
WÓJT GMINY 
CLUD-iJ08RZYŃ 

URZĄD 'r. flNY 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2018 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2018 stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Raport o stanie Gminy Golub-Dobrzyń podlega przedłożeniu Radzie Gminy Golub

Dobrzyń oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Golub-Dobrzy11 w Biuletynie Informacji 

Publicznej . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt 



RAPORT 

O STANIE GMINY GOLUB - DOBRZYŃ 

za 2018 rok 



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 2019 r. , poz. 506). Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2018. 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Historia powstania oraz położenie 

Gmina Golub-Dobrzyń położona jest w północno-wschodniej części województwa Kujawsko

Pomorskiego powstałego 1 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. Powiat jak również gmina wiejska Golub-Dobrzyń nazwę swą 

zawdzięczają miastu Golub-Dobrzyń które stanowi obecnie ich stałą siedzibę. 

Miasto Golub-Dobrzyń położone w centrum 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 1 OOO-lecia. 

Gmina graniczy z czteroma innymi gminami w powiecie golubsko-dobrzyńskim: Ciechocin, 

Kowalewo Pomorskie, Radomin 1 Zbójno oraz trzema gminami leżącymi 

w sąsiednich powiatach: Wąbrzeźno (pow. wąbrzeski), Bobrowo (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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rys. gramce administracyjne gminy Golub-Dobrzyń 

2. Demo2:rafia i uwarunkowania 2:osoodarcze 

Według danych z 2018 r. - gminę Golub-Dobrzyń zamieszkiwało 8990 osób, w tym 4509 

mężczyzn i 4481 kobiet. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 

45 osób na km2
• Największą gęstością zaludnienia, cechują się sołectwa: Ostrowite, Wrocki, 

Lisewo, Białkowo, Paliwodzizna, Sokoligóra, Węgiersk, Sokołowo, Olszówka, Nowogród, 

Cieszyny. 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 obszaru. W użytkach rolnych wysoki jest udział gruntów ornych. Lasy 

pokrywają 31,3 % obszaru gminy. 

III. INFORMACJE FINANSOWE 

1. Wvkonanie budżetu za rok 2018 oraz podstawowe dane finansowe 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem-30,07 % 
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Wykonanie dochodów ogółem 

Wykonanie dochodów własnych 

41.799.306,96 zł 

12.571.405,90 zł 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem-20,20 % 

Wykonanie wydatków ogółem 

Wykonanie wydatków majątkowych 

46.649.600,50 zł 

9.425.797,72 zł 

Zadłużenie Gminy na koniec roku wyniosło 16.125.979,00 zł i stanowi bezpieczny poziom 

38,57 % w stosunku do dochodów ogółem. 

Kwota dostępnych w roku budżetowym wolnych środków wyniosła 953.125, 17 zł i w całości 

została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu. 

Wykonanie budżetu 2018 roku w stosunku do poprzedzającego w najważniejszych pozycjach 

kształtowało się następująco: 

Lp. Wykonanie budżetu 2017 

1. Wykonanie dochodów i 

wydatków (w tym 

dynamika dochodów 

własnych gminy) 

a. Wykonanie dochodów 3 7 .540. 720,03 

- bieżące 36.369.493,51 

- majątkowe 1.171.226,52 

w tym ze sprzedaży 192.904,15 

majątku 

b. Wykonanie wydatków 38.138.496,88 

- bieżące 35.019.403,21 

- majątkowe 3.119.093,67 

2. Wynik operacyjny 1.350.090,30 

( dynamika zmian) 

3. Dochody z majątku 192.904,15 

4. Wykonanie wydatków 3.119.093,67 

majątkowych (inwestycje) 

2018 

41. 799 .306,96 
39.136.146,31 

2.663.160,65 
75.508,35 

46.649.600,50 
37.223.802,78 

9.425.797,72 
1.912.343,53 

75.508,35 
9.425.797,72 

Dynamika zmian w 

stosunku do roku 

poprzedzającego 

(+) 4.258.586,93 

(+) 2.766.652,80 

(+) 1.491.934,13 

(-) 117.395,80 

(+) 8.511.103,62 

(+) 2.204.399,57 

(+) 6.306.704,05 
(+) 562.253,23 

(-) 117.395,80 

(+) 6.306.704,05 

Wynik wykonania budżetu w roku 2018 w stosunku do wyniku planowanego: 
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Wynik wykonany 
Wynik planowany 

- 4.850.293,54 zł 
- 6.03 8.365,17 zł 

W roku 2018 dokonano spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1.760.889,00 

zł, w kolejnych latach przewidziano spłaty w następujących wysokościach: 

2019 

2020 

2021 

1.134.374,00 zł 

787.278,00 zł 

1.470.222,00 zł 

Wysokość prognozowanego długu w kolejnych latach przedstawia się następująco: 

2019 

2020 

2021 

2. Budżet obvwatelski i Fundusz sołecki 

17.787.605,00 zł 

17.000.327,00 zł 

15.530.105,00 zł 

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 2019 r. poz. 506) w 2018 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 2018 roku środki w ramach funduszy sołeckich zostały wydatkowane zgodnie 

z intencją mieszkańców na następujące cele: 

• utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich, 

• integracja mieszkańców sołectwa, warsztaty oraz Koła Gospodyń Wiejskich, 

• utrzymanie dróg, 

• sport (wspieranie inicjatyw sportowych m.in. Wiejski Klub Sportowy), 

• Ochotnicze Straże Pożarne (zakup sprzętu bojowego i umundurowania), 

• dożynki Gminne, 
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• place zabaw i siłownie zewnętrzne, 

• oświetlenie ulic (montaż lamp), 

• szkoły (zakup wyposażenia szkół), 

Zestawienie łącznych kwot planowanych oraz wykorzystanych przedstawia się następująco: 

Przeznaczono Wykorzystano Pozostało 

513.316,74 zł 512.623,70 zł 693,04 zł 

Szczegółowe zestawienie kwot wydatkowanych z podziałem na sołectwa i uwzględnieniem 

celu przeznaczenia środków, przedstawia poniższa tabela: 

integracja 
miesikańcó Place 

Utrzymanie i w sołectwa, zabaw/siłow 
doposażenie warsztaty, Utrzymanie Dożynki nie zewn R11em 

Lp. Sołectwo $wietlic KGW dróg Sport OSP Gminne Lampy Szkoły Pr1e1nac1ono Wykorrvstano Pozostało 

1 BIAŁKOWO 7 421,05 zł 3 043,69 zt 10 647,61 zł 3 422,13 zł 500,00 2ł 5 500,00 zł 30 534,4772 zł 30 534,4800 zł 

2 CłESZYNY 8 387,29 zł 2 309,10 zł 7 630,69 zł 4 972,92 zł 523, 17 zł 23 823,1718 zł 23 823,1700 zł 

3 GAJEWO 1897, 28 zł 4 244,12 zł 11 821,40 zł 500,00 zł 18 564,0202 zł 18 462,8000 zł 

4 GAŁCZEWKO 12 589,00 zł 1 920,13 :d 8 235,91 zł 499,64 zł 500,00 z ł 23 744,6770 zł 23 744,6800 zł 

5 KARCZEWO 6 63 1,87 zł 2 868,08 zł 6 177,06 zł 200,00 zł 16 012,9392 zł 15 877,0100 zł 

6 KUJAWA 4 432,13 z ł 767,48 z ł 7 275,98 zł 700,00 zł 13344,1160zl 13 175,5900 zł 

7 LISEWO 23 143,21 zł 10,92 z ł 2 884,37 z/ 4 24 1,77 z ł 1 640,20 z/ 500,00 zł l 999,50 zł 34 419,9698 zł 34 419,9700 zł 

8 MACIKOWO 4 325,01 zł 1 352,48 zł 15 761,81 zt 500,00 zł 21939,2966 zł 21939,3000 zł 

9 NOWAWIE~ 3 939,06 zł 2 479,92 zł 10 732,10 zł 17151,1138 zł 17 151,0800 zł 

10 NOWOGRÓD 3 283,81 z/ 3 698,23 z ł 13 695,98 zł s 000,00 zł 500,00 zł 26 178,0158 zł 26 178,0200 zł 

11 OLSZÓWKA 17 559,97 zł 400, 10 zł 6 soo,oo zł 492,68 zł 0,00 zł 1 500,00 ,1 26 452,7476 zł 26 452, 7500 zł 

12 OSTROWITE 4 742,96 z ł 1194,83 zł 21 562,21 zł 2 000,00 zł 500,00 z ł 9 247,40 z ł 39 247,4000 zł 39 247,4000 zł 

13 PAUWODZIZNA S 274,88 zł 22 650,40 zł 700,00 zł 1 085,00 zł 29 710,2818 zł 29 710,2800 zł 

14 PLĄCHOTY 4 927,73 zł 2 385,70 zł 6 240,90 zł 0,00 zł 300,00 zł 13 854,3322 zł 13 854,3300 zł 

15 PODZAMEK GOLUBSKI S 882,62 z/ 2 079,49 z.ł 11 061,59 zł 600,00 zł 19 623, 7000 zł 19 623, 7000 zł 

16 PUSTA DĄBRÓWKA 2 827,13 zł 2 000,76 zł 8 589,35 zł 3 182,01 zł 500,00 zł 17 386,5982 zł 17 099,2500 zł 

17 SKĘPSK 9 000,00 zł 1 004,00 zł 12 451,48 zł 425,75 zł 22 881,2342 zł 22 881,2300 zł 

18 SOKOLIGÓRA 252,70 z ł 22 731,17 zł 3 000,01 zł 939,84 z ł 26 923,7164 zł 26 923,7200 zł 

19 SOKOŁOWO 4 044,07 z ł 19 301,16 zł 500,00 z ł 2 999,99 z ł 26 845,2216 zł 26 845,2200 zł 

20 WĘGIERSK 300,36 zł 3 982,78 zł 10 568,24 zł 343,83 zł 10 885,50 zł 1 000,00 zł 27 080, 7060 zł 27 080, 7100 zł 

21 WROCKI 5 806,72 zł 2 561,48 zł 17 835,35 zł 1227,45 zł 168,00 zł 10 000,01 zł 37 599,0092 zł 37 599,0100 zł 

RAZEM 132 624, 78 zł 41947,26 zł 248 254,86 zł 11390,99 zł 24 995,14 zł 9 193,27 zł 20 885,51 ,t 17 247,4011 6 084,49 ,t 512 623,70 zł 

Łącmie 513 316,74 zł 512 623,70 zł 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Wartość początkowa majątku Gminy Golub-Dobrzyń na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 

79.861.309,22 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018r. stanowiła kwotę 88.493.524,45 zł, co 

oznacza wzrost o I 0,80 % w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku 

wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego. 
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-0,00 zł 

0,00,1 

101,22 zł 

-0,00 zł 

135,93 zł 

168,53 zł 

-0,00 zł 

-0,00 zł 

0,03 ,t 

-0,00 zł 

-0,00 zł 

0,00,1 

0,00zl 

0,00,1 

0,00 zł 

287,35 zł 

0,00zt 

-0,00zł 

o,oozł 

-0,00 zł 

-0,00 zl 

693,04 zł 



GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Stan na 
Ogółem Ogółem 

Stan na koniec 

LP. 
Nazwa grupy 

początek roku 
zwiększenie zmniejszenie 

roku 
rodzajowej wartości wartości 

obrotowego obrotowego 
początkowej początkowej 

WARTOŚCI 
1. NIEMATERIALNE 

I PRAWNE 68.962,11 9.434,10 0,00 78.396,21 

2. ŚRODKI TRW ALE 79.792.347,11 86.58.560,06 35 .778,93 88.415.128,24 

1) Grunty 1.233.110,62 9.230,00 403,78 1.241.936,84 

2) Budynki i lokale 75.040.006,52 8.616.012,56 2.379,60 83.653.639,48 

3) 
Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 296.411,88 7.600,00 0,00 304.011,88 

4) 
Kotły i maszyny 
energetyczne 150.403,88 4.981 ,50 0,00 155.385,38 

Maszyny, urządzenia 

5) i aparaty ogólnego 
zastosowania 306.759,31 0,00 0,00 306.759,31 

Maszyny, urządzenia 

6) i aparaty 
specjalistyczne 468.718,13 0,00 0,00 468.718,13 

7) 
Urządzenia 

techniczne 1.944.771,19 0,00 0,00 1.944.771,19 

8) Środki transportu 272.691,21 20.736,00 32.995,55 260.431,66 

Narzędzia, 

9) przyrządy, 

ruchomości i 79.474,37 0,00 0,00 79.474,37 
wyposażenia, gdzie 
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indziej 

nieklasyfikowane 

0,00 0,00 0,00 

RAZEM 79.861.309,22 8.667.994,16 35.778,93 88.493.524,45 

Powierzchnię gruntów znajdujących w posiadaniu Gminy na koniec roku 2018 przedstawia 

poniższa tabela: 

Mienie komunalne Gminy Golub - Dobrzyń (grunty) 

L.p. Obręb ewidencyjny Ogółem ha w tym drogi 

1 Białkowo 23,2184 10,2984 

2 Cieszyny 11,2202 7,1723 

3 Gajewo 12,136 6,8100 

4 Gałczewko 15,4203 5,8900 

5 Karczewo 5,6957 4,6900 

6 Kujawa 17,0535 17,0535 

7 Lisewo 20,6812 15,6652 

8 Macikowo 7,8843 7,5300 

9 Nowogród 16,2152 11 ,3284 

10 Nowawieś 13,0941 11,3561 

11 Ostrowite 25,6857 17,7552 

12 Paliwodzizna 20,1044 18,4373 

13 Pląchoty 2,5752 1,9781 

14 Podzamek Golubski 8,9047 6,8600 

15 Pusta Dabrówka 9,7224 8,5500 

16 Skępsk 22,9375 18,3346 
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17 

18 

19 

20 

Razem 

Sokołowo 

Sokoligóra 

Węgiersk 

Wrocki 

12,8265 

22,1293 

17,9001 

24,5326 

309,9373 

11,0800 

8,5638 

11,7397 

12,5062 

213,5988 

Zmiany ilościowe w posiadanych przez Gminę gruntów w roku 2018 przedstawiają poniższe 

tabele: 

Sprzedaż oraz darowizny 

L.p. Miejscowość/Obręb nr działki 

1 Gałczewko 

2 Ostrowite 

3 Paliwodzizna 

Wydzierżawianie gruntów 

L.p. Ilość nieruchomosci 

1 42 

Użytkowanie wieczyste 

L.p. Ilość nieruchomości 

1 9 

Wykup 

164/11 

375/4 

284/1 

powierzchnia ha 

0,2999 

udział 252/1 799 

powierzchnia ha 

16,4 

powierzchnia ha 

wpływy 

48.134,00 zł 

darowizna na 

rzecz UM 

wpływy 

6.041,00 zł 

wpływy 

548,9 zł 

L.p. Miejscowość/Obręb nr działki powierzchnia ha cena 

1 Nowogród 46 0,01 639,00 zł 
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2 Nowogród 

3 Nowogród 

4 Paliwodzizna 

275/1 

276/3 

135/9 

0,0201 

0,0048 

0,0253 

1.284,00 zł 

307,00 zł 

7.000,00 zł 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

1. Strateeia Rozwoju gminv Golub-Dobrzvń na lata 2016 - 2022 

Poniżej przedstawiono główne założenia Strategii oraz cele ich realizacji do końca roku 

2018. 

SPRZYJAJĄCE WARUNKI DO INWESTOWANIA 

I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Cel 1 : Tworzenie sprzyjających warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości: 

• stała i systematyczna budowa oczyszczalni przyzagrodowych, (według bieżących 

danych w gminie jest 729 oczyszczalni przyzagrodowych, 541 budynków podłączonych 

do kanalizacji, a 1043 ma własne szamba); 

• modernizacja oczyszczalni ścieków prowadzona jest na bieżąco we współpracy 

z Zakładem U sług 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; 

• przeprowadzono termomodernizację obiektów publicznych budynków szkół 

i świetlic wiejskich; 

• plany zagospodarowania przestrzennego tworzone i uchwalane są w sposób 

systematyczny po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. 

Cel 2 : E-Gmina: 
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• 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 internetu. 

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 gmm1e 

istniejących. 

AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 

Cel 1: Integracja gospodarcza gospodarstw rolnych i społeczna rolników: 

modernizacji już 

• 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 ; 

• wsparcie dla KGW, wiosek tematycznych (Macikowo-Wieś Madejowej 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: 
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• Gmina wspiera rozwój kultury i działalność świetlic wiejskich poprzez organizowanie 
wystaw, koncertów, prelekcji i innych zajęć kulturalnych; 

• 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. ,, Gdy Odpady w gminie segregujemy- kar nie 
otrzymujemy", środki na ten projekt pozyskano z WFOŚiGW w Toruniu, 

• akcja sprzątanie świata, 

• 100 lip na 100 lat Niepodległej Polski, dofinansowanie na lipy z równowartością 100 
lip otrzymano z nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, 

• inne akcje to: piknik ekologiczny, 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, 

• organizowanie konkursów ekologicznych: ,,EKOFILM", ,,Zbierając makulaturę 

uratujemy drzewa", ,,Niezwykłe kobiety z ekologiczną pasją", ,,Najciekawszą legendę 
o herbie Gminy Golub-Dobrzyń" 

Wsparcie inicjatyw ekologicznych rolników: 

• ,,Gmina Przyjazna Pszczołom. 100 lip na 100 lat Niepodległej Polski" Dofinansowanie 
na lipy z równowartością 100 lip otrzymano z nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. 

Współpraca samorządów w zakresie gospodarki odpadami: 

• Program „Czyste powietrze". Program oferuje 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. 

Cel 5: Dobra jakość życia mieszkańców: 
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• w zakresie ochrony zdrowia Gmina współpracuje z Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrockach pomagając w systematycznym 

rozszerzaniu specjalistycznej opieki zdrowotnej; 

• w 2018r. wprowadzono program wsparcia dla najstarszych mieszkańców Gminy 

poprzez zwrot kosztów zakupu leków; 

• Gmina realizuje programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców, w 2018r. 

zrealizowano Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C . 

• podjęto działania ograniczające zjawiska patologii społecznej , wśród działań pojawiły 

się; praca socjalna pracowników socjalnych z rodzinami i osobami w środowisku 

lokalnym, działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego działającego przy GOPS. 

W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

podejmowane były działania w szkołach m.in.:profilaktyczne pogadanki z dziećmi i 

rodzicami, przedstawienia teatralne, ulotki i plakaty, pogadanki podczas imprez 

masowych, spotkań sołeckich i inicjatyw organizacji pozarządowych. Działania takie 

realizowane są w ramach świadczonego wsparcia przez psychologa oraz terapeutę w 

ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego. 

• wznowienie działalności Klubu integracji Społecznej - w 2018r Gmina podjęłą 

działania związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne UE na działalność KIS 

w ramach programu operacyjnego RPO na lata 2014-2020. W m-cu listopadzie 

podpisana została umowa na dofinansowanie projektu, którego realizatorem od 2019r 

jest GOPS w Golubiu-Dobrzyniu- projekt dwuletni wartość dofinansowania to 

983.498,68 zł. Liczba uczestników to 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

i marginalizacją, osoby z niepełnosprawnością, uzależnieniami. 

W ramach zadań KIS jest m.in. działalność na rzecz reintegracji zawodowej 

i społecznej, niwelowania zjawisk patologicznych, edukacja, profilaktyka. 

2. Wieloletni Pro2:ram Gospodarowania Mieszkaniowvm Zasobem Gminy 

Mieszkaniowy zasób gminy Golub-Dobrzyń stanowią następujące nieruchomości: 

• 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; 
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• 2 lokale mieszkalne w m. Karczewo; 

• 8 lokali mieszkalnych w m. Pusta Dąbrówka; 

• 6 lokali mieszkalnych w m. Białkowo; 

• 8 lokali mieszkalnych w m. Golub-Dobrzyń przy ul. Brodnickiej 26; 

• 6 lokali mieszkalnych w m. Lisak; 

• 4 lokale mieszkalne w m. Węgiersk; 

• 2 lokale mieszkalne w m. Słuchaj; 

• 7 lokali mieszkalnych w m. Gajewo, 

• 1 lokal mieszkalny w m. Antoniewo. 

Łącznie 104 mieszkania, 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 poprzez wyodrębnione terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

3. Strategia Rozwiązvwania Problemów Społecznych Gminv Golub-Dobrzvń 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Golub-Dobrzyń jest 

integralnym dokumentem strategicznym wpisującym się w Strategię Rozwoju Gminy. Stanowi 

narzędzie zintegrowanej pomocy społecznej, wspierającym długofalowe 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 (na miarę 

możliwości kadrowych) 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 
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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. 

4. Pro2:ram Wspierania Rodziny w Gminie Golub-Dobrzvń na lata 2018-2020 

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 2018-2020. 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: 

identyfikacja na terenie Gminy rodzin znajdujących się w kryzysie; 

analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez min.: 

podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

wzmacmame roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo

wychowawczych rodziców, pomoc w integracji rodziny, informowanie o istniejących 

uprawnieniach i bezpośrednia pomoc w ich uzyskaniu; 

prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

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 

zastępczej. 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 czy pomoc 

żywnościowa z POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa). 

5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocv w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocv w Rodzinie dla Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2020. 
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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 15 osób. Zespół zajmuje się rozwiązywaniem problemów 

związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach według procedury 
„Niebieskiej Karty" w ramach tworzonych grup roboczych opracowując indywidualne plany 

działania dla poszczególnych rodzin. 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 działa Punkt Konsultacyjno

Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej. W punkcie tym wsparcia psychologicznego, prawnego, wzmacniającego 

i motywującego do przeciwstawiania się przemocy udzielają psycholog, pracownik socjalny, 
terapeuta ds. uzależnień oraz policjant. 

W ramach przeciwdziałania przemocy podejmowane są również liczne działania 

profilaktyczno - edukacyjne oraz szkoleniowe skierowane bezpośrednio do mieszkańców oraz 

do specjalistów udzielających pomocy i wsparcia poprzez: 

rozwijanie partnerskiej współpracy miedzy instytucjami i podmiotami zarówno 
lokalnymi jak i o zasięgu ponad gminnym 

szerzenie świadomości społecznej, a głównie psychoedukacja rodziców/opiekunów 

w zakresie budowania relacji bez przemocy. 

wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.m. poprzez 
wykorzystanie pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami 
dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

6. Pro2:ram Wspierania Seniorów w Gminie Golub-Dobrzyń 

Działaniami skierowanymi do osób starszych i niepełnosprawnych na terenie gminy 

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 m.in. 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, 
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- informowanie o istniejących lokalnych usługach środowiskowych dla osób starszych 

i niesamodzielnych, motywowanie do 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. 

W 2018 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych objętych było 9 osób, natomiast 

współfinansowanie pobytu mieszkańców Gminy w DPS objęło 5 osób, w tym 

2 osoby umieszczone w roku sprawozdawczym. N a terenie naszej Gminy w 2018 roku powstał 

Dom Dziennego Pobytu dla 18 osób. Dom funkcjonować będzie do marca 2020 roku w ramach 

projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego . Aktualnie 

z aktywności w ramach pobytu w tej placówce korzysta 17 osób z terenu Gminy oraz 

1 osoba z terenu miasta Golub-Dobrzyń. 13 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy 

jest uczestnikami dziennych domów pobytu o zasięgu powiatowym. Duża liczba seniorów jest 

od 2014 roku objęta pomocą żywnościową w ramach POPŻ. 

W ubiegłym roku jako kolejne wsparcie dla seniorów został ustanowiony Gminny program 

osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy 

Golub-Dobrzyń. W ramach tego programu osoby i rodziny, których niewysoki dochód 

obciążony jest znaczącymi wydatkami. Pomocą materialną w różnych formach objętych zostało 

ponad 200 osób starszych i niepełnosprawnych. 

7. Gminnv Pro1?:ram Profilaktvki i Rozwiazvwania Problemów Alkoholowvch 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 

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 
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pedagogicznych. Szkolne programy profilaktyczne realizowane były w trakcie różnych imprez 

szkolnych oraz w ramach konkursów międzyszkolnych z wiedzy o problematyce uzależnień. 

GKRP A 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 zakupowane są materiały dydaktyczne 

i ulotki o tematyce mającej związek z zapobieganiem uzależnieniom. 

8. Program Współpracy Gminy Golub-Dobrzvń z onrnnizaciami oozarzadowymi oraz 

oodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

Projekt Programu Współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały 

nr XLVI/233/2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: 

wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy gminy Golub

Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 zostały umieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu gminy Golub-Dobrzyń 

w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń w dniu 02 października 2017 roku. 

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag 

w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły 

udziału żadne podmioty oraz nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące Rocznego 

Programu Współpracy gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Zgodnie z § 11 

Uchwały Nr XLVI/233/2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2010 r. 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi konsultacje uznano za ważne. 

Program Współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty przez 

Radę Gminy Golub-Dobrzyń Uchwałą Nr XXXIX.215.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. 

Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych 

gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. 

Celami szczegółowymi programu są: 

1. wspieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do powstania 

nowych inicjatyw obywatelskich; 

2. promowanie wolontariatu; 
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3. zwiększenie dostępu do usług publicznych; 

4. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w 

gmm1e; 

5. poprawa jakości życia mieszkańców gminy; 

6. wzmocnienie organizacji pozarządowych, partnerstw i ich wzajemnej współpracy. 

Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem 

działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju społeczności, 

zrzeszają bowiem najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. 

Organizacje podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców oraz integrują i aktywizują 

społeczność, uzupełniając działania podejmowane w tym względzie przez lokalny samorząd. 

Stowarzyszenia, fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują 

cenne działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych 

i gminy przynosi efekty poprzez realizację wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życie 

mieszkańców. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do 

pełniejszego zaspokojenia potrzeb wspólnoty, sprzyja tworzeniu więzi społecznych i 

rozwojowi lokalnemu. 

MAP A LOKALNEJ AKTYWNOŚCI 

Na Mapie Lokalnej Aktywności, czyli w bazie organizacji pozarządowych działających 

w 2018 r. na terenie gminy Golub-Dobrzyń odnotowano 60 podmiotów (w tym m.in. 20 

stowarzyszeń, 5 klubów sportowych, 6 Ludowych Zespołów Sportowych, 16 Kół Gospodyń 

Wiejskich, 13 Ochotniczych Straży Pożarnych) z czego ok. 45 prowadziło aktywną działalność. 

Wśród głównych obszarów statutowej aktywności organizacji pozarządowych, działających na 

terenie gminy Golub-Dobrzyń wymienić można: 

- kulturę fizyczną i sport, 

- kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

- naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 

- turystykę, 

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych 

- ekologię i ochronę zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

Lista organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie gminy dostępna jest 

w serwisie informacyjnym UG Golub-Dobrzyń htto://uggolub-dobrzvn.ol/oage/mw-w-gminie 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

Gmina Golub-Dobrzyń w 2018 roku ogłosiła jeden nabór wniosków na realizację w 

2018 roku projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Nabór ogłoszono dnia 14 lutego 

20 l 8r. i trwał do 1 marca 2018 r. 
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W wymaganym terminie wpłynęły łącznie 4 oferty. Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpiło 

w dniu 16 marca 2018 r. 

W wyniku rozstrzygnięcia ofert podpisano 4 umowy na realizację poniższych zadań 

publicznych z zakresu rozwoju sportu. 

Kwota Kwota 

L.p. Podmiot Nazwa zadania udzielonej wykorzystanej 

dotacji dotacji 

1. Uczniowski Klub 

Sportowy „KOPERNIK" ,,Siatkomaniacy" 22.000,00 3.814,78 

Gałczewo 

2. Uczniowski Klub Prowadzenie Klubu 

Sportowy „SATURN" Sportowego UKS 

przy Szkole „Saturn" i udział w 
32.000,00 32.000,00 

Podstawowej im. T. rozgrywkach ligowych 

Jędryczki w Ostrowitem (zespoły młodzików i 

seniorów) 

3. Przygotowanie oraz 

udział drużyny 

seniorów w 

rozgrywkach ligowych 

Ludowy Klub Sportowy piłki nożnej w roku 
20.000,00 20.000,00 

ZRYW Wrocki 2018, organizowanych 

przez Kujawsko-

Pomorski Związek 

Piłki Nożnej w 

Bydgoszczy 

4. Ludowy Uczniowski Szkolenie dzieci i 

Klub Sportowy młodzieży uzdolnionej 
16.000,00 16.000,00 

,,GRODNO" sportowo w zakresie 

Nowogród kolarstwa 

Gmina w ramach rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania 

rozwojowi sportu przeznaczyła łącznie 90.000,00 zł, z czego przyznane dotacje zostały 

wydatkowane w kwocie 71.814,78 zł. Wszystkie podmioty, które nie wykorzystały dotacji 

w całości, zwróciły zgodnie z ustaleniami na konto gminy określoną kwotę. 
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

Gmina Golub-Dobrzyń w 2018 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych. Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie 

działania na stronie internetowej (www.uggolub-dobrzyn.pl) oraz w serwisach 

społecznościowych prowadzonych przez gminę. 

W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej gminy utworzona została zakładka 

przeznaczona dla organizacji pozarządowych na której umieszczono między innymi bazę 

Organizacji wraz z kontaktami. 

Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne 

przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy 

sprzętu. Dbając także o dobro Stowarzyszeń pracownik odpowiedzialny za współpracę z 

organizacjami pozarządowymi na bieżąco informował Podmioty o możliwościach pozyskania 

dofinansowania z innych źródeł np. Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Ośrodek 

TŁOK, Narodowe Centrum Kultury, Biuro Programu „Niepodległa", Ministerstwo Sportu itd. 

PODSUMOWANIE 

Gmina realizując cele Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2018 roku udzielała organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy 

pozafinansowej. 

Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 

mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe 

struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa 

udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty 

i wzajemne relacje z trzecim sektorem. 

Realizacja Programu Współpracy gminy Golub-Dobrzyń z Organizacjami Pożytku 

Publicznego na 2018 rok daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej 

aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego 

wykorzystania środków publicznych. Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni 

wykorzystać potencjał Organizacji, aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych 

społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu przez 

Gminę realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest aktywne 

partnerstwo pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pożytku publicznego. 

9. Lokalny Pro2ram Rewitalizacji Gminv Golub-Dobrzvń 
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Obszar rewitalizacji w Gminie Golub-Dobrzyń obejmuje w całości sołectwa: Sokoligóra, 
Gajewo, Ostrowite i Sokołowo, które stanowią 18,57% powierzchni gminy i są zamieszkiwane 
przez 23,18%jej mieszkańców. 

Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji na terenie gminy Golub-Dobrzyń 

I 
CdZllll w calkowm·1 I 11 .., ___ , IL-

'-'~ W' C1l a.uv.'111:1 
Obsz:u Ludnosc bczb~ rmeszkancow Po'111erzchw2 /b2) hru 

, v powicrzc gmwv 

Obsza1 do rt"WltAhz2cµ 1 064 23,18% 3 662,31 18,57% 

Gmma 8 904 19 717,29 

Cel i kierunki działań rewitalizacyjnych 

CEL I KIERU:,,.;KJ DZIAL-\,'\! ! PRZEDSI~'ZJĘCIA 

1.2. Szkole-n.ie liderów i,.,-ieilic 'Tie;sbch 

L3- Roz\,-.:,i przei:bi<?biorczofri loblnei 

2-1. Srn-012C'.J1i(' ofrrr.- dh -,eniorów 

2. Ii1cegrnq ,1 lol:a!J1ej ,polćcznoćci 

2.2.Podnieoien:e poziomu nm.:crnn.i,, 

22 



Wskaźniki dla celów rewitalizacji 
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10. Plan e;ospodarki niskoemisvinei dla Gminv Golub-Dobrzvń 

I 

CEL GLÓWNY 

l'oprJ'n jakości środowisu !Unulłntgo Gmmy Golub-Dobrań~ <izliliniom M a.ecz redotcji CllllSf1 dwutkniu ągh 

::·:-;;r:-·:x :.: ':"-~~-::-:~l:~:. 7:::--:;.:: ·.:·-: ·,):.r,::t ::~:ó;:.:.:..: ·· ::-:-:.~-:• :-::~!::·: . . 

C.t~-

VI. REALIZACJA UCHWAL RADY GMINY 

Zgodnie z art. 30. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 506) Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami 

prawa. 
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Do zadań wójta należy w szczególności: 

• przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 

• opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

• określanie sposobu wykonywania uchwał. 

Data 
Lp. Numer w sprawie Uwagi 

1. XLII.234.2018 

2. XLil.235.2018 

3. XLII.236 .2018 

4. XLII.237.2018 

5. XLII.238.2018 

6. XLII.239.2018 

7. XLIII.240.2018 

23.01.2018 r. wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

23.01.2018 r. zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golub

Dobrzyń na lata 2018-2028 

23 .01.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 

Gminy w sprawie budżetu na 

2018 rok 

23 .01.2018 r. ustalenia trybu udzielania 1 Uchwała Nr V/24/2018 

rozliczania dotacji dla Kolegium Regionalnej 

placówek wychowania Izby Obrachunkowej w 

przedszkolnego, szkół 1 Bydgoszczy z dnia 21 

placówek dla których Gmina lutego 2018 r. w sprawie 

Golub-Dobrzyń jest organem stwierdzenia 

rej estru j ącym 

23.01.2018 r. uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Golubiu-Dobrzyniu 

23 .01.2018 r. zm1eniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji 

Gminy Golub-Dobrzyń na lata 

2017-2023 

28.02.2018 r. określenia kryteriów drugiego 

etapu w sprawie postepowania 

rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli 1 oddziałów 

przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Golub-Dobrzyń, przyznama 
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tym kryteriom liczby punktów 
oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do ich 

potwierdzenia 

8. XLIII.241.2018 28.02.2018 r. 
.. 

uchwałę zmiemaJąca w 
sprawie określenia 

tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki, 

określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze 
godzin oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagoga i 

logopedy 

9. XLIII.242.208 28.02.2018 r. zmiany uchwały Nr 
XXXIV .186.201 7 z dnia 2 

czerwca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie 

nieruchomości 

10. XLIII.243.2018 28.02.2018 r. zmiany uchwały Nr 
XXXIV.187.2017 z dnia 2 

czerwca 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie 
nieruchomości 

11. XLIII.244.2018 28.02.2018 r. zmiany uchwały Nr 
XXXIV.188.2017 z dnia 2 

czerwca 201 7 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie 
nieruchomości 

12. XLIII.245.2018 28.02.2018 r. zmiany uchwały Nr 

XXXIV.189.2017 z dnia 2 

czerwca 201 7 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie 

nieruchomości 
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13. XLIII.246.2018 28.02.2018 r. wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

14. XLIII.247.2018 28.02.2018 r. Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 1 

Narkomanii na terenie Gminy 
Golub-Dobrzyń na 2018 rok 

15. XLIII.248.2018 28.02.2018 r. przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

16. XLIII.249.2018 28.02.2018 r. przyjęcia Gminnego programu 
Wspierania Rodziny na lata 
2018-2020 

17. XLIII.250.2018 28.02.2018 r. przyjęcia rocznego planu pracy 
stałych Komisji Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

18. XLIII.251.2018 28.02.2018 r. przyjęcia rocznego planu pracy 
Rady Gminy Golub-Dobrzyń 

19. XLIII.252.2018 28.02.2018 r. wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

20. XLIII.253.2018 28.02.2018 r. wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

21. XLIII.254.2018 28.02.2018 r. określenia kryteriów rekrutacji 

do klas pierwszych 
publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Golub-Dobrzyń 

dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem 
danej szkoły oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia 

22. XLIV.255.2018 16.03.2018 zm1emaJąca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie budżetu na 
2018 rok 

23. XLV.256.2018 28.03.2018 r. okręgów wyborczych 

24. XLV.257.2018 28.03.2018 r. 
.. 

uchwałę zm1emaJąca w 

sprawie przyJęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2016-2022 
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25. XLVI.258.2018 17.04.2018 r. 

26. XLVII.259.2018 23.04.2018 r. 

27. XL VII.260.2018 23.04.2018 r. 

28. XL VII.261.2018 23.04.2018 r. 

29. XL VII.262.2018 23.04.2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie budżetu na 
2018 rok 

odwołania Skarbnika Gminy 
Golub-Dobrzyń 

powołania Skarbnika Gminy 
Golub-Dobrzyń 

obwodów głosowania 

określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem 
przedszkolnym, w 
prowadzonych przez Gminę 

Golub-Dobrzyń publicznych 
przedszkolach 1 oddziałach 

przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych 

30. XLVIII.263.2018 22.05.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie budżetu na 
2018 rok 

31. XLVIII.264.2018 22.05.2018 r. zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Golub
Dobrzyń na lata 2018-2028 

32. XLVIII.265.2018 22.05.2018 r. przyjęcia wniosku o 
dofinansowanie projektu do 
realizacji projektu pn. Punkt 
przedszkolny „Zaczarowania 
kraina" w Węgiersku 

współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach działań 
Osi priorytetowej 1 O 
Innowacyjna edukacja, 
działanie 1 O .02 Kształcenie 

ogólne 1 zawodowe, 
poddziałanie 10.02.01 
Wychowanie przedszkolne w 
ramach konkursu 
RPKP.10.02.0l-IŻ.00-04-
131/17 
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33. XLVIII.266.2018 22.05.2018 r. przyjęcia wniosku o 

34. XLIX.267.2018 

35. XLIX.268.2018 

36. XLIX.269.2018 

37. XLIX.270.2018 

38. L.271.2018 

39. L.272.2018 

40. L.273.2018 

dofinansowanie projektu do 
realizacji projektu pn. Punkt 
przedszkolny „MAŁY 

ODKRYWCA" w Lisewie 
współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach działań 
Osi priorytetowej 1 O 

Innowacyjna edukacja, 
działanie 1 O .02 Kształcenie 

ogólne 1 

poddziałanie 

zawodowe, 
10.02.01 

Wychowanie przedszkolne w 
ramach konkursu nr 
RPKP.10.02. 0I-IŻ.00-04-

119/17 

6.06.2018 r. zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2017 rok 

6.06.2018 r. udzielenia Wójtowi Gminy 
Golub-Dobrzyń absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 
2017 rok 

6.06.2018 r. zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
we Wrockach za 2017 rok 

6.06.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie budżetu na 
2018 rok 

19.06.2018 r. wynagrodzenia wójta 

19.06.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie budżetu na 
2018 rok 

19.06.2018 r. wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości 
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podstawie uchwały Nr 
LV.297.2018 
z dnia 25 września 2018 
r. 



41. LI.274.2018 

42. LI.275.2018 

43. LI.276.2018 

44. LI.277.2018 

45. LII.278.2018 

46. LII.279.2018 

47. LII.280.2018 

48. LII.281.2018 

49. LIII.282.2018 

50. LIIl.283.2018 

12.07.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 

Gminy w sprawie budżetu na 

2018 rok 

12.07.2018 r. zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Golub

Dobrzyń na lata 2018-2034 

12.07.2018 r. 
. . 

zmiemaJąca uchwałę w 

sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy Golub-Dobrzyń 

12.07.2018 r. przekazania projektu Postanowienie Dyrektora 
Regulaminu dostarczania Regionalnego Zarządu 

wody 1 odprowadzania Gospodarki Wodnej 
ścieków na terenie Gminy w Gdańsku z dnia 18 

Golub-Dobrzyń 

20.07.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie budżetu na 

2018 rok 

20.07.2018 r. ustalenia zasad usytuowania na 

terenie Gminy Golub-Dobrzyń 
miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

20.07.2018 r. wprowadzenia odstępstwa od 
zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie Gminy 
Golub-Dobrzyń 

20.07.2018 r. ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie 

Gminy Golub-Dobrzyń 

9.08.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie budżetu na 

2018 rok 

9.08.2018 r. zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Golub

Dobrzyń na lata 2018-2034 
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51. LIII.284.2018 9.08.2018 r. rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy 
Golub-Dobrzyń 

52. LIII.285.2018 9.08.2018 r. ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli I oddziałów 

przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 

Golub-Dobrzyń 

53. LIII.286.2018 9.08.2018 r. założenia publicznej innej 
formy wychowania 
przedszkolnego 

54. LIII.287.2018 9.08.2018 r. założenia publicznej mneJ 
formy wychowania 
przedszkolnego 

55. LIII.288.2018 9.08.2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy z 
dotychczasowymi 
dzierżawcami 

56. LIII.289.2018 9.08.2018 r. przyjęcia Gminnego programu 
osłonowego w zakresie 
zmniejszenia wydatków 
poniesionych na leki przez 
mieszkańców Gminy Golub-
Dobrzyń 

57. LIV.290.2018 6.09.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie budżetu na 
2018 rok 

58. LIV.291.2018 6.09.2018 r. zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2018-2034 

59. LIV.292.2018 6.09.2018 r. wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości 

60. LIV.293.2018 6.09.2018 r. określenia zasad udzielania straciła moc na 
dotacji celowej na podstawie uchwały Nr 
dofinansowanie ogramczema LV.300.2018 z dnia 25 
niskiej emisji poprzez września 2018 r. 
wymianę źródeł ciepła 

zasilanych paliwami stałymi w 
budynkach I lokalach 
mieszkalnych na terenie 
Gminy Golub-Dobrzyń 
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61. LIV.294.2018 6.09.2018 r. przyjęcia Strategii Rozwoju 
Kultury Gminy Golub-
Dobrzyń na lata 2018-2024 

62. LV.295.2018 25.09.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w spawie budżetu na 
2018 rok 

63. LV.296.2018 25 .09.2018 r. wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości 

64. LV.297.2018 25.09.2018 r. wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości 

65. LV.298.2018 25.09.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie przyJęcia 

Gminnego programu 
osłonowego w zakresie 
zmniejszenia wydatków 
poniesionych na leki przez 
mieszkańców Gminy Golub-
Dobrzy11 

66. LV.299.2018 25.09.2018 r. wyrażenia zgody na zmianę 
wysokości dotacji 

67. LV.300.2018 25 .09.2018 r. określenia zasad udzielania 
dotacji celowej na 
dofinansowanie ogramczema 
niskiej emisji poprzez 
wymianę źródeł ciepła 

zasilanych paliwami stałymi w 
budynkach I lokalach 
mieszkalnych na terenie 
Gminy Golub-Dobrzyń 

68. LVI.301.2018 3.10.2018 r. Statutu Gminy Golub-Dobrzyń 

69. L VI.302.2018 3.10.2018 r. rozpatrzenia ponowionej 
skargi na Wójta Gminy Golub-
Dobrzyń 

70. 1.1.2018 22.11.2018 r. wyboru przewodniczącego 

Rady Gminy Golub-Dobrzyń 

71. 1.2.2018 22.11.2018 r. wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Golub-Dobrzyń 

72. 1.3.2018 22.11.2018 r. przewodniczących stałych 

Komisji Rady Gminy Golub-
Dobrzyń 
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73 . 1.4.2018 22.ll.2018r. wynagrodzenia wójta 

74. II.5.2018 29.11.2019 r. obniżenia średniej ceny skupu 
żyta dla celów podatku rolnego 

75. II.6.2018 29.ll.2018r. zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie budżetu na 
2018 rok 

76. II.7.2018 29.11.2018 r. zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Golub-
Dobrzyó na lata 2018-2034 

77. II.8.2018 29.11.2018 r. przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Golub-
Dobrzyó z organizacjami 
pozarządowymi oraz mnym1 
podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na rok 2019 

78. II.9.2018 29.ll.2018r. powołania składów 

osobowych stałych Komisji 
Rady Gminy Golub-Dobrzyó 

79. II.10.2018 29.ll.2018r. ustalenia wysokości diet dla 
radnych Rady Gminy Golub-
Dobrzyó 

80. III.11.2018 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 
Gminy w sprawie budżetu na 
2018 rok 

81. III.12.2018 28.12.2018 r. zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Golub-
0Dobrzyó na lata 2018-2034 

82. III.13.2018 28.12.2018 r. wyrażenia zgody na zrzeczenie 
się prawa do odszkodowania 
przez Gminę Golub-Dobrzyń 

83. III.14.2018 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie przystąpienia Gminy 
Golub-Dobrzyń do 
Stowarzyszenia Gmin Ziemi 
Dobrzyńskiej w Dobrzyniu 
nad Wisłą 

84. III.15.2018 28.12.2018 r. przyjęcia rocznego planu pracy 
Rady Gminy Golub-Dobrzyń 
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85. III.16.2018 

86. III.17.2018 

87. III.18.2018 

88. III.19.2018 

28.12.2018 r. przyjęcia rocznego planu pracy 
stałych Komisji Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

28.12.2018 r. podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego 
do bezzwrotnej pomocy w 
formie zasiłku celowego na 
zakup posiłku lub żywności 

dla osób 1 rodzin z terenu 
gminy Golub-Dobrzyń 

28.12.2018 r. określenia zasad zwrotu 
wydatków na pomoc udzieloną 
w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów 
żywnościowych dzieciom do 
czasu podjęcia nauki w szkole, 
uczniom do czasu ukończenia 
szkoły ponadpodstawowej lub 
szkoły ponadgimnazjalnej oraz 
osobom 1 rodzinom 
znajdującym się w sytuacjach 
wymienionych w art. 7 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej w gminie 
Golub-Dobrzyń 

28.12.2018r. wyborów sołtysów 1 rad 
sołeckich na terenie Gminy 
Golub-Dobrzyń 
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