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ZARZĄDZENIE NR 25/2022

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2021

Na podstawie art. 28aa ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2022 r.póz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ l. Przedkłada się Radzie Gminy Golub-Dobrzyń Raport o stanie Gminy Golub-Dobrzyń
za rok 2021.

§ 2. Raport, o którym mowa w § l, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i podlega
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Golub-Dobrzyń

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Sporządziła:
Małgorzata Mierzejewska

Zatwierdził:
Sekretarz Gminy Krzysztof Pieczka
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I. WSTĘP

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. póz. 559 z późn. zm.). Raport obejmuje podsumowanie
działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2021.

II. INFORMACJE OGÓLNE

l. Historia powstania oraz położenie

Gmina Golub-Dobrzyń położona jest w północno-wschodniej części województwa Kujawsko-
Pomorskiego powstałego l stycznia 1999 r. w wyniku reformy ustroju administracyjnego z trzech
dotychczasowych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
Nowa reforma przywróciła zlikwidowany w 1975 r. były powiat golubsko-dobrzyński, grupujący w
sobie kilka gmin. Powiatjak również gmina wiejska Golub-Dobr2yń nazwę swą zawdzięczają miastu
Golub-Dobrzyń które stanowi obecnie ich stałą siedzibę.
Miasto Golub-Dobrzyń położone w centmm gminy, stanowi dla niej wielofunkcyjny ośrodek i
zaplecze nastawione m.in. na obsługę jednostek osadniczych wchodzących w jej skład. Siedziba
gminy znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu, w budynku Urzędu Miasta, Gminy i Powiatu przy ul. Plac
1000-1ecia.

Gmina graniczy z czteroma innymi gminami w powiecie golubsko-dobrzyńskim: Ciechocin,
Kowalewo Pomorskie, Radomin i Zbójno oraz trzema gminami leżącymi w sąsiednich powiatach:
Wąbrzeźno (pow. wąbrzeski), Bobrowa (pow. brodnicki) oraz Wąpielsk (pow. rypiński).

Gmina wiejska Golub-Dobrzyń jest największą gminą na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego,
jej ogólna powierzchnia wynosi 197,4 km2 (tj. 19 745 ha), a obszar podzielony jest na 21 sołectw:
Kujawa, Paliwodzizna, Ostrowite, Pusta Dąbrówka, Lisewo, Sokołowo, Wrocki, Nowawieś,
Sokoligóra, Nowogród, Białkowo, Węgiersk, Macikowo, Podzamek Golubski, Cieszyny,
Gałczewko, Olszówka, Gajewo, Karczewo, Pląchoty.
W gminie znajduje się łącznie 57 miejscowości.
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2. Demografia i uwarunkowania gospodarcze

Wedhig danych z 2021 r - gminę Golub-Dobrzyń zamieszkiwało 9014 osób, w tym 4520 mężczyzn
i 4494 kobiet. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 45 osób na km2 Największą
gęstością zaludnienia, cechują się sołectwa: Ostrowite, Wrocki, Lisewo, Białkowo, Paliwodzizna,
Sokołowo, Węgiersk, Sokoligóra, Olszówka, Nowogród, Cieszyny, Gałczewko. Najmniejszą ilość
mieszkańców z powodu znacznych obszarów pokrytych lasami posiada sołectwo Kujawa.
Podstawową dziedziną gospodarki gminy jest nadal produkcja rolna. Użytki rolne stanowią ponad
połowę jej obszam. W użytkach rolnych wysoki jest udział gruntów ornych. Lasy pokrywają 31,3 %
obszaru gminy.

3. Władze Gminy

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt. Obecnie kadencja Wójta trwa 5 lat. Wójt wykonuje
uchwały Rady Gminy Golub-Dobrzyń i zadania określone przepisami prawa oraz reprezentuje gminę
na zewnątrz. Do zadań Wójta należy w szczególności opracowywanie strategii, programów rozwoju,
gospodarowanie mieniem, wykonywanie budżefai.

Urząd Gminy wykonuje zadania własne, zlecone oraz powierzone na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej. Zadanie te są realizowane w oparciu o przyjęte dokumenty
programowe.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń: Marek Ryłowicz

Zastępca Wójta Gminy Golub-Dobrzyń: Krzysztof Pieczka

Sekretarz: Krzysztof Pieczka

Skarbnik: Iwona Górska

4. Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym zgodnie z obowiązującymi
przepisami na pięcioletnią kadencję.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.
Zalicza się do nich między innymi:

uchwalanie statutu gminy;

uchwalanie budżetu gminy,

rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

uchwalanie programów gospodarczych, Raport o stanie Gminy
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ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania składników
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań
przez te jednostki.

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Gminy poprzez komisje oraz
przez Wójta w zakresie w jakim wykonuje uchwały.
Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy - w tym celu powohye Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniuje
wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa statut gminy.

Rada gminy posiada w kompetencji również rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji składanych przez obywateli, w tym celu
powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Rada posiada również kompetencję do powołania komisji stałych i doraźnych określając składy
osobowe oraz przedmiot ich działalności w odrębnych uchwałach.

Radę Gminy Golub-Dobrzyń tworzy l 5 osób.

Skład Rady Gminy Golub-Dobrzyń VIII kadencji 2018-2023:

l. Angowski Wojciech
2. Badowski Szymon
3. Boniecki Jan
4. Hnatusz Aneta
5. Jagielski Bogdan
6. Kamińska Małgorzata
7. Kopaczewski Jacek
8. Opacki Adam
9. Kaszyński Artur
10. Rosołowska Karolina
11. Rozwonkowski Jerzy
12. Sadakiewski Tomasz
13. Skrzyniecki Ryszard
14. Stefański Tomasz

15. Romanowski Krzysztof

Przewodniczącym Rady Gminy Golub-Dobrzyń jest Artur Kaszyński, natomiast
wiceprzewodniczącymi są Tomasz Stefański i Krzysztof Romanowski.
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III. INFORMACJE FINANSOWE GMINY

l. Wykonanie budżetu za rok 2021 oraz podstawowe dane finansowe

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń realizowany jest w oparciu o uchwałę budżetową, corocznie
uchwalaną przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń. Uchwała określa planowaną kwotę dochodów i
wydatków budżetowych. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w
Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik o wydatkach majątkowych.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem - 26,5 %

Wykonanie dochodów ogółem

Wykonanie dochodów własnych

57.458.546,12 zł

15.739.854,97 zł

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - 24,6 %

Wykonanie wydatków ogółem

Wykonanie wydatków majątkowych

59.672.112,61 zł

14.052.927,60 zł

Zadłużenie Gminy na koniec roku wyniosło 18.373.327,00 zł i stanowi bezpieczny poziom 32,00 %
w stosunku do dochodów ogółem.
Kwota dostępnych w roku budżetowym wolnych środków wyniosła 4.141.967,79 zł i w kwocie
l .596.856,49 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.
Wykonanie budżetu 2021 roku w stosunku do poprzedzającego w najważniejszych pozycjach
kształtowało się następująco:

Lp. Wykonanie budżetu 2020 2021
uynamiKa zmian w
stosunku do roku

poprzedzającego
l. Wykonanie dochodów i

wydatków (w tym dynamika
dochodów własnych gminy)
a. Wykonanie dochodów 51.950.156,08 | 57.458.546,12 (+) 5.508.390,04

^'iSl - bieżące 47.990.298,35 | 50.587.774,50 (+) 2.597.476,15
l,^ti - majątkowe 3.959.857,73 | 6.870.771,62 (+) 2.910.913,89
^;^' w tym ze sprzedaży majątku 552.486,78 | 484.292,21 (-) 68.194,57

b. Wykonanie wydatków 48.949.058,10 | 59.672.112,61 (+) 10.723.054,51
- bieżące 43.121.802,17 I 45.619.185,01 (+) 2.497.382,84
- majątkowe 5.827.255,93 | 14.052.927,60 (+) 8.225.671,67
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Wynik operacyjny (dynamika zmian) 4.868.496,18 4.968.589,49 (+)l 00.093,31

3. Wykonanie wydatków majątkowych
(inwestycje)

5.827.255,93 14.052.927,60 (+) 8.225.671,67

Wynik wykonania budżetu w roku 2021 w stosunku do wyniku planowanego:

Wynik wykonany
Wynik planowany

-2.213.566,49 zł (deficyt)
-4.616.87 ł,79 zł (deficyt)

W roku 2021 dokonano spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie
1.470.222,00 zł.

W kolejnych latach przewidziano spłaty w następujących wysokościach:

2022

2023

2024

1.470.288,00

1.402.708,00

1.436.318,00

Wysokość prognozowanego długu w kolejnych latach przedstawia się następująco:

2022

2023

2024

20.258.039,00

18.855.331,00

17.419.013,00

2. Fundusz sołecki

Gmina Golub-Dobrzyń zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. póz. 559) w 2021 roku nie utworzyła budżetu
obywatelskiego. Zgodnie z powyższym przepisem obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego
spoczywa na gminach będących miastami na prawach powiatu.

Mieszkańcy gminy Golub-Dobrzyń mają do swojej dyspozycji fundusze sołeckie.

W 2021 roku środki w ramach funduszy sołeckich zostały wydatkowane zgodnie z intencją
mieszkańców na następujące cele:
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•

•

utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich,
integracja mieszkańców sołectwa, warsztaty rodziime, kulinarne i rękodzielnicze,
promocja oraz wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich,
utrzymanie czystości przy drogach i naprawa dróg gminnych,
sport (wspieranie inicjatyw sportowych m.in. Wiejski Klub Sportowy),
Ochotnicze Straże Pożarne (zakup sprzętu bojowego i umundurowania),
Promocja Gminy,
place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany/wiaty, punkty oświetleniowe,
tablice kierunkowe/informacyjne, z numerami domów,
szkoły (zakup wyposażenia szkół).

Zestawienie łącznych kwot planowanych oraz wykorzystanych przedstawia się następująco:

Przeznaczono Wykorzystano Pozostało

655 497,09 zł 655 497,09 zł 0,00 zł
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Wysokość środków
przypadająca na dane

sołectwo

40 222,58
29 645,35
23 628,95
29 208,68
19 698,88
16 108,44
43 813,02
27461,98
21 445,57
33 090,23
34 109,14
48519,40
40 125,54
17515,50
26 685,67
21 445,57
28 723,48
34 836,93
35 952,88
34 739,89
48 519,40

655 497,094
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Gospq^^,8g,gyvjiyyvy,|j^fijgi^J2flUjiBj

Sprzęt
L-P|;

&&s
"^Sl
•3,r:;

.6'!
R^

Miejscowość

Paliwodzizna/Ruziec
Ostrowite
Macikowo 127
Lisewo 80
Paliwodzizna 73
Paliwodzizna 102

Nr działki

431/2
236
127
80
73
102

Powierzchnia
w ha

0,5258
0,04
0,28
0,01
0,58
0,73
2,1658

Wpływy

99113,40
10500,00
5260,00
780,00

24000,00
171660,00
311313,40

Powierzchnię gruntów znajdujących w posiadaniu Gminy na 31.12.2021 r. przedstawia poniższa
tabela:

^g

8

9

lliS
|15
16

11.

m

Lggy^Jbre^^j Ueółem ha w tym droei

Białkowo

Cieszyny
Gajewo
Gałczewko

Karczewo

Kujawa
Lisewo
Macikowo

Nowogród
11 (Kil Nowawieś

Ostrowite
Paliwodzizna

Pląchoty
Podzamek Golubski
Pusta Dąbrówka

Skępsk
Sokołowo

Sokoligóra
Węgiersk
Wrocki

IRAZEI

^

%
•s

•ss

20,5802
11,2502
12,136
15,4703
5,6254
17,0535
20,6571
7,6043
15,9823
13,2768
24,9083
18,2939
2,5752
8,9711
9,7224
22,9375
12,8265
22,2003
17,9903
24,4426

304,5042

se

%

m B

i

10,2984
7,2023
6,81
5,89
4,69

17,0535
15,6652
7,53

11,4033
11,9708
17,7552
16,719
1,9781
6,9264
8,55

18,3346
11,08
8,6348
11,8564
12,5062

212,8542

^

12



RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2021 ROK.

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

l. Strategia Rozwoju gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016 - 2022

Sprzyjające warunki do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości

Cel l: Tworzenie sprzyjających warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości:

• stała i systematyczna budowa oczyszczalni przyzagrodowych, (wedhig bieżących danych
w gminie jest 878 oczyszczalni przyzagrodowych, 725 budynków podłączonych do
kanalizacji, a 1550 ma własne szamba);

• modernizacja oczyszczalni ścieków prowadzona jest na bieżąco we współpracy
z Zakładem Usług Wodnych w Ostrowitem;

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest prowadzona na bieżąco
na podstawie składnych wniosków mieszkańców;

• trwają prace związane z uzbrojeniem terenu w Parku Przemysłowo-Technologicznym oraz
utworzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości;
realizowany jest program rewitalizacji w Owieczkowie, Sokołowie, Ostrowitem
i Gajewie;
plany zagospodarowania przestrzennego tworzone i uchwalane są w sposób
systematyczny po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji,

• w 2021 roku wydano 185 decyzji o warunkach zabudowy oraz 15 decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cel 2: E-Gmina:

• następuje rozwój infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej w obiektach
użyteczności publicznej i placówkach edukacyjnych ;
nastąpiła poprawa dostępu do sieci szerokopasmowej, wszystkie szkoły i przedszkola maja
zapewniony dostęp do szerokopasmowego intemetu.

Cel 3 : Atrakcyjna oferta edukacyjna:

•

•

•

wprowadzono doradztwo zawodowe do szkół w Gminie;
w związku z wdrażaną reformą edukacji dotychczas nie było możliwości pozyskania
środków na budowę sal gimnastycznych w Lisewie i w Węgiersku;
w przygotowaniu są projekty pozyskania środków na rozbudowę biblioteki i szkół
w Nowogrodzie i w Ostrowitem,
systematycznie jest rozwijana sieć przedszkoli w gminie , tworzone są nowe oddziały,
powstał żłobek w Ostrowitem;
trwają przygotowania do budowy nowych boisk w gminie i modernizacji już istniejących.
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Aktywne Społeczeństwo

Cel l: Integracja gospodarcza gospodarstw rolnych i społeczna rolników:

samorząd gminy wspierał tworzenie grup producenckich i związków rolników, inicjatywy
edukacyjne i gospodarcze w kierunku różnicowania działalności gospodarstw rolnych oraz
tworzenie i promocję produktów lokalnych i regionalnych poprzez współpracę z
Ośrodkiem Doradztwa rolniczego w Golubiu- Dobrzyniu oraz Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w zakresie szkoleń i akcji promocyjnych.

Cel 2: Wspieranie działalności i rozwoju organizacji pozarządowych:

Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy",
Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza;

wsparcie dla KGW, wiosek tematycznych (Macikowo-Wieś Maciej owej Duszy",
Podzamek Golubski - Orzechowa Wioska, Węgiersk- Owocowa Kraina) i stowarzyszeń
ma charakter systematyczny i kompleksowy zgodnie z potrzebami danej organizacji.

Cel 3: Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego:

Gmina wspiera rozwój kultury i działalność świetlic wiejskich poprzez organizowanie
wystaw, koncertów, prelekcji i innych zajęć kulturalnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;

istniejące w Gminie kluby sportowe uzyskują systematyczne wsparcie zgodnie
ze zgłaszanymi potrzebami.

Cel 4: Ekologiczna Gmina:

W Gminie prowadzone są działania w zakresie edukacji ekologicznej:

coroczna Gala Ekolaurów Gminy Golub-Dobrzyń podsumowująca działania ekologiczne,
zajęcia edukacyjne dotyczące wiedzy o ekologii oraz segregacji odpadów komunalnych-
przedsięwzięcie pn. „Dorośli i dzieci segregują i nie pala śmieci, filtrują wodę by mieć
czystą przyrodę - Gmina golub-Dobrzyń", środki na ten projekt pozyskano m.in. z
WFOŚiGW w Toruniu,

•

akcja sprzątanie świata,
• inne akcje to: zbiórka makulatury, zbiórka zużytych baterii, zbiórka elektrośmieci,

dokarmianie ptaków przez uczniów naszych szkół, obchody Światowego Dnia Wody,
obchody Dnia Ziemi; zadrzewianie i zakrzewianie w Gminie Golub-Dobrzyń,

Wsparcie inicjatyw ekologicznych rolników:

usuwanie odpadów i folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag - dofinansowanie pozyskano z NFOSiGW w Warszawie.

Współpraca samorządów w zakresie ochrony środowiska:
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Od 25 października 2019 roku mieszkańcy Gminy Golub-Dobrzyń na mocy porozumienia
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mogą
składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze" w Urzędzie
Gminy. Program ofemje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła
na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł
cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny,
ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. W 2021 r. z pomocy Urzędu Gminy
skorzystały 49 osoby.

2. Strategia Rozwoju Kultury Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2024

W 2021 r. ze względu na pandemię koronawirusa działania mające na celu upowszechnianie
kultury skierowane do społeczności lokalnej miały bardzo ograniczony charakter.

We wrześniu zorganizowano Gminno-Parafialne Dożynki w Skępsku, które były największym
wydarzeniem kulturalnym odbywającym się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2021 r.

Dużą część działań związanych z działaniami kulfairalnymi realizowała Gminna Biblioteka
Publiczna w Nowogrodzie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury,
posiada osobowość prawną. Rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze, kulturalne, oświatowe i
informacyjne ogóhi społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Sieć
bibliotek w gminie Golub-Dobr2yń stanowi Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie wraz z
filiami w Gałczewku, Ostrowitym i we Wrockach.
Mimo trwającego stanu epidemii biblioteki publiczne w gminie Golub-Dobrzyń w roku 2021
wypożyczyły 6960 książek na zewnątrz, w tym 3780 woluminy literatury pięknej dla dorosłych,
2737 woluminy literatury dla dzieci i młodzieży oraz 443 woluminy literatury populamo-
naukowej. Biblioteki zarejestrowały łącznie 614 czytelników, z tego 302 użytkowników to
przedszkolaki oraz dzieci i młodzież ucząca się.
W 2021 roku biblioteka gminna dysponowała budżetem w wysokości 232 149,00. Była to dotacja
z Urzędu Gminy w kwocie 225 000,00, którą przeznaczyliśmy na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi, zakup książek oraz inne stałe wydatki, do których zaliczyć należy energię,
ogrzewanie, telefony i Internet. Dokonaliśmy również zakupu środków czystości, artykułów
papierniczych, druków bibliotecznych. Zakupiliśmy nowe regały do filii we Wrockach i nową
drukarkę do filii w Ostrowitem. Otrzymaliśmy także dotację z Biblioteki Narodowej w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet l Poprawa
oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości
wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa w kwocie 7 149,00.
W roku 2021 zakupiliśmy łącznie 892 książki z czego 649 woluminów, to literatura piękna dla
dorosłych, 144 książki dla dzieci i młodzieży oraz 58 pozycji z literatury popularna-naukowej.
Trwająca pandemia i wprowadzane ograniczenia uniemożliwiły nam realizowanie cyklicznych
wydarzeń, mimo to staraliśmy się działać. Pomiędzy poszczególnymi falami koronawirusa
organizowaliśmy różnego rodzaju wydarzenia dla naszych czytelników, aby popularyzować
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czytelnictwo i zachęcać mieszkańców naszej gminy do czytania.
W maju z okazji tygodnia bibliotek ogłosiliśmy gminny konkurs plastyczny pn. „Okładka mojej
ulubionej książki" dla przedszolaków i uczniów szkół podstawowych z klas I-III. Na konkurs
wpłynęło 29 prac. Również w maju w bibliotece w Nowogrodzie uruchomiono terminal Centralnej
Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji Naukowych - ACADEMICA system, na którym
czytelnicy mogą na miejscu korzystać z publikacji cyfrowych. ACADEMICA oferuje:
pełnotekstowe przeszukiwanie współczesnych publikacji naukowych, artykułów, monografii
podręczników i skryptów - szczególnie przydatne dla uczniów i studentów.
W 2021 roku realizowaliśmy projekt Instytutu Książki dla dzieci w wieku przedszkolnym w
ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek". Akcja ma zachęcić rodziców
do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie
wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą
wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla...", dostosowaną pod względem formy i treści do
potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych
książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego. W minionym roku wydaliśmy 29 wyprawek nowym czytelnikom i wręczyliśmy 10
dyplomów.
Kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2020 roku projek „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim"
realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej". W ramach projektu biblioteka zyska bezpłatiiy sprzęt komputerowy, przeszkolonych
pracowników oraz atrakcyjne i perspektywiczne zajęcia z kompetencji cyfrowych dla dzieci i
młodzieży w wieku 10-18 lat. W maju i czerwcu odbyło się 15 dziewięćdziesięcio minutowych
zajęć zdalnych o temacie Edudacja online na platformie Teams dla chętnej grupy dzieci i młodzieży
z filii bibliotecznej we Wrockach. Uczestniczki zajęć poznały strony intemetowe, narzędzia i
aplikacje przydatne do nauki i zabawy. Ten sam temat zgłębiać miała gmpa z biblioteki w
Gałczewku, ale zajęcia przełożono na rok 2022.
We wrześniu biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu, corocznej akcji wspólnego
czytania jednej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz
instytucje publiczne w kraju i za granicą. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012
roku. Uczestniczyliśmy w Narodowym Czytaniu zorganozowanym przez Miejską i Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu, która do wspólnego czytania zaprosiła władze
samorządowe, organizacje i instytucje z naszego powiatu. Gminna Biblioteka Publiczna w
Nowogrodzie wraz z filiami w Ostrowitem, Gałczewku i Wrockach wystawiła silną reprezentację
czytelniczą, która zapewniła obsadę dla III aktu ufrwom „Moralność Pani Dulskiej" - Gabrieli
Zapolskiej. W osoby komedii wcielili się przyjaciele, czytelnicy i pracownicy naszej biblioteki.
W minionym roku nie zabrakło także głośnego czytania dla naszych najmłodszych czytelników
podczas odwiedzin w grupach przedszkolnych. Bibliotekarze czytali dziciom podczas
cotygodniowych spotkań oraz z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania czy bardzo lubianego wśród najmłodszych Dnia
Pluszowego Misia.
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Rok 2021 zakończyliśmy nadzieją na powrót do normalności sprzed wybuchu pandemii. Mamy
nadzieję, że w 2022 roku uda nam się prowadzić naszą statutową działaność bez żadnych
ograniczeń. Planujemy spotkania zawieszonego Dyskusyjnego Klubu Książki w Nowogrodzie
oraz spotkania autorskie, których nie mogliśmy organizować w czasie pandemii. Czekamy też na
pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 kiemnek interwencji 2.1 Infrastruktura bibliotek 2021-202.
Wniosek zakłada dobudowę biblioteki do budynku szkoły podstawowej w Nowogrodzie, co
rozwiąże problemy lokalowe biblioteki gminnej i wzbogaci jej ofertę biblioteczną, aby mogła
aktywniej działać na rzecz lokalnego środowiska.

3. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Mieszkaniowy zasób gminy Golub-Dobrzyń stanowią następujące niemchomości:

4 lokale mieszkalne w m. Nowogród;

3 lokale mieszkalne w m. Lisewo;

5 lokali mieszkalnych w m. Cieszyny;

13 lokali mieszkalnych w m. Gałczewko;

7 lokali mieszkalnych w m. Podzamek Golubski;

23 lokale mieszkalne w m. Ostrowite;

4 lokale mieszkalne w m. Wrocki;

• 2 lokale mieszkalne w m. Karczewa;

8 lokali mieszkalnych w m. Pusta Dąbrówka;

3 lokali mieszkalnych w m. Białkowo;

4 lokali mieszkalnych w m. Golub-Dobrzyń przy ul. Brodnickiej 26;
• 4 lokale mieszkalne w m. Lisak;

2 lokale mieszkalne Lisewo Młyn;

4 lokale mieszkalne w m. Węgiersk;

2 lokale mieszkalne w m. Shichąj;

6 lokali mieszkalnych w m. Gajewo,

l lokal mieszkalny w m. Antoniewo.

Łącznie 95 mieszkań, których stan techniczny jest zadowalający. Gmina nie planuje
przeprowadzania remontów kapitalnych budynków oraz budowy nowych mieszkań. Konieczność
wykonywania niektórych remontów wynikać będzie ze zdarzeń losowych lub wyraźnego
pogorszenia stanu technicznego budynku oraz zgłoszonych potrzeb najemców. Sprzedaż lokali
mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy uzależniona będzie od zainteresowania najemców
ich kupnem. Ze względu na zmniejszający się zasób mieszkaniowy podejmowane będą działania
mające na celu tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
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poprzez wyodrębnione terenów pod budownictwo mieszkaniowe. W 2021 r. sprzedano 4
mieszkania.

4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golub-Dobrzyń

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golub-Dobrzyń jest integralnym
dokumentem strategicznym wpisującym się w Strategię Rozwoju Gminy. Stanowi narzędzie
zintegrowanej pomocy społecznej, wspierającym dhigofalowe planowanie i realizację celów w
zakresie rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym.

Założeniem w przygotowaniu dokumentu było kompleksowe ujęcie sfery społecznej, zakładające
odejście od ograniczenia wyłącznie do obszaru interwencji socjalnej. Poprzez realizację zadań
zawartych w Strategii Gmina Golub-Dobrzyń zmierza nie tylko do łagodzenia skutków trudnej
sytuacji bytowej klientów pomocy społecznej, lecz także do usuwania przyczyn problemów i
trudności. Ważnym aspektem podejmowanych działań jest profilaktyka zapobiegająca lub
likwidująca przyczyny niekorzystnych zjawisk.

Zgodnie z założeniami, realizacja zadań zawartych w Strategii odbywa się poprzez konstruktywne
włączanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w życie i problemy społeczności
lokalnej w poszczególnych rejonach pracy socjalnej, poprzez ich współpracę z innymi instytucjami
zajmującymi się pomocą społeczną zarówno na terenie gminy, powiatu jak i województwa oraz
instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej, takimi jak oświata, służba
zdrowia czy policja. Strategia rozwiązywania problemów społecznych definiuje ogólnie zadania
w różnych obszarach życia społecznego gminy, natomiast uszczegółowienie celów i zadań
zawierają wpisujące się w tę Strategię, opracowane i uchwalone gminne programy.

5. Program Wspierania Rodziny w Gminie Golub-Dobrzyń na lata 2021-2023

Obszarem problemowym, w którym podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
działania opierają się na ścisłej współpracy wielu instytucji jest opieka nad dzieckiem i rodziną.
Działania te obejmują zadania wynikające z szeregu aktów prawnych, w których zapisano
bezpośrednio lub pośrednio usługi i świadczenia w ramach wsparcia
i pomocy rodzinom z dziećmi, które kompleksowo ujęte zostały w Gminnym Programie
Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. Rodziny z dziećmi stanowią przeważającą część ogólnej
liczby rodzin objętych monitoringiem i pomocą służb społecznych.

W ramach pomocy środowiskowej na rzecz rodzin wychowujących dzieci prowadzone są
przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej następujące działania:

l. identyfikacja na terenie Gminy rodzin znajdujących się w kryzysie;
2. analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
3. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez min.:

podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
wzmacnianie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
rodziców, pomoc w integracji rodziny, informowanie o istniejących uprawnieniach i
bezpośrednia pomoc w ich uzyskaniu;

4. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
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5. działania interwencyjne i zabezpieczenie potrzeb dzieci pozbawionych prawidłowej
opieki rodzicielskiej.

W rodzinach przeżywającej poważne trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych zapewniona jest pomoc asystenta rodziny. Dzieci z rodzin niewydolnych
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (mimo zastosowanych działań mających na
celu poprawę ich funkcjonowania) są zabezpieczane poprzez umieszczenie ich w pieczy
zastępcze).

W roku 2021 usługami asystenta rodziny objętych było 6 rodzin, w tym l rodzina była objęta
monitoringiem samodzielnego funkcjonowania po zakończeniu pracy asystenta z tą rodziną.

W pieczy zastępczej przebywało 12-oro dzieci z terenu Gminy. Wydatki gminy za pobyt dzieci w
rodzinach zastępczych i domach dziecka w roku 2021 wyniosły 62.079 zł (spadek w stosunku do
roku 2020 o kwotę 28.742 zł).

Oprócz realizacji przysługujących ustawowo szeregu świadczeń rodzinnych, rodziny
w najtrudniejszej sytuacji bytowej wspierane są szeregiem dodatkowych świadczeń jak stypendia
socjalne, dodatki mieszkaniowe, bezpłatne posiłki dla dzieci w szkołach C2y pomoc żywnościowa
z POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa).

W sumie pomocą materialną w różnych
w 2021 roku objęte były 132 rodziny z dziećmi.

formach (zasiłki, posiłki, żywność)

z
.53

6. Gminny Program Przeciwdziałania Preemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy GoIub-Dobrzyń na lata 2021-2025.

Na mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie każda gmina ma obowiązek
przeciwdziałania przemocy w rodzinach na swoim terenie i utworzenia w tym celu Zespołów
Interdyscyplinarnych. W naszej gminie Zespół Interdyscyplinarny powołany został 2010 roku i
liczy aktualnie 14 osób. Zespół zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych
występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach według procedury „Niebieskiej Karty"
opracowując indywidualne plany działania dla poszczególnych rodzin w ramach tworzonych
grup roboczych. W przypadku każdego zgłoszenia o występującej przemocy domowej jest
podejmowana interwencja ze strony służb społecznych i Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ofiary przemocy domowej mogą
korzystać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej psychologa pełniącego na zlecenie gminy dyżur 2
razy w m-cu. Sprawcy przemocy, której przyczyną jest uzależnienie od alkoholu lub innych
środków odurzających mają także możliwość korzystania z pomocy terapeuty ds. uzależnień, który
również pełni dyżur w razy w m-cu w godzinach popohidniowych. W 2021 r. z porad w/w
specjalistów skorzystało łącznie 9 osób.

Mieszkańcy Gminy mają również dostęp do poradnictwa i pomocy w ramach telefonu „Niebieska
Linia" - Gmina wspótfmansuje jego działanie od 2016 na mocy porozumienia
z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w kwocie niewiele ponad 400 zł rocznie.
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7. Wspieranie Seniorów w Gminie Golub-Dobrzyń

Osoby w wieku 60+, ze względu na swój wiek i pogarszający się stan zdrowia oraz zmniejszenie
dochodów w związku z zaprzestaniem pracy, są częściej narażane na znalezienie się w tmdnej
sytuacji życiowej.

Rozwiązywanie problemów osób starszych i niepełnosprawnych na terenie gminy to kolejny
obszar, którym zajmuje się przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej - również
z wykorzystaniem współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Realizowana polityka senioralna polega min. na:

zapewnieniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
kierowaniu do domów pomocy społecznej i współfinansowanie kosztów pobytu
w DPS osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji,
zapewnienie wsparcia materialnego dla osób starszych i niepełnosprawnych
w formie pieniężnej i w naturze (zasiłki, żywność)
informowanie o istniejących uprawnieniach i bezpośrednia pomoc w ich uzyskaniu,
informowanie o istniejących lokalnych usługach środowiskowych dla osób starszych i
niesamodzielnych, motywowanie do korzystania z nich i bezpośrednia pomoc
w ich uzyskaniu,
poradnictwie i rozmowach wspierających w ramach wizytowania i monitoringu
funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych przez pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej, zwłaszcza osób samotnych pozbawionych wsparcia rodziny,
działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

W 2021 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych objętych było 10 osób, natomiast
współfinansowanie pobytu mieszkańców Gminy w DPS objęło 9 osób.

W roku 2021 swoją działalność reaktywował Dom Dziennego Pobytu w Grodnie gdzie osoby
starsze i niepełnosprawne mogą korzystać z codziennego wparcia obejmującego opiekę
wykwalifikowanych opiekunów w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności
życiowej (grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone za pomocą różnorodnych metod np.:
arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, dostęp do wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych,
artystycznych, możliwość przygotowania posiłku z pomocą opiekuna, wypoczynek i relaksację
itp.)

Starsi i niepełnosprawni mieszkańcy Gminy korzystają również z oferty dziennych domów pobytu
zasięgu powiatowym.

Od września 2018 roku działa uchwalony przez Radę Gminy, program materialnego wsparcia dla
seniorów i osób niepełnosprawnych ponoszących niewspółmierne do dochodów wydatki na zakup
leków. W 2021 roku z tej formy pomocy korzystały systematycznie 3 rodziny oraz 8 osób
samotnych.

Seniorzy oraz osoby niepełnosprawne objęci są od wielu lat również pomocą
w postaci produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa,
który obshigują pracownicy Ośrodka. Z ogólnej liczby 812 osób korzystających z tej formy
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pomocy w 2021 roku, 195 osoby to osoby niepełnosprawne oraz seniorzy powyżej 65-go roku
życia.

Ogólnie w 2021 roku, pomocą w różnych fonnach objętych zostało ponad 200 starszych i
niepełnosprawnych osób.

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii realizuje głównie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W zakresie jej zadań i działań znajduje się m.in:

opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w placówkach handlowych usytuowanych na terenie Gminy
zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu
działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna skierowana do mieszkańców
Gminy.

Działalnością profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną objęte są w szczególności dzieci i
młodzież - znaczną rolę w realizacji zadań z tym zakresie odgrywały gminne placówki oświatowe.
Wszystkie szkoły działające na terenie Gminy objęte były profilaktyką uzależnień i profilaktyką
przemocy szkolnej i rodzinnej. Tematyka profilaktyczna realizowana była na lekcjach
wychowawczych, poruszana na zebraniach z rodzicami oraz na spotkaniach rad pedagogicznych.
Szkolne programy profilaktyczne realizowane były w trakcie różnych imprez szkolnych oraz w
ramach konkursów międzyszkolnych z wiedzy o problematyce uzależnień.

GKRPA wspomaga w tym obszarze działalność innych instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
sukcesywnie wspierając lokalne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom m.in. poprzez
dofinansowania spotkań w sołectwach oraz dla lokalnych organizacji, na których przeprowadzane
są pogadanki na temat szkodliwego skutku nadużywania alkoholu i zagrożeń ze strony środków
narkotycznych.

W ramach działań profilaktycznych ze środków komisji dokonywane są zakupy materiałów
dydaktycznych oraz ulotek o tematyce mającej związek z zapobieganiem uzależnieniom.

W Gminie Golub-Dobrzyń zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiada następująca
ilość przedsiębiorców:

- zezwolenia na sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 53

- zezwolenia na sprzedaż w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 6

W 2021 roku komisja dokonała kontroli przestrzegania zasad i wamnków korzystania z zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży w 2 placówkach handlowych.

GKRPA w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadziła rozmowy
z 17 osobami uzależnionymi. W przypadku 3 osób komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w
Golubiu-Dobrzyniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie leczenia odwykowego.
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Komisja ze środków własnych opłaca telefon zaufania „Niebieska Linia".

W 2021 roku zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
oraz Gminnym programem narkomanii w szkołach były prowadzone programy profilaktyczne.

9. Program Współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacja ni i pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionynii w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Rada Gminy Golub-Dobrzyń, co roku uchwala roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi, stanowiący szczegółowy katalog zadań publicznych, które Gmina zamierza
przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym.
Celem programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie gminy, polegające na rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności obywatelskiej w rozumieniu problemów lokalnych.
Cel ten realizowany był w formie współpracy finansowej i pozafinansowej, a jako zadania
priorytetowe samorządu gminnego w roku 2021 określono zadania z zakresu:

l. Integracji organizacji i innych podmiotów działających na terenie Gminy.
2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez alternatywne

formy spędzania czasu wolnego.
3. Promocję sportu, rekreacji, turystyka, krajoznawstwo, kultury, sztuki i dziedzictwa

narodowego w środowisku lokalnym.
4. Realizację programów profilaktycznych, konkursów i imprez okolicznościowych

mających na celu ograniczenie zjawisk uzależnień i patologii społecznych.

W okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 realizacja zadań publicznych przez NGO była
utrudniona. Wszelkie ograniczenia, nakazy i zakazy ustalone w związku z wystąpieniem stanu
epidemii miały znaczący wpływ na rodzaj, zakres i formy współpracy międzysektorowej, w tym
m.in. w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym, kulturalnym, sportowym i
rekreacyjnym.

Współpraca Gminy o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych
w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. Na realizację zadań publicznych przeznaczono
kwotę w wysokości 50 000,00 zł.

W 2021 r. ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na zasadach i w trybie określonym Uchwałą Nr
V/12/11 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 stycznia 201 l r. w sprawie określenia wamnków
i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Golub-Dobrzyń. W
ramach konkursu przyznano l dotację z budżetu gminy na łączną kwotę 9 000,00 zł.

Współpraca Gminy Golub-Dobrzyń o charakterze pozafinansowym z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021
roku polegała w szczególności na:

- wymianie informacji o kierunkach planowanych działań, co pozwoliło prawidłowo
diagnozować problemy i potrzeby mieszkańców,

- obejmowaniu patronatem honorowym imprez organizowanych przez Stowarzyszenia,
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promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
wspólnej organizacji wydarzeń i realizacji programów,
pomoc przy wyszukiwaniu grantów i dotacji z innych źródeł niż budżet gminy,
użyczaniu sal i pomieszczeń należący do gminy
konsultowaniu z wyżej wymienionymi organizacjami projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

10. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń

Obszar rewitalizacji w gminie Golub-Dobrzyń obejmuje w całości sołectwa: Sokoligóra, Gąjewo,
Ostrowite i Sokołowo, które stanowią 18,57% (3 662,31 ha) powierzchni gminy tj. 3 662,31 ha i
jest zamieszkiwany przez 23,18% (2 064 os.) jej mieszkańców.

Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji na terenie gminy GoIub-Dobrzyń

Obszar

Sokoligóra

Ludność

438

Udział w
całkowitej liczbie

mieszkańców
sminv

4,92%

Powierzchnia
(ha)

964,89

Udział w
całkowitej

powierzchni
yminv

4,89%

Gajewo 276 3,10% 438,54 2,22%
Ostrowite 865 9,71% l 232,38 6,25%
Sokołowo
Obszar
zdegradowany
Gmina

485

2064

8904

5,45%

23,18%

l 026,50

3 662.31

19717.29

5,21%

18,57%

Cel i kierunki działań

CEL

Wzrost aktywności

społecznej i

zawodowej,

ożywienie społeczne

KIERUNKI DZIAŁAŃ

l. Aktywizacja społeczno-
zawodowa

PRZEDSIĘWZIt^CIA

1.1. Aktywizacja osób bezrobotnych
i korzystających ze świadczeń

pomocy społecznej

1.2. Rozwój przedsiębiorczości
lokalnej
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2. Integracja lokalnej

społeczności

2.1. Stworzenie oferty dla seniorów

2.2.Podniesienie poziomu nauczania

3. Zapewnienie mieszkańcom

wysokiej jakości

infrastruktury

3. l.Rozwój infrastruktury świetlic

wiejskich

3.2.Rozwój infrastruktury drogowej

3.3. Rozwój infrastruktury wodno -

kanalizacyjnej

Wskaźniki dla celów rewitalizacji

Nazwa wskaźnika Rok bazowa Rok docelowy

ai Cel: Wzrost aktywności społecznej i zawodowej, ożywienie społeczne

Stosunek osób bezrobotnych
pozostających bez pracy 12
miesięcy i dhiżej względem
ludności w wieku
produkcyjnym

3,83% 3,07%

Udział osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem
na danym obszarze

18,72% 14,16%

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
osób fizycznych na 100
mieszkańców w wieku
produkcyjnym

11,11 11,88

Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanych obszarów

o 200

Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych
obszarach

o 3

Powierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją

o 2000 m2

Długość przebudowanych dróg
gminnych

o 0,36km

Liczba wybudowanych
przydomowych oczyszczalni
ścieków

11 szt. 15 szt.
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Nazwa wskaźnika Rok bazowy Rok docelowy

ii
JSI

GajewS

Stosunek wykroczeń (także
przestępstw) młodzieży 13-18
lat odnotowanych przez służby
porządkowe względem ogóhi
młodzieży w tym przedziale
wieku

I

17,39%

Udział osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem
na danym obszarze

21,74%

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
osób fizycznych na 100
mieszkańców w wieku
produkcyjnym

8,88

Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanych obszarów

o

Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych
obszarach

o

Powierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją

o

Liczba wybudowanych
przydomowych oczyszczalni
ścieków

29szt.

^f'M^
Liczba osób w wieku
poprodukcyjnym korzystająca
z programów aktywizacji
społecznej

o

Wynik średni sprawdzianu
szóstoklasistów

62%

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
osób fizycznych na 100
mieszkańców w wieku
produkcyjnym

.10,93

Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanych obszarów

o

Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych
obszarach

o

Powierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją

o

Długość przebudowanych dróg
gminnych

o

0%

14,49%

10

100

l

4000 m2

31 szt.

30

63%

11,47

450

l

1000 m2

175m
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Nazwa wskaźnika

Liczba osób w wieku
poprodukcyjnym korzystająca
z programów aktywizacji
społecznej
Udział bezrobotnych
pozostających bez pracy pow.
24 miesięcy w ogóle
bezrobotnych
Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
osób fizycznych na 100
mieszkańców w wieku
produkcyjnym
Liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanych obszarów
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych
obszarach
Powierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją
Długość przebudowanych dróg
gminnych
Liczba wybudowanych
przydomowych oczyszczalni
ścieków

Rok bazowy Rok docelowy

o

32,26%

10,06

o

o

o

o

29szt.

30

22,58%

11,04

250

l

148m2

370m

36szt.

Uchwala nr XVIII. 116.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyn na lata
2017-2023

11. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Golub -
Dobrzyń

W 2021 r. dokonano transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z 52 posesji.
Ilość usuniętych odpadów azbestowych: 132,803 Mg
Wartość usługi brutto: 55 793,20 zł
Zadanie dofinasowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających
azbest w latach 2021 - 2023 w kwocie 55 793,20 zł.
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12. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy GoIub-Dobrzyń

CEL GŁÓWNY
Poprawa jakośd śiodowiska natmaki^o Gmmy Golub-Dobizyń dzięki daalaniom na izecz icdi&qi emisji dwutlenhiw^a

Cdml

V^koizystame potmqAi
odiuwidnydi iirodeł eDeęii ofaz

popcma efektymwśd eneigetyc2DEJ
obiektów i uifustroktBty
uzytecznosqiuUicZaej

'^aes
CEUEO RACqNE Stsi

CelDi2 Celm3
Modernizacja źiódd aefh 002

most 2astosowimia OZE

w piodiAcji magii użytkowej
w sektoce mieszlsalDym

i gospodarczym
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systemu bmmiikaqi popizez

mwstycje zwijane Z efdEtywnosdą
T^ocystania paliw tanspoitowych
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ni 1.1.
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VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

l. Zgodnie z art. 30. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2022 r. póz. 559)Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone
przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:

l) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;

la) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) określanie sposobu wykonywania uchwał.

l.Wykaz uchwal podjętych w 2021 r. przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Lp. l Numer Data w sprawie Uwagi
l. XXVII. 182.2021 11.02.2021r. zamiaru likwidacji Szkoły

Podstawowej im. św. Jana Pawła II w
Lisewie

2. XXVII. 183.2021 11.02.2021r. uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Golub-Dobrzyń

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.809

3. I XXVII. 184.2021 11.02.2021r. szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia ushig w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.810

4. XXVII. 185.2021 11.02.2021r. uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zmieniającej uchwałę w
sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwęcy

5. XXVIII. 186.2021 19.02.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr
XIX. 126.2020 z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
niemchomości

6. I XXVIII. 187.2021 19.02.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr
XXV.167.2020 z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości

i!l29
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7. XXIX. 188.2021 4.03.2021r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
sprawie budżetu na 2021 rok

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.1239

8. XXX. 189.2021 29.03.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
sprawie budżetu na 2021 rok

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.1635

9. XXX.190.2021 29.03.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2021-2035

10. XXX. 191.2021 29.03.2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zmianę
wysokości dotacji;

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.1636

11. I XXX.192.2021 29.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia cen biletów, opłat i
uprawnień do bezpłatnych przejazdów
w przewozie autobusami w
publicznym transporcie zbiorowym
organizowanym przez Gminę Golub-
Dobrzyń oraz w sprawie ustalenia
Regulaminu przewozów w tym
transporcie

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.1637

12. XXX. 193.2021 29.03.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Golub-
Dobrzyń;

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.1667

13. XXX. 194.2021 29.03.2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w
2021 roku

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.1638

14. XXX. 195.2021 29.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Golub-Dobrzyń na
lata 2019-2023

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.1639

15. XXX. 196.2021 29.03.2021 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy
pomiędzy Gminą Golub-Dobrzyń, a
pozostałymi gminami i powiatami
tworzącymi Miejski Obszar
Funkcjonalny Torunia

16. I XXX. 197.2021 29.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie od Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zadania
publicznego zarządzania odcinkiem
pasa drogowego drogi wojewódzkiej
nr 554 w miejscowości Podzamek

,1
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Golubski w związku z budową
chodnika

17. XXX.198.2021 29.03.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

18. XXX.199.2021 29.03.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

19. I XXX.200.2021 29.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na
terenie Gminy Golub-Dobrzyń na rok
2021

20. I XXXI.201.2021 12.04.2021 r. w sprawie wniesienia zażalenia do
Ministra Edukacji i Nauki na
postanowienie Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty w
sprawie negatywnej opinii dla zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej im.
św. Jana Pawła II w Lisewie z dniem
31 sierpnia 2021 roku

21. XXXII.202.2021 23.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
budżetu na 2021 rok

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.2163

22. I XXXII.203.2021 23.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie spółki "KZN-Toruński"
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Straciła moc:
uchwała Nr
XXXV.229.2021 z
dnia 15 czerwca
2021 r.

23. I XXXII.204.2021 23.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o
wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
na sfinansowanie objęcia udziałów w
tworzonej Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej

24. XXXII.205.2021 23.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy
z dotychczasowymi dzierżawcami

25. I XXXII.206.2021 23.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXX. 193.2021 Rady Gminy Golub-
Dobrzyń z dnia 29 marca 2021 r. w
sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.2164
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ścieków na terenie Gminy Golub-
Dobrzyń

26. XXXIII.207.2021 13.05.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy
Golub-Dobrzyń w sprawie budżetu na
2021 rok

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.2586

27. XXXIII.208.2021 13.05.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2021-2035

28. XXXIII.209.2021 13.05.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

29. I XXXIII.210.2021 13.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie od
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zadania publicznego
zarządzania odcinkiem pasa
drogowego drogi wojewódzkiej nr
554 w miejscowości Podzamek
Golubski w związku z budową
chodnika

30. XXXIV.211.2021 27.05.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
sprawie budżetu na 2021 rok

31. I XXXIV.212.2021 27.05.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2021-2035

32. I XXXIV.213.2021 27.05.2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy do zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego w celu zaciągnięcia
kredytu na pokrycie przejściowego
deficytu budżetu w 2021 roku

33. XXXIV.214.2021 27.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w
interesie publicznym

34. I XXXIV.215.2021 27.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
wniesionej przez grupę rad rodziców o
dokonanie zmian w uchwale Nr
XIX. 120.2020 Rady Gminy Golub-
Dobrzyń z dnia 13 maja 2020 r. w
sprawie regulaminu udzielania
stypendium Wójta Gminy Golub-
Dobrzyń w ramach Gminnego
Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci

35. I XXXIV.216.2021 27.05.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
niemchomości
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36.

38.

39.

40.

41.

42.

44.

45.

46.

47.

XXXIV.217.2021 27.05.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości

37. I XXXIV.218.2021 27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
realizacji Programu współpracy
Gminy Golub-Dobrzyń z
organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
rok 2020

XXXIV.219.2021 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej i rzeczowej Samorządowi
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

XXXIV.220.2021 27.05.2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka
wsparcia pod nazwą "Klub Seniora"
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

XXXV.221.2021 15.06.2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Golub-Dobrzyń wotum zaufania

XXXV.222.2021 15.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2020
rok

XXXV.223.2021 15.06.2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Golub-Dobrzyń absolutorium z tytuhi
wykonania budżetu za 2020 rok

43. I XXXV.224.2021 15.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej we Wrockach za
2020 rok

XXXV.225.2021 15.06.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
sprawie budżetu na 2021 rok

Dz.Urz.Wqj.Kuj.
Pom.2021.3095

XXXV.226.2021 15.06.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2021-2035

XXXV.227.2021 15.06.2021 r. w sprawie pomników przyrody
znajdujących się na terenie Gminy
Golub-Dobrzyń

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.3096

XXXV.228.2021 15.06.2021 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika
przyrody

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.3097

48. I XXXV.229.2021 15.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej w formie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością

49. I XXXV.230.2021 15.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o
wsparcie ze środków Rządowego
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50.

51.

52.

54.

56.

57.

58.

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
na sfinansowanie objęcia udziałów w
tworzonej Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej

XXXVI.231.2021

60.

22.07.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
sprawie budżetu na 2021 rok

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.3876

XXXVI.232.2021 22.07.2021 r. w sprawie zmian Wieloletiiiej
Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2021-2035

XXXVI.233.2021 22.07.2021 r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.3877

53. I XXXVI.234.2021 22.07.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.3878 -
straciła moc
Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom.2021.4263

XXXVI.235.2021 22.07.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego

Dz.Urz.Wqj.Kuj.
Pom.2021.3879

55. I XXXVII.236.2021 26.08.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przystąpienia Gminy Golub-Dobrzyń
do Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

XXXVII.237.2021 26.08.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami
Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-
2024

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.4531

XXXVII.238.2021 26.08.2021 r. w sprawie określenia średniej ceny
jednostek paliwa w Gminie Golub-
Dobrzyń

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.4262

XXXVII.239.2021 26.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości

59. I XXXVII.240.2021 26.08.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.4263

XXXVII.241.2021 26.08.2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych na terenie gminy
Golub-Dobrzyń

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.4264

61. I XXXVIII.242.2021 23.09.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
sprawie budżetu na 2021 rok

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.4734
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62. XXXVIII.243.2021 23.09.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2021-2035

63. XXXVIII.244.2021 23.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie shiżebności przejazdu i
przechodu przez niemchomości
stanowiące własność Gminy Golub-
Dobrzyń

64. I XXXVIII.245.2021 23.09.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia cen biletów, opłat i
uprawnień do bezpłatnych przejazdów
w przewozie autobusami w
publicznym transporcie zbiorowym
organizowanym przez Gminę Golub-
Dobrzyń oraz w sprawie ustalenia
Regulaminu przewozów w tym
transporcie

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.4735

65. XXXVIII.246.2021 23.09.2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu
uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przyjęcia
projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwęcy

66. XXXIX.247.2021 27.10.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
sprawie budżetu na 2021 rok

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.5253

67. XXXIX.248.2021 27.10.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2021-2035

68. XXXIX.249.2021 27.10.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wyboru przewodniczących stałych
Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń

69. XXXIX.250.2021 27.10.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania składów osobowych
stałych Komisji Rady Gminy Golub-
Dobrzyń

70. XXXIX.251.2021 27.10.2021r. w sprawie zasad wnoszenia i cofania
udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego

71. XXXIX.252.2021 27.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.5254

72. I XXXIX.253.2021 27.10.2021r. w sprawie skargi na Wójta Gminy
Golub-Dobrzyń dotyczącej
przewlekłości załatwiania wniosku
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73.

74.

75.

76.

80.

81.

84.

XL.254.2021

XL.255.2021

XL.256.2021

XL.257.2021

77. I XL.258.2021

78. I XL.259.2021
79. I XLI.260.2021

XLI.261.2021

XLI.262.2021

82. I XLI.263.2021

83. I XLI.264.2021

XLI.265.2021

85. I XLI.266.2021

skarżących o postawienie znaków
drogowych

26.11.2021r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
sprawie budżetu na 2021 rok

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.5926

26.11.2021r. w sprawie zmian Wieloletiiiej
Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2021-2035

26.11.2021r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.5927

26.11.2021r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków
transportowych

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.5928

26.11.2021r. W sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z
organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
rok 2022"

26.11.2021r. w sprawie wynagrodzenia wójta
10.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2022-2038

10.12.2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok Dz.Urz.Wqj.Kuj.
Pom.2021.6790

10.12.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
sprawie budżetu na 2021 rok

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.6791

10.12.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2021-2035

10.12.2021 r. w sprawie
stypendium
Dobrzyń
Programu

regulaminu udzielania
Wójta Gminy Golub-

w ramach Gminnego
Wspierania Edukacji

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2021.6792

10.12.2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kiemnków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Golub-Dobrzyń

10.12.2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych na terenie gminy
Golub-Dobrzyń położonych w
miejscowościach: Gajewo,
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Paliwodzizna, Skępsk,
Golubski, Ostrowite

Podzamek

86. XLI.267.2021 10.12.2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kiemnków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Golub-Dobrzyń

87. XLI.268.2021 10.12.2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w miejscowości
Podzamek Golubski;

88. XLI.269.2021 10.12.2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w miejscowości
Lisewo

89. I XLI.270.2021 10.12.2021 r. w sprawie skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w
Warszawie na Postanowienie Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 22 listopada
2021 r.; znak sprawy DWST-
WOOS.4021.79.2021.De,
utrzymujące w mocy Postanowienie
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty

90. XLII.271.2021 30.12.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
sprawie budżetu na 2021 rok

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2022.97

91. XLII.272.2021 30.12.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2021-2035

92. I XLII.273.2021 30.12.2021r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Golub-
Dobrzyń i jej jednostkom podległym,
warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania osób uprawnionych do
udzielania tych ulg

Dz.Urz.Woj.Kuj.
Pom.2022.98

93. I XLII.274.2021 30.12.2021 r. w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
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Narkomanii na terenie gminy Golub-
Dobrzyń na 2022 rok

94. XLII.275.2021 30.12.2021r. w sprawie rozpatrzenia ponowionej
skargi na Wójta Gminy Golub-
Dobrzyń

95. XLII.276.2021 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu
pracy stałych Komisji Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

96. XLII.277.2021 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu
pracy Rady Gminy Golub-Dobrzyń

VII. OŚWIATA

l. Polityka oświatowa Gminy GoIub-Dobrzyń
W ramach kształtowania polityki oświatowej na terenie gminy. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
przedłożył organowi stanowiącemu projekt uchwały likwidacyjnej jednej szkoły. Rada Gminy
Golub-Dobrzyń przegłosowała zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Lisewie. W związku z
podjętą 11 lutego 2021 r. uchwałą Nr XXVII. 182.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie
zamiaru likwidacji z dniem 31.08.2021 r. Szkoły Podstawowej im. Sw. Jana Pawła II w Lisewie,
dnia 25 lutego 2021 r. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Pozytywna opinia organu nadzoru
pedagogicznego jest warunkiem skuteczności likwidacji szkoły. Kujawsko-Pomorski Kurator
Oświaty dnia 2 kwietnia 2021 r. negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji szkoły. Gmina Golub-
Dobrzyń skorzystała wówczas z możliwości weryfikacji postanowienia przez Ministra Edukacji
i Nauki. Dnia 22 listopada 2021 Minister ustosunkował się do złożonego 13 kwietiiia 2021 r.
zażalenia, orzekając o utrzymaniu w mocy postanowienia kuratora oświaty. Rada Gminy Golub-
Dobrzyń, uchwałą podjętą 10 grudnia 2021 r., upoważniła Wójta Gminy do złożenia w tej sprawie
skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Do Gminy Golub-Dobrzyń
wpłynęło zawiadomienie, że skarga 2 marca 2022 r. przyjęta została przez WSA do rozpatrzenia.

2. Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasistów z 2021 roku

Szkoły

Gałczewo

Lisewo

Nowogród

Ostrowite

Węgiersk

j.polski

56

63

60

51

55

matematyka

38

31

52

38

39

j.angielski

50

43

55

45

38
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Wrocki

Gmina Golub-Dobrzyń

powiat

województwo

kraj

49

55

54

57

60

31 40

38 45

40 53

43 62

47 66

3. Środki z rezerwy subwencji oświatowej
Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała j środki z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 150 000 zł.

Podzielone zostają one na podstawie wniosków szkół podstawowych w Lisewie oraz w Węgiersku.
Pozostałe szkoły otrzymywały je sukcesywnie od 2018 roku, ponieważ są to środki z 4 letniego
programu doposażania pracowni przedmiotowych powstałych w wyniku powrotu szkół
ośmioklasowych .

4. Stan placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2021
roku

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń

l) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie
- Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Gałczewie,
- Gminne Przedszkole w Gałczewie

2) Szkoła Podstawowa im. Sw.Jana Pawła II w Lisewie
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie

- Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie,
- Gminne Przedszkole w Nowogrodzie

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem
- Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem,
- Gminne Przedszkole w Ostrowitem

5) Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku

6) Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach

- Szkoła Podstawowa im.Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach,
- Gminne Przedszkole we Wrockach

Szkoły i przedszkola, dla których Gmina Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym:
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l. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „ADAS" w Gałczewie

5) Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty

Podstawą sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi
szkołami jest art.51 Prawa oświatowego, uszczegółowiony Zarządzeniem Nr 48/2020
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Planu
nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny
2020/2021.

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 określone zostały
jn.:

l) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej oraz rozwijanie
samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2) Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia
osób dorosłych .

3 ) Zapewnienie wysokiej j akości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych.

4) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość, w tym bezpieczne i efektywne wykor2ystanie technologii
cyfrowych.

5) Działania wychowawcze szkoły: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i
respektowanie norm społecznych.

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021:

l) Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu
funkcjonowania szkoły, mającego na celu podniesienie jakości jej pracy.

2) Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania charakteru uczniów
i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

5. Działania nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Zgodnie z prawem oświatowym, jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego umożliwia
wybór kształcenia dziecka w przedszkolu lub szkole podstawowej ogólnodostępnych, kształcenie
specjalne na wniosek rodziców zapewnia gmina, a realizuje szkoła. W tym celu uczniowi
dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz do jego możliwości psychofizycznych.
Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie
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kształcenia specjalnego. Na tej podstawie szkoła prowadzi rewalidację i inne specjalistyczne
działania wynikające z przepisów o kształceniu uczniów niepełnosprawnych oraz o organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W roku szkolnym 2020/2021 kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej prowadziły
wszystkie szkoły podstawowe oraz przedszkole w Ostrowitem i oddział przedszkolny
w Węgiersku. Na realizację w 2021 roku powyższych zadań, wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy z uczniami rozliczono 541 635,13 zł części oświatowej subwencji
ogólnej, zgodnie z art.8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

6. Analiza wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli

Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkół i Przedszkoli przeprowadzona została analiza wydatków poniesionych w 2021 roku na
wynagrodzenia nauczycieli. W szkołach prowadzonych przez gminę Golub-Dobrzyń, wydatki
poniesione na wynagrodzenia przekroczyły średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni
awansu zawodowego obliczane na podstawie wskaźników odnoszonych do kwoty bazowej
3 537,80 zł:

- w grupie nauczycieli stażystów średnie wynagrodzenie nauczycieli zostało przekroczone
o 10 022,08 zł
- w grupie nauczycieli kontraktowych o 90 320,30 zł

- w grupie nauczycieli mianowanych o 94 259,51 zł
- w grupie nauczycieli dyplomowanych o 29 721,83 zł
Suma wydatków poniesionych w roku 2021 na wynagrodzenia w składnikach wskazanych
w art. 30 ust. l Karty Nauczyciela wyniosła 6 780 618,54 zł.

7. Warunki finansowania oświaty

Wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej czasowe - do 25 marca 2020 r. -
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 9 z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-
2 obowiązywały również w roku 2021.

Zadania oświatowe gminy w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia
specjalnego i profilaktyki społecznej, były finansowane na zasadach określonych w ustawie
o finansowaniu zadań oświatowych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.

Wysokość subwencji oświatowej na 2021 rok naliczonej na 576 uczniów oraz 82 dzieci 6 letnich
i 17 niepełnosprawnych przedszkolaków wyniosła 8 164 110 zł. Gmina wnioskowała jednocześnie
o środki rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 284 189,00 zł z przeznaczeniem na
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dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Lisewie oraz Węgiersku.
Wniosek rozpatrzony pozytywnie zwiększył subwencję o 150 000 zł.

W ramach dotacji celowych pozyskano:

-dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 199 dzieci - 292 729 zł,

-środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 109 408, co wraz z 27 352 zł obowiązkowego, 20-procentowego udziału środków własnych
gminy pozwoliło na wypłacenie stypendiów szkolnych 98 uczniom.

- środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe -81 051,77
zł,

-w ramach współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim w
roku 2021 kolejne szkoły wytypowane zostały do programu powszechnej nauki pływania dla
uczniów klas I-III p.n. „Umiem pływać". Projekt realizowano w dwóch turach -wiosennej 2021
(szkoły podstawowe w Gałczewie i Wrockach) oraz jesiennej (Lisewo, Nowogród). Kosztem dla
gminy było opłacenie dowozów na pływalnię w Kowalewie Pomorskim.

Gmina Golub-Dobrzyń 6 grudnia 2021r. podpisała z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi
Polskiej umowę dotyczącą współpracy w ramach programu „Ferie z ekonomią", którego celem
jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności
planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.
Program realizowany jest w Szkole Podstawowej w Gałczewie i nie wymaga udziahi finansowego
gminy..

W ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Wsparcie w wysokości 270 000 zł
przekazane zostało całości z góry, bez konieczności wnoszenia przez gminę wkładu własnego, a
szkoły przeznaczą je na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu
i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego krytycznego
myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również
pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie
w życiu codziennym.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" przy 20 % udziale Gminy
na promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym na zakup
nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych dla:

- Szkoły Podstawowej w Gałczewie 2400 zł; dla Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie -3 000 zł

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica" przy 20
% udziale Gminy dla:

42



RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2021 ROK. \^1

- Szkoły Podstawowej w Ostrowitem 35 000 zł; dla Szkoły Podstawowej we Wrockach -35
000 zł

W ramach programu Poznaj Polskę - wszystkie szkoły - przy 20% udziale rodziców
zorganizowały wycieczki - wyjazdy dofinansowane w wysokości 5000 zł dla klas I - III
oraz w wysokości 15 000 zł dla klas IV - VIII.

W ramach współpracy z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych
realizowane były zajęcia SKSu w Szkole Podstawowej w Gałczewie, Nowogrodzie Ostrowitem
oraz Węgiersku przy udziale 250 zł Gminy na każdą szkołę.

Ze środków własnych budżetu gminy sfinansowano stypendia naukowe i sportowe udzielane
na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty - dyrektorskie

- z tego za I semestr roku szkolnego 2020/2021 13 uczniom szkół podstawowych wypłacono l
950,00 zł stypendium naukowego oraz 25 uczniom wypłacono 3 750,00 zł stypendium sportowego

- natomiast za II semestr 38 uczniom wypłacono 5 700,00 zł stypendium naukowego
Również środki własne budżetu gminy przeznaczono na stypendia motywacyjne Wójta Gminy
wprowadzone uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń w 2014 roku:

żal semestr r.szk.2020/2021 wypłacono l uczniowi stypendium na kwotę 150,00 zł, natomiast za
II semestr wypłacono 6 uczniom kwotę l 488,00 zł stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz
za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach. Uczniowie każdej z gminnych szkół
podstawowych osiągający najwyższy wynik na egzaminie ósmoklasisty wyróżnieni zostali
nagrodą Wójta Gminy i na tę kategorię przeznaczono środki w wysokości 2 052,27 zł.

Środki własne budżetu gminy przeznaczone na finansowanie dowozu do szkół

Od miesiąca stycznia 2021 r. Gmina Golub-Dobrzyń uczestniczy w programie „Rozwój
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" i zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Golub-Dobrzyń Nr XXVI. 181 2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cen
biletów, uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie
zbiorowym organizowanym przez gminę Golub-Dobrzyń oraz w sprawie ustalenia regulaminu
przewozów w tym transporcie w załączniku zatytułowanym „Regulamin przewozów w
publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Golub-Dobrzyń"
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz.24, zm.2021, poz.1637), wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie
gminy Golub-Dobrzyń korzystają z bezpłatnych przejazdów w do szkół.

Realizacja dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W roku 2021 - 36-miesięczne kształcenie zawodowe ukończyło 9 uczniów zasadniczych szkół
zawodowych, będących mieszkańcami gminy Golub-Dobrzyń. Pracodawcom realizującym
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praktyczną naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy, z funduszu pracy
wypłacono kwotę 62 487,05 zł dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Decyzje w powyższych sprawach na wniosek pracodawców wydawał Wójt Gminy, rozpatrując
warunki udzielenia dofinansowania na podstawie prawa oświatowego. Powołane przepisy
przewidują, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w
celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli
pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u
pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i
ich wynagradzania, a młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a)w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

b)w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

albo młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał
egzamin, zgodnie z właściwymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształceniajednego młodocianego pracownika wynosi
w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36
miesięcy, natomiast w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za
każdy pełny miesiąc kształcenia.

Pracodawcy kształcili naszych uczniów w zawodach: sprzedawca, kucharz, cukiernik, elektryk,
blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych.

8. Zestawienie kadencji dyrektorów placówek oświatowych

Od l września 2017 r. po założeniu na bazie zlikwidowanego gimnazjum Zespohi Szkolno-
Przedszkolnego w Gałczewie - na dyrektora - w drodze konkursu do 31.08.2022-wyłoniony
został Stanisław Trawiński.

W Szkole Podstawowej im. Sw. Jana Pawła II funkcję dyrektora wyłonionego w drodze konkursu
do 31.08.2022 sprawuje Kazimierz Pochylski

Od l września 2017 r. po założeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie
funkcję dyrektora po konkursie - do 31 .08.2022 - wykonuje Renata Piskorska .

W wyniku rezygnacji ze stanowiska z dniem 31 sierpnia 2021 r. Pani Brygidy Izajasz,
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem rozpisano konkurs na nowego dyrektora.
Kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu - Tomaszowi Paprockiemu - Wójt Gminy Golub-
Dobrzyń powierzył pełnienie obowiązków na okres l września 2021 -31 sierpnia 2026
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W Szkole Podstawowej im.Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku - do 31 sierpnia 2023 roku funkcję
dyrektora sprawuje Urszula Arentowicz .

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach - do 31.08.2021 stanowisko dyrektora
sprawował Pan Mirosław Suski. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 powierzenie to, zarządzeniem Wójta Gminy przedhiżone zostało
do upływu 31 sierpnia 2025 roku 5 letniej kadencji.

VIII. POMOC SPOŁECZNA

Oprócz zadań z zakresu pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje
również zadania zlecone gminie w zakresie ustalania prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz rządowego programu
„Karta Dużej Rodziny". Przy obsłudze świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ośrodek ma
obowiązek prowadzić jednocześnie postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jako zadanie
własne gminy.

3;

Wartość wypłaconych świadczeń z w/w zakresu_wyniosła w 2021 roku 15.939.373 zt

w tym:

l.Świadczenia rodzinne - 5.016.538 zł,

2. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - 297.764 zt,

3. Świadczenia wychowawcze -10.549.307 zł

Tw

k JCZa
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