 2 oddziały zerowe – 42 dzieci, 4
oddziały przedszkolne – 93 dzieci. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym.

W dniu 11.02.2019 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szamotułach
dokonała kontroli w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko, zakres przedmiotowy kontroli to:
kontrola problemowa oceniająca warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów.
W dniu 14.11.2019 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szamotułach
dokonała kontroli w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko, zakres przedmiotowy kontroli to:
dokumentacja zdrowia pracowników do celów sanitarno – epidemiologicznych, wyposażenie
techniczne budynku, mikroklimat pomieszczeń, wyposażenie Sali zajęć, ocena pomieszczeń
sanitarnych, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, dożywianie
uczniów, ocena terenu szkoły, gromadzenie odpadów stałych, kontrola przestrzegania ustawy
o ochronie zdrowia, kontrola apteczki. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole
stanu faktycznego.
Zadania związane z Zespołem Szkół, które udało się zrealizować w 2019 r.:
- firma Inea zamontowała na budynku ZS Obrzycko czujnik smogu. Swoim zasięgiem
obejmuje on całe miasto Obrzycko. Oprócz podstawowych parametrów, które są wyświetlane
na tablicy zewnętrznej, uczniowie ZS Obrzycko mogą korzystać z dodatkowego monitora
wewnątrz budynku. Dane mogą być wykorzystywane w trakcie codziennych zajęć
lekcyjnych. Docelowo, dane o aktualnej jakości powietrza w Obrzycku będzie można
sprawdzać na stronie UM Obrzycko,
- w sierpniu zorganizowano letnie półkolenie sportowe, organizatorem był Burmistrz Miasta
Obrzycko oraz Szkoła Tenisa Ziemnego WIBLEDON Szamotuły,
- zakupiono nowe stroje, w których uczniowie reprezentują szkołę na zawodach sportowych.
Zespół Szkół w 2019r. brał udział w projektach m.in.: „SKS Wielkopolska 2019”, „ Program dla
szkół mleko, owoce i warzywa”, „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020” .
Realizowano także dowożenie uczniów do szkół, a także zwracano koszty dowozu dzieci
niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Ponadto opłacano pobyt dzieci z terenu miasta
uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych w Szamotułach, Wronkach oraz Gaju Małym.

W 2019 r. do burmistrza wpłynęło jedno zawiadomienie o postępowaniu
kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela kontraktowego. Postępowanie zakończyło się
pozytywnym zdaniem egzaminu.
Promocję z wyróżnieniem otrzymało łącznie 74 uczniów. Stypendia za wyniki
w nauce (średnia powyżej 5,00 i co najmniej dobre zachowanie) otrzymało 46 uczniów a 1 z
uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursie. 10 uczniów wykazało się 100% frekwencją
w ciągu całego roku szkolnego. Niepromowanych zostało 7 uczniów i oni potarzają klasę. 4
uczniów miało poprawki. Uczniów z nagannym zachowaniem było 16.
7.

KOMUNIKACJA:

Przez teren miasta Obrzycko przebiega droga wojewódzka nr 185 z Piotrowa do Szamotuł.
Oprócz tego występują drogi powiatowe i gminne. Długość dróg gminnych wynosi: 13,037 km.
Komunikację autobusową zapewniają przedsiębiorstwa PKS Wałcz i PKS Kołobrzeg oraz
Matmich-Bus. Obrzycko posiada bezpośrednie połączenia autobusowe z Poznaniem,
Szamotułami, Piłą, Czarnkowem, Wałczem i Kołobrzegiem. Najbliższa, czynna stacja kolejowa
znajduje się we wsi Pęckowo, która oddalona jest od Obrzycka o około 5 km.
W roku 2019 w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podpisano umowę na
dofinansowanie przebudowy nawierzchni istniejącej drogi gminnej - ulica Powstańców
Wielkopolskich - etap I i II w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto Obrzycko
otrzymało symboliczny czek na kwotę 773971, 00 złotych (czyli 50% wartości

kosztorysowej). Prace budowlane przez firmę RENOMEX z Dusznik rozpoczęły się
w grudniu 2019r.
8.
SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest realizowane przez miasto
Obrzycko. Na terenie miasta eksploatowane są 2 ujęcia wody. Na terenie miasta z usług
wodociągowych korzysta ok. 98 % mieszkańców. Miasto dysponuje jedną oczyszczalnią ścieków.
Oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki z terenów skanalizowanych miasta oraz ścieki dowożone
wozami asenizacyjnymi. Sieć wodociągowa oraz oczyszczalnia wymaga dalszych nakładów
inwestycyjnych.

9.
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
Na dzień 31.12.2019 r. w Zarządzie Miasta Obrzycko było 6 budynków mieszkalnych w tym 12
mieszkań i 4 pomieszczenia składowe przynależne do lokali mieszkalnych. Wszystkie mieszkania
są wynajmowane. W roku 2019 zostały złożone dwa wnioski o wykup lokali mieszkalnych przez
najemców, w tym jeden z wniosków zrealizowano. W 2019 r. na liście oczekujących na
mieszkanie komunalne było 9 osób.
10.
POMOC SPOŁECZNA
Na terenie miasta funkcjonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. MOPS wykonuje
zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zadania
pomocy społecznej wynikające z innych ustaw i programów. Szczegółowy zakres działania
oraz organizację wewnętrzną MOPS określa statut. Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Obrzycku skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej i nie są w stanie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia. Pomoc ośrodka nie ogranicza się do świadczeń pieniężnych. Oferta zapewnia
potrzebującym mieszkańcom Miasta kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego,
asystenta rodziny, psychologa, opiekunki środowiskowe. Efektywność udzielanej pomocy
opiera się na szerokiej gamie wsparcia niepieniężnego obejmującego m.in. różne rodzaje
usług, poradnictwa i konsultacje indywidualne. Szeroki katalog świadczeń ma na celu
zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom przezywającym trudności opiekuńczo
wychowawcze, osobom bezrobotnym i ubogim, osobom starszym, samotnym i długotrwale
chorym.

11.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ponadto w Urzędzie Miasta Obrzycko realizowane są zadania z zakresu:
1) Świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne,
świadczenia rodzicielskie) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych,
2) Świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
3) Świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci,
4) Świadczenia Dobry Start na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dpbry
start”,

5) Świadczenia „ Za życiem” na podstawie ustawy z dnia 14 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i ich rodzina „Za życiem”,
6) Dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych,
7) Dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne.
Szczegółowy wykaz przyznanych i wypłaconych świadczeń znajduje się w sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta Obrzycko za 2019 rok z dnia 27 marca 2020 r.

12.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Zagospodarowanie przestrzenne w mieście realizowane jest na podstawie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko oraz
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Poza tym miasto kreuje formy
zagospodarowania poprzez sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe decyzje
wydaje się dla obszarów, dla których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. W 209 roku wydano 27 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 1 odmowną
oraz 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto na wnioski
zainteresowanych wydano 2 wypisy i wyrysy z obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, 40 zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu
nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez
wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych.
Na terenie Miasta Obrzycko w roku 2019 nadano 17 numerów porządkowych.
W 2019 r. nie wydano postanowień o podziale nieruchomości w mieście, w związku z tym nie
wydano także decyzji o podziale nieruchomości.
Na terenie miasta znajdują się zabytki wpisane do rejestru, tj. kościół parafialny p.w. św.
Piotra i Pawła, kościół ewangelicko - augsburski, plac Lipowy i ratusz. Miasto Obrzycko nie
posiada ewidencji zabytków oraz programu ochrony zabytków. Zarządzeniem Nr
44/WEZ/2018 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.08.2018r.
w sprawie włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji
zabytków, włączono „Historyczny Układ Urbanistyczny” miejscowości Obrzycko do
wojewódzkiej ewidencji zabytków.

13. FINANSE
Budżet Miasta Obrzycko na 2019 rok zgodnie z uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miasta
Obrzycko z dnia 31 grudnia 2018 r. zakładał dochody w kwocie 12 137 907,00 zł, wydatki
w kwocie 12 123 680,00 zł oraz nadwyżkę w kwocie 14 227,00 ł. W wyniku dokonanych
zmian:
1.
2.
3.
4.

Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 marca 2019 r.,
Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 czerwca 2019r.,
Uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 11 września 2019 r.,
Uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 października 2019 r.,

5. Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 grudnia 2019 r.
plan budżetu miasta na dzień 31.12.2019 roku przedstawiał się następująco: dochody
w kwocie 14 639 651,86 zł, wydatki w kwocie 14 787 379,86 zł oraz deficyt w kwocie
147 728,00 zł.
Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę Nr III/17/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2019-2028, następnie
zmieniono ją:
1.
2.
3.
4.
5.

Uchwałą Nr IV/24/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 marca 2019 r.,
Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 czerwca 2019r.,
Uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 11 września 2019 r.,
Uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 października 2019r.,
Uchwałą Nr VIII/70/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była na bieżąco dostosowywana do zmian budżetowych.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu znajdują się w Sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta Obrzycko za rok 2019 z dnia ….
W roku 2019 nie funkcjonował budżet obywatelski.

II. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Obrzycko.
Studium przyjęto uchwałą Rady Miasta Obrzycko Nr XI/43/2002 z dnia 09.10.2002r.
zmienioną uchwałą XXXI/136/2013 z dnia 05.06.2013r. Na podstawie przyjętego Studium
realizowane jest planowanie przestrzenne w mieście. Ostatnia ocena aktualności Studium została
przeprowadzona w 2016 roku – uchwała Nr XVII/79/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 maja
2016r. Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa oraz fakt, że Studium było uchwalone dla
Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko zaleca się jego ponowne sporządzenie, które poprzedzić
powinna analiza kierunków rozwoju.
Zapisy studium realizuje się przede wszystkim poprzez tworzenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W 2019r. przygotowywano się do prac zmierzających do
uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W mieście Obrzycko do dnia 31 grudnia 2003r. obowiązywał plan zagospodarowania
przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XXIX/130/94 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27.04.1994r.
obejmujący swym zasięgiem teren całego miasta. W konsekwencji wejścia w życie nowej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym plan ten stracił swoją moc obowiązywania.
Obecnie miasto posiada cztery obowiązujące plany przyjęte uchwałami:
1. Nr XVIII/66/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości
Obrzycko. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, rocznik: 2012, pozycja: 2770, dnia 21 czerwca 2012r. Teren objęty planem
położony jest przy ulicy Klonowej i obejmuje powierzchnię około 3,63 ha.

2. Nr XXIII/86/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 3 października 2012r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obrzycko
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uchwała została ogłoszona
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego,
rocznik:
2012,
pozycja: 4996, dnia 8 listopada 2012r. Teren objęty planem położony jest w rejonie ulicy
Ostrorogskiej i obejmuje powierzchnię około 0,72 ha.
3. Nr XXXV/160/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych
w miejscowości Obrzycko. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, rocznik: 2014, pozycja: 540, dnia 23 stycznia 2014r. Teren
objęty planem położony jest przy ulicy Strzeleckiej i obejmuje powierzchnię około 4,10 ha.
4. Nr XVIII/84/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko. Uchwała została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, rocznik: 2016, pozycja:
4546, dnia 12 lipca 2016r. Teren objęty planem położony jest przy ulicach Strzeleckiej
i Klonowej i obejmuje powierzchnię 2,14 ha.
Sporządzenie i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miało na
celu przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, umożliwienie podziału
działki oraz wprowadzenie na tych terenach układu komunikacyjnego. Obecnie w mieście obszar
objęty planami obejmuje około 10,59 ha powierzchni co stanowi zaledwie około 2,83 %
powierzchni całego miasta. W 2018r. nie przystąpiono do prac zmierzających do uchwalenia
nowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2019 – uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 6 grudnia 2018r.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Obrzycku, została
powołania na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie powołania
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obecnie liczy pięciu
członków.
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ubiegłym roku
opierała się o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z dnia
26 października 1982 r. ( Dz. U z 2018 r. poz.2137 ze m.).oraz Uchwałę Rady Miasta
w Obrzycku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w Mieście Obrzycko na 2019
rok.
Do podstawowych działań komisji należało.
1. Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia;
2. Wyrażanie opinii sprawach sfinansowania i dofinansowana przedsięwzięć
w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Obrzycku;
3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki
i zapobiegania nowym problemom alkoholowym;

4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydawanie opinii w formie postanowieni;
5. Współpraca z Urzędem Miasta w Obrzycku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Posterunkiem Policji w Obrzycku, Prokuraturą Rejonową
w Szamotułach, Zespołem Szkół w Obrzycku, Sądem Rejonowym III Wydział
Rodzinny i Nieletnich, Zespołem Interdyscyplinarnym i innymi organizacjami
pozarządowymi;
6. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych,
problemów narkomanii oraz przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działań
mających na celu promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii.
W 2019 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się
dwunastokrotnie .
Jednym z głównych zadań MKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście
Obrzycko na 2019 r. Program ten finansowany jest budżetu Miasta ze środków pochodzących
z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowym. Środki te mogą być
wydane tylko i wyłącznie na realizację tego programu.
Na wniosek rodzin i innych instytucji Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zaprosiła łącznie 8 osób uzależnionych od alkoholu. Dwie osoby zostały
przebadane przez biegłego psychologa, a w sprawie dwóch kolejnych osób wysłano
dokumenty w celu przebadania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Pozostałe osoby
uczęszczają nieodpłatnie do psychologa i terapeuty. W przypadku zaprzestania uczęszczania
do punktu, kierowane są wnioski do Sądu. W roku 2019 r. komisja wysłała cztery wnioski
o zobowiązanie do przymusowe leczenie od alkoholu.
Dokonując analizy działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
należy stwierdzić, że oprócz działań wynikających z jej zadań, wykonywała ona wszystkie
inne czynności i przedsięwzięcia zaplanowane w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście
Obrzycko na 2019 r. W pływ na to ma fakt, że w strukturach organizacyjnych Miasta
Obrzycko nie ujęto funkcji pełnomocnika, czy też koordynatora działań w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi na ternie Miasta Obrzycko. W tych sprawach komisja
prowadziła swoje działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawy w ten sposób, żeby
w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej zminimalizować problem.
Mając to na uwadze Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na
walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. Należy mieć
nadzieje, że działalność ta przyniosła zamierzone efekty.

4. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019 - Nr II/12/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 8/2019 z dnia 04 lutego 2019r. Burmistrz Miasta Obrzycko ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. W związku z ogłoszonym otwartym
konkursem wpłynęły następujące oferty:
w obszarze (A) działalność wspomagająca rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej: oferta
Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Obrzycku, wnioskowana kwota:
2.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnej, pt.: „Prowadzenie zespołu muzycznego: chór 4-głosowy – warsztaty chóralne”
w obszarze (B) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: oferta Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wnioskowana kwota: 1.500,00 zł na realizację zadania
dotyczącego działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pt.: „Spotkanie z okazji
światowego dnia seniora”.
Kwoty przeznaczone na realizacje zadań zostały ustalone zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2019
Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 04.02.2019r. Burmistrz Miasta Obrzycko przyznał
dotację na realizację powyższych zadań zgodnie ze złożonymi ofertami.
Działania realizowane w 2019 roku to:
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Apostołów zorganizowała warsztaty chóralne
w Obrzycku, w których wzięło udział 21 członków chóru. Dotacja celowa wykorzystana
została zgodnie z celem wskazanym w umowie.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Koła Nr 1 zorganizował
„Światowy Dzień Seniora” oraz spotkanie Bożonarodzeniowe (opłatkowe) wraz
wręczeniem
paczek
świątecznych
dla
emerytów,
rencistów
i
inwalidów
z miasta Obrzycko. Dotacja celowa wykorzystana została zgodnie z celem wskazanym
w umowie.

5. Miejski program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na 2019 r. - uchwała Nr XXXV/168/2018 z dnia 28 marca
2018r.
Podpisano umowę dnia 02.01.2019r. obowiązującą do 31.03.2019r. z firmą Vet – ZOO
Serwis Trzcianka oraz od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. Fundacja Zawsze Razem na
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt oraz na odławianie zwierząt. W 2019r. wyłapano i umieszczono w schronisku
w Jędrzejewie cztery koty, które poddano sterylizacji dla dwóch z nich znaleziono opiekuna.
Nie było potrzeby usypiania ślepych miotów oraz umiejscowienia zwierząt gospodarskich
w gospodarstwie rolnym.

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Obrzycko na lata
2018 – 2022 - uchwała Nr XXXVII/181/2018 z dnia 20 czerwca 2018r.
Misją strategii rozwiązywania problemów społecznych jest to iż dąży się do integracji
społecznej, poprawy warunków życia mieszkańców poprzez profesjonalne doradztwo, pomoc,
wsparcie jak również dążenie do eliminacji negatywnych zjawisk społecznych przy

współpracy z partnerami lokalnymi i poza lokalnymi jak także z organizacjami no profit.
W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku przeciwdziałał przemocy
w rodzinie poprzez zakładanie niebieskich kart. Ponadto działał zespół interdyscyplinarny.
MOPS wspierał 6 rodzin pracą asystenta rodziny, z dwoma rodzinami współpraca została
zakończona ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę oraz ze względów na brak
efektów pracy. W 2019 r. Pracownik socjalny prowadził pracę socjalną z 49 rodzinami.

Ponadto rodziny te uczestniczyły również w spotkaniach z psychologiem. Pomagano także
osobom długotrwale bezrobotnym poprzez wypłatę zasiłków okresowych. Współpracowano z
Powiatowym Urzędem Pracy w Szamotułach, poprzez organizacje stażu dla jednej osoby
bezrobotnej. Wspierano też osoby niepełnosprawne i starsze poprzez świadczenie usług
opiekuńczych i specjalistycznych opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Pomagano osobom
przejawiającym skłonności do nadużywania alkoholu środków psychoaktywnych oraz ich
rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży szkolnej.
W 2019 r. przeprowadzono diagnozę zagrożeń zażywania środków psychoaktywnych na
terenie Miasta Obrzycko, realizowano programy profilaktyczne w szkołach, przeprowadzano
pogadanki na temat zdrowego trybu życia. Realizowano zajęcia w świetlicy środowiskowej.
Ponadto cztery osoby uzależnione podjęły leczenie alkoholowe. Przeciwdziałanie ubóstwu
MOPS realizował w 2019 r. poprzez uczestniczenie w programie PO PŻ 2014- 2020. Została
wydana żywność najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta. Pomoc żywnościowa
trafiła do 108 osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej z terenu Miasta Obrzycko
wydaliśmy:- 5.042,28 ton żywności - 430 paczek żywnościowych. Podjęto współpracę
z Fundacja BARKA w celu możliwości powstania podmiotów ekonomii społecznej na ternie
Miasta Obrzycko.
Działania zapisane w strategii są w dalszym ciągu realizowane, bowiem powyższa strategia
obowiązuje do 2022 roku.

III. REALIZACJA POZOSTAŁYCH UCHWAŁ RADY MIASTA OBRZYCKO
1. Uchwała Nr IV/25/2019 z dnia 14 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr
II/10/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2019.
Dokonano zmian w Preliminarzu wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019. Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – pomoc
psychologiczną, zajęcia terapeutyczne, prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym.

2. Uchwała Nr IV/26/2019 z dnia 14 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr
II/11/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Dokonano zmian w Preliminarzu wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019. Środki przekazano na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Uchwała Nr IV/27/2019 z dnia 14 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr
II/12/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Dokonano zmiany w dziale VA uchwały, który dotyczył odbytych konsultacji w w/w temacie.

4. Uchwałą Nr IV/28/2019 z dnia 14 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr
III/14/204 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie nadania
nazw ulic na terenie miasta Obrzycko.
W wyniku uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr
XVIII/84/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28.06.2016 r. ulica zlokalizowana na działce nr
ewid. 443/10 ma swój ciąg dalszy na działce 441/16.

5. Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 14 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Miejskiego
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na 2019 rok.

6. Uchwała Nr IV/30/2019 z dnia 14 marca 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób
bezdomnych.
Dokonano ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu
miasta Obrzycko w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych. Udzielenie
schronienia osobom tego pozbawionym w tym bezdomnym jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym.

7. Uchwała Nr IV/31/2019 z dnia 14 marca 2019r. w sprawie uchwalenia „Miejskiego
Programu Wspierania Rodziny w Mieście Obrzycko na lata 2019-2021”.
Program jest kontynuacją działań wynikających z realizacji aktualnie obowiązującego
w Mieście Obrzycko.

8. Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 14 marca 2019r. w sprawie wstępnej lokalizacji
nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej
w Obrzycku- ul. Ostrorogska.
Ustalono wstępną lokalizację nowego przystanku komunikacyjnego, uchwałę wysłano do
Starostwa Powiatowego w Szamotułach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach.

9. Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 14 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie działki oznaczonej nr ewid.: 443/10 z przeznaczeniem na
potrzeby urządzenia drogi gminnej.

10. Uchwała Nr V/34/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Obrzycko wotum zaufania.
Dnia 10 czerwca 2019 r. podjęto debatę na temat raportu o stanie Miasta Obrzycko
i udzielono Burmistrzowi Miasta Obrzycko wotum zaufania.

11. Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Obrzycko za 2018 rok.

12. Uchwała Nr V/36/2020 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Obrzycko absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta
za 2018 rok.

13. Uchwała Nr V/39/2020 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku
za rok 2018.

14. Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr
II/10/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2019.

15. Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Skarbnika
Miasta Obrzycko.
Odwołanie ze stanowiska nastąpiło w związku ze zgłoszeniem Burmistrzowi Miasta
Obrzycko prośby o odwołanie z funkcji Skarbnika Miasta Obrzycko przez Skarbnika Miasta
Obrzycko Panią Elżbietę Jankowską z dniem 30 czerwca 2019r.

16. Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania Skarbnika
Miasta Obrzycko.
W związku z odwołaniem dotychczasowego Skarbnika Miasta Obrzycko, zaszła konieczność
powołania osoby na to stanowisko. Wymogi formalne określone w ustawie o finansach
publicznych spełniła Pani Zuzanna Dorna, która zatrudniona była na stanowisku Zastępcy
Skarbnika Miasta.
17. Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Obrzycko oraz
określenie granic powodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września
2019r.
Rada Miasta Obrzycko ustaliła plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Obrzycko, a także określiła granice obwodu publicznej szkoły podstawowej
zgodnie z przepisami Prawa oświatowego.

18. Uchwała Nr V/44/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie likwidacji jednostki
organizacyjnej – Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Zespole Szkół
w mieście Obrzycko.
Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zlikwidowano jednostkę organizacyjną o nazwie Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku ul. Plac Lipowy 12 w Zespole Szkół w mieście
Obrzycko.
19. Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie ustanowienia odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 535/3
położonej w miejscowości Obrzycko.

20. Uchwała Nr V/46/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym.

21. Uchwała Nr V/47/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

22. Uchwała Nr V/48/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławnika.

23. Uchwała Nr VI/51/2019 z dnia 11 września 2019r. w sprawie braku wyboru
ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Szamotułach

24. Uchwała Nr VI/52/2019 z dnia 11 września 2019r. w sprawie zatwierdzenia
Zarządzenia Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko Z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsca do grillowania,
dofinansowanego za pośrednictwem LGD Puszcz notecka, operacja pt.,,Łączymy
pokolenia’’

25. Uchwała Nr VI/53/2019 z dnia 11 września 2019r. w sprawie wykonania
inicjatywy uchwałodawczej

26. Uchwała Nr VI/54/2019 z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/152/2017 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie

ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew.
428/1 położonej w miejscowości Obrzycko

27. Uchwała Nr VI/55/2019 z dnia 11 września 2019r. w prawie zmiany uchwały Nr
XXII/105/2009 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Obrzycko

28. Uchwała Nr VI/56/2019 z dnia 11 września 2019r. w sprawie zasad określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym wymiarze godzin obowiązujących w przedszkolach i szkołach na
terenie Miasta Obrzycko

29. Uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXIX/119/2013 Rady Miasta Obrzycko w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

30. Uchwała Nr VII/60/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Obrzycku

31. Uchwałą NR VII/61/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie uchwalenia
,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020

32. Uchwała Nr VII/62/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXIII/10/2016 Rady Miast Obrzycko z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

33. Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLIII/199/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 września 2014r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

34. Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany chwały
nr XXV/101/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

35. Uchwała Nr VII/65/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVI/172/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 kwietnia 2018 raku
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Obrzycko

36. Uchwałą Nr VII/66/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie przyjęcia
projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

37. Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia
skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrzycku

38. Uchwała Nr VII/68/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu korzystania z miejsca do grillowania, dofinansowanego
za pośrednictwem LGD Puszcza Notecka, operacja pt. ,,Łączymy Pokolenia’’

39. Uchwała Nr VIII/73/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

40. Uchwała Nr VIII/74/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

41. Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVI/172/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Obrzycko

42. Uchwała Nr VIII/76/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

43. Uchwała Nr VII/77/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020r.

44. Uchwała Nr VIII/78/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego, stanowiącego w całości
przedmiot najmu

