
WÓJT GMINY 
GOLUB-DOBRZYŃ 

ZARZĄDZENIE NR 38.2020 

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2019 

N a podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2020 poz. 713 ze późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Golub-Dobrzyń Raport o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za 
rok 2019. 

§ 2. Raport, o którym mowa w § 1, 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. 

f 

Sporządziła: , \ 
Inspektor Małgorzata Mierzejewska , \ \ 
tel.SG 683 54 00 wew. 34, e-mail: m.mieJ •e!1/1 @uggolub-dobrzyn.pl 

Zatwierdził: I 
Sekretarz Gminy Krzysztof Pieczka . , ,,,-. 
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I. WSTĘP 

Obowiązek sporządzenia rapo1iu o stanie gminy wynika z aii. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 506). Rapo1i obejmuje podsumowanie działalności 

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2019. 

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 refonny ustroju administracyjnego z trzech 

dotychczasowych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. 

Nowa refonna przywróciła zlikwidowany w 1975 r. były powiat golubsko-dobrzyński, grupujący 

w sobie kilka gmin. Powiat jak również gmina wiejska Golub-Dobrzy11 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 obshigę jednostek osadniczych wchodzących w jej skład . Siedziba 

gminy znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu, w budynku Urzędu Miasta, Gminy i Powiatu przy ul. 

Plac 1000-lecia. 

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), 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, Sokołowa, 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. granice administracyjne gminy Golub-Dobrzyń 
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2. Demografia i uwarunkowania gospodarcze 

Według danych z 2019 r. - gminę Golub-Dobrzy11 zamieszkiwało 9040 osób, w tym 4196 

mężczyzn i 4844 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, Sokołowa, 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 pok1ywają 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 budżetu . 

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 

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 

zadafl 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 powołuje 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 

gmmy. 

Rada gminy posiada w kompetencji również rozpat1ywanie 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-Dobrzyfl tworzy 15 osób. 

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

1. Angowski Wojciech 
2. Badowski Szymon 
3. Boniecki Jan 
4. Hnatusz Aneta 
5. Jagielski Bogdan 
6. Kamiflska Małgorzata 
7. Kopaczewski Jacek 
8. Opacki Adam 
9. Kaszyflski Artur 
1 O. 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. FINANSOWE GMINY 

1. Wykonanie budżetu za rok 2019 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 opa1ia jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik o wydatkach majątkowych. 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem - 28,5 % 

Wykonanie dochodów ogółem 

Wykonanie dochodów własnych 

45 .888.3 18,05 

13.341.752,28 zł 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - 15,04 % 

Wykonanie wydatków ogółem 

Wykonanie wydatków majątkowych 

48.205 .815,21 zł 

7.248.214,39 zł 

Zadhiżenie Gminy na koniec roku wyniosło 19.185.605,00 zł i stanowi bezpieczny poziom 41 ,8 % 

w stosunku do dochodów ogółem. 

Kwota dostępnych w roku budżetowym wolnych środków wyniosła 1.188.072,63 zł i w całości 

została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu. 

Wykonanie budżetu 2019 roku w stosunku do poprzedzającego w najważniejszych pozycjach 

kształtowało się następująco : 

Lp. Wykonanie budżetu 

I. Wykonanie dochodów i 

wydatków (w tym dynamika 

dochodów własnych gminy) 

a. Wykonanie dochodów 

- bieżące 

- majątkowe 

w tym ze sprzedaży majątku 

b. Wykonanie wydatków 

- bieżące 

- majątkowe 

2. Wynik operacyjny (dynamika 

zmian) 

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 

2019 

45.888.318,05 
42.604.903,59 

3.283.414,46 
151.670,54 

48.205.815,21 
40.957.600,82 

-
7.248.214,39 

1 

1.647.302,77 

Dynamika zmian w 

stosunku do roku 

poprzedzającego 

(+) 4.089.0 11 ,09 

(+) 3.468.757,28 

(+) 620 .253 ,81 

(+)76.162, 19 

(+) 1.556.214,71 

(+) 3.733.798,04 

(-)2 .177.583,33 

(-) 265 .040,76 
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., 

.J. 

4. 
Dochody z majątku 

Wykonanie wydatków 

majątkowych (inwestycje) 

75.508,35 

9.425.797,72 

151.670,54 

7.248.214,39 

Wynik wykonania budżetu w roku 2019 w stosunku do wyniku planowanego: 

Wynik wykonany 
Wynik planowany 

- 2.317.497,16 zł 
- 4.247.698,63 zł 

(+) 76.162, 19 

(-) 2.177.583 ,33 

W roku 2019 dokonano spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1.134.374,00 zł, w 

kolejnych latach przewidziano spłaty w następujących wysokościach: 

2020 

2021 

2022 

787.278,00 zł 

1.470.222,00 zł 

1.4 70.288,00 zł 

Wysokość prognozowanego długu w kolejnych latach przedstawia się następująco: 

2. Fundusz solecki 

2020 

2021 

2022 

18.398.327,00 zł 

16.928.105,00 zł 

15.457.817,00 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 2019 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 2019 roku środki w ramach funduszy sołeckich zostały wydatkowane zgodnie z intencją 

mieszkańców na następujące cele: 

• utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich, 

• integracja mieszkańców sołectwa, warsztaty rodzinne, kulinarne rękodzielnicze, 

promocja oraz wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich, 

• utrzymanie czystości przy drogach i naprawa dróg gminnych, 
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• sport (wspieranie inicjatyw sp011owych m.in. Wiejski Klub Sportowy), 

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

• Dożynki Gminne, 

• place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany/wiaty, 

• punkty oświetleniowe, 

• szkoły (zakup wyposażenia szkół). 

Zestawienie łącznych kwot planowanych oraz wykorzystanych przedstawia się następująco : 

Przeznaczono Wykorzystano Pozostało 

547 425 ,3 0 zł 547 425 ,30 zł 0,00 zł 
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Szczegółowe zestawienie kwot wydatkowanych z podziałem na sołectwa i uwzględnieniem celu przeznaczenia środków, przedstawia poniższa tabela: 

Warsztaty Utrzymanie Place zabaw, 
rodzinne, czystości przy siłownie 

Utrzymanie i kulinarne i drogach i zewnętrzne, 

doposażenie rękodzielnicze, zieleni; naprawa Dożynki altany/wiaty Punkty 
Lp. Sołectwo świetlic promocja, KGW dróg gminnych Sport OSP Gminne oświetleniowe Szkoły Razem Wykorzystano Pozostało 

1 BIAŁKOWO 9 000,00 zł 4 000,00 zł 10 000,00 zł 3 500,00 zł 500,00 zł 6 055,57 zł 33 055,57 zł 33 055,57 zł 0,00 zł 
2 CIESZVNY 9 000,00 zł 4 040,23 zł 12 000,00 zł 400,00 zł 25 440,23 zł 25 440,23 zł 0,00 zł 
3 GAJEWO 3 000,00 zł 7 800,00 zł 8 575,18 zł 500,00 zł 19 875,18 zł 19 875,18 zł 0,00 zł 
4 GAŁCZEWKO 14 061,54 zł 2 000,00 zł 7 000,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 24 561,54 zł 24 561,54 zł 0,00 zł 
5 KARCZEWO 12 400,00 zł 2 500,00 zł 1 971,74 zł 200,00 zł 17 071,74 zł 17 071,74 zł 0,00 zł 
6 KUJAWA 8 000,00 zł 2 000,00 zł 2 433,55 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 13 933,55 zł 13 933,55 zł 0,00 zł 
7 LISEWO 20 000,00 zł 8 988,76 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 4 000,00 zł 2 000,00 zł 36 988,76 zł 36 988,76 zł 0,00 zł 
8 MACIKOWO 4 500,00 zł 6 000,00 zł 7 138,90 zł 5 000,00 zł 500,00 zł 23138,90 zł 23 138,90 zł 0,00 zł 
9 NOWAWIEŚ 3 000,00 zł 4 100,00 zł 4 601,48 zł 500,00 zł 6 000,00 zł 18 201,48 zł 18 201,48 zł 0,00 zł 

10 NOWOGRÓD 10 000,00 zł 5 783,41 zł 6 000,00 zł 3 000,00 zł 500,00 zł 2 500,00 zł 27 783,41 zł 27 783,41 zł 0,00 zł 
11 OLSZÓWKA 6 000,00 zł 1 660,00 zł 8 000,00 zł 6 000,00 zł 500,00 zł 6 000,00 zł 28 160,00 zł 28 160,00 zł 0,00 zł 
12 OSTROWITE 8 000,00 zł 1 000,00 zł 15 000,00 zł 7 000,00 zł 500,00 zł 8 000,00 zł 2 342,49 zł 41842,49 zł 41 842,49 zł 0,00 zł 

13 PALIWODZIZNA 8 500,00 zł 20 883,98 zł 1 000,00 zł 1 500,00 zł 31883,98 zł 31883,98 zł 0,00 zł 

14 PLĄCHOTY 10 228,56 zł 3 000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 14 728,56 zł 14 728,56 zł 0,00 zł 
PODZAMEK 

15 GOLUBSKI 2 000,00 zł 2 579,40 zł 15 700,00 zł 600,00 zł 20 879,40 zł 20 879,40 zł 0,00 zł 
PUSTA 

16 DĄBRÓWKA 3 000,00 zł 5 000,00 zł 7 078,07 zł 3 000,00 zł 500,00 zł 18 578,07 zł 18 578,07 zł 0,00 zł 

17 SKĘPSK 7 000,00 zł 2 000,00 zł 8 894,17 zł 6 000,00 zł 500,00 zł 24 394,17 zł 24 394,17 zł 0,00 zł 

18 SOKOLJGÓRA 5 000,00 zł 4 000,00 zł 15 413,16 zł 4 000,00 zł 500,00 zł 28 913,16 zł 28 913,16 zł 0,00 zł 

19 SOKOŁOWO 13 000,00 zł 3 778,42 zł 2 500,00 zł 300,00 zł 7 000,00 zł 2 000,00 zł 28 578,42 zł 28 578,42 zł 0,00 zł 

20 WĘGIERSK 3 000,00 zł 3 500,00 zł 14 747,90 zł 500,00 zł 5 500,00 zł 2 000,00 zł 29 247,90 zł 29 247,90 zł 0,00 zł 

21 WROCKI 7 000,00 zł 5 700,00 zł 22 468,00 zł 1 000,79 zł 4 000,00 zł 40 168,79 zł 40 168,79 zł 0,00 zł 

RAZEM 165 690,10 zł 70 441,46 zł 199 894,89 zł 4 500,79 zł 38 000,00 zł 9 500,00 zł 26 500,00 zł 24 055,57 zł 8 842,49 zł 54 7 425,30 zł 

Łącznie 547 425,30 zł 547 425,30 zł 0,00 zł 
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IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Wartość początkowa majątku Gminy Golub-Dobrzyń na dziefl 1 stycznia 2019 r. wynosiła 

88.493.524,45 zł, natomiast na dziefl 31 grudnia 2019 r. stanowiła kwotę 94.159.780,56 zł, co 

oznacza wzrost o 6,40 % 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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GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Zwi ksienie Wilrłmci .,....,.tkowe' Oeółem Zmnie "szeniewil rtołci ~ atkowej O,óle m Wilrtośt Zwieksienie w cluu roku obrotowe o W.1rtość netto składników aktvwów 
Wartośt 1więkstenie 1mniejnenle poa:ątkowil - sbin Orółem Umonenie--stan 

Nu\WI 1rupy rodujowej poaaitkoWii• stan wartości wartołd NI koniec roku Umonenie- stan n.11 zwiększenie NI koniec roku Stan NI poa:-1tek St.n N koniec 
sklądnika aktywów na poailjtek roku Aktwiliz: poa:ątkowej poaątkowej obrotowe10 (3+7 pcaątek roku amortyucjil :u rok umonenia Znlejnenie 0bn>towe10 rokuobrot~ro roku obtotoweco 

IP. trwalvch obnrtowero ac·il Pnvci-.ł., Pn.emiencze (4♦5♦61 Zbycie Likwilacja In~ 18+9+101 111 obrotowe o i1ktualiu,cli1 obrotowv inne 114+15+16I umonenla 113+17-181 3-131 1112-191 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

WARTOSCI 

NIEMATERIAINE I 

L PRAWNE 78 396,21 0,00 54 821,58 0,00 54 821,58 0,00 0,00 0,00 0,00 133 217,79 0,00 0,00 23 887,48 0,00 23 887,48 0,00 23 887,48 78 396,21 109 330,31 

2. SRODKI TRWAŁE 88 415 128, 24 0,00 5620131,77 0,00 5620131,77 5 380,24 3 317,00 0,00 8 697,24 94 026 562, 77 39 495 770, 60 0,00 2 853 592,25 0,00 2 853 592,25 186 250,99 42163 111,86 48 919 357,611 51863 450,91 

1) Grunty 1241936,84 0,00 21548,00 0,00 21548,00 2443,00 0,00 0,00 2443,00 1261041,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1241936,84 1261041,84 

2) Budynki i lokale 26 983 210, 65 0,00 810087,81 0,00 810087,81 2 937,24 0,00 0,00 2 937,24 27790 361, 22 10 559 259,46 0,00 562 403,93 0,00 562 403,93 26 351,77 11095 311,62 16 423 951, 19 16 695 049,60 
Obiekty inżynierii 

3) lądowej i wodnej 56 831 897, 77 0,00 3508668,27 0,00 3508668,27 0,00 0,00 0,00 0,00 60 340 566,04 26 594 928, 59 0,00 2 026070,76 0,00 2 026070,76 156 582,22 28464417,13 30236969,18 31876148,91 
Kotły i maszyny 

4) energetyczne 204 2611,60 0,00 866634,66 0,00 866634,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1070899,26 70136,05 0,00 41537,74 0,00 41537,74 0,00 111673,79 134128,55 959 225,47 
Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 

5) zastosowania 340 327,30 0,00 72489,50 0,00 72489,50 0,00 0,00 0,00 0,00 412 816,80 294903,46 3 913,06 33044,11 0,00 36957,17 0,00 331860,63 45 423,84 80956,17 
Maszyny, urządzenia i 
aparaty 

6) specjalistyczne 611095, 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611095,73 42114,23 0,00 4 774,81 0,00 4 774,81 0,00 46889,04 21981,50 17 206,69 
7) Urządzenia techniczne 477 318,13 0,00 154 543,07 0,00 154 543,07 0,00 0,00 0,00 0,00 631861,20 414 048,69 0,00 12 905,95 0,00 12 905,95 0,00 426954,64 63 269,44 204 906,56 
8) Środki transportu 1932171,19 0,00 84000,00 0,00 84000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 016171,19 1303 756,41 0,00 128090,90 0,00 128 090,90 0,00 1431847,31 628414,78 584 323,88 

Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenia, gdzie 

indziej 

9) nieklasyfikowane 339906,03 0,00 102160,46 0,00 102160,46 0,00 3317,00 0,00 3 317,00 438 749,49 216 623,71 -3913,06 44 7611,05 0,00 40850,99 3 317,00 254157,70 123 282,32 184 591,79 

3. ZBIORY BIBUOTEaNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RA2EM 88 493 524,45 0,00 5674953,35 0,00 5674953,35 5380,24 3317,00 0,00 8697,24 94159 780,56 39 495 770,60 0,00 2 877 479,73 0,00 2 877 479,73 186250,99 42186 999,34 48 997 753,85 51972781,22 



RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

Powierzchnię gruntów znajdujących w posiadaniu Gminy na koniec roku 2019 przedstawia poniższa 

tabela: 

Mienie komunalne Gminy Golub - Dobrzyń 

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 6,81 

4. Gałczewko 15,4203 5,89 

5. Karczewo 5,6957 4,69 

6. Kujawa 17,0535 17,0535 

7. Lisewo 20,6812 15,6652 

8. Macikowo 7,8843 7,53 

9. Nowogród 16,2 11 ,3284 

10. Nowawieś 13,2768 11,5388 

11. Ostrowite 25,6857 17,7552 

12. Paliwodzizna 20, 1044 18,4373 

13. Pląchoty 2,5752 1,9781 

14. Podzamek Golubski 8,9711 6,9264 

15 . Pusta Dąbrówka 9,7224 8,55 

16. Skępsk 22,9375 18,3346 

17. Sokołowo 12,8265 11 ,08 

18. Sokoligóra 22,2003 8,6348 

19. Węgiersk 17,9001 11 ,7397 

20. Wrocki 24,5326 12,5062 

309,9373 213,5988 

Zmiany ilościowe w posiadanych przez Gminę gruntów w roku 2019 przedstawiają poniższe tabele: 

Sprzedaż/ Zbycie 

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

1. Ostrowite 375/4 udział 252/1799 15370,00 

2. Golub - Dobrzyń 108/14 0,0948 35629,41 

3. Golub - Dobrzyń 108/18 0,0903 36599,88 

W d . · ·y1 z1erzaw1a111e grun ow 

L.p. Ilość nieruchomości powierzchnia ha wpływy 

1. 42 15,88 6232,35 
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Użytkowanie wieczyste 

L.p. Ilość nieruchomości powierzchnia ha wpływy 

1. 8 512,96 

przekształcenie we 
2. 1 własność 720,00 

Nieodpłatne przejęcie 

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

1. Nowawieś 
121/15, 121/24, 

0,1827 
121/53 

2. Podzamek Golubski 53/1 0,0664 

3. Sokoligóra 156/5 0,071 

Służebność drogi z Nadleśnictwa 

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

1. Golub - Dobrzyó. 115 0,2168 

Darowizna na rzecz Biblioteki Publicznej 

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

1. Nowogród 54/5 0,0117 

Dzierżawa z PKP 

L.p. Miejscowość/Obręb nr działki 

1. Ostrowite 325/8 

2. Ostrowite 325/11 

Ili 
15 



RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

V. INFORMACJA O REALIZACil POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

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

Poniżej przedstawiono główne założenia Strategii oraz cele ich realizacji do końca roku 2019. 

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 866 oczyszczalni przyzagrodowych, 714 budynków podłączonych do kanalizacji, a 

1541 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 mieszkaóców; 

• 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 kolejnych świetlic wiejskich oraz powstały kolejne 

oddziały przedszkolne; 

• plany zagospodarowania przestrzennego tworzone i uchwalane są w sposób systematyczny po 

przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, 

• w 2019 roku wydano 149 decyzji o warunkach zabudowy oraz 20 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 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 gminie i modernizacji już istniejących. 

Ili 1
6 
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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 Maciejowej Duszy", Podzamek 

Golubski - Orzechowa Wioska, Węgiersk- Owocowa Kraina) i stowarzyszeń ma charakter 

systematyczny i kompleksowy zgodnie z potrzebami danej organizacji. 

Cel 3: Atrakcyjna ofe1ia spędzania czasu wolnego: 

• 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. 

Gmina Golub-Dobrzyń organizuje i włącza się w organizacje rozmaitych imprez o charakterze 

kulturalno-rozrywkowym oraz sportowym. Odbywają się wydarzenia mają zapewnić mieszkańcom i 

turystom atrakcyjny sposób na spędzenie czasu wolnego 

Wykaz najważniejszych imprez: 

• Świąteczno-Noworoczne samorządowe spotkanie z kulturą - koncert Noworoczny 
zorganizowany we współpracy z Miastem Golub-Dobrzyń oraz Starostwem Powiatowym w 
Golubiu-Dobrzyniu (DK Golub-Dobrzyń) 

• Gminny Dzień Kobiet (Gałczewo) 

• III Piknik Strażacki, 4 maja 20 l 9r. Lisewo 

• Wystawy malarstwa lwowskich artystów pt. "Lwów w kolorach i kształtach" (Zamek 
Golubski) 

• Gminny Dzień Dziecka, 31 maja 2019r.Ostrowite 
• II Regionalny Turniej Karate Kyokushin, współorganizacja z Golubsko-Dobrzyńskim Klubek 

Kyokushin, 15 czerwca 20 l 9r. Gałczewo 

• Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej LZS, 17 sierpnia 2019 r. ORLIK Ostrowite 

• Gminno-Parafialnych Dożynek, 25 sierpnia 2019r. Wrocki 
• Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Staży Pożarnych (Gałczewo) 

• V edycji Golub-Dobrzyń MTB Maraton , współorganizowana z Miastem Golub-Dobrzyń oraz 
OSiR Golub-Dobrzyń 

• II Memoriał Ryszarda Jankowskiego, turniej piłki nośnej, 16 cze rwca 2019 w Bia łkow i e 

Ili 1
1 
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• Wyścig kolarski Szlakiem Ligi Uczniowskich Klubów Sp01iowych o Puchar Wójta Gminy 

Golub-Dobrzyń, 27 kwietnia 2019r. w Nowogrodzie 

• Spotkariia z okazji Dnia Seniora (poszczególnych sołectwach) 

• Kiennasz bożonarodzeniowy promujący dorobek Kół Gospodyń Wiejskich, 20 grudnia 20 l 9r. 

park miejski w Golubiu-Dobrzyniu 

• Spotkania wigilijne (poszczególnych sołectwach) 

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. ,,My się smogu nie boimy, bo śmieci nie palimy i o zdrowym powietrzu 

myślimy", środki na ten projekt pozyskano m.in. z WFOŚiGW w Toruniu, 

• akcja „Zadrzewienie i zakrzewienie w Gminie Golub-Dobrzyń w celu poprawy ochrony 

przyrody i krajobrazu - VIII edycja". 

• akcja sprzątanie świata, 

• inne akcje to: piknik ekologiczny, zbiórka makulatury, zbiórka zużytych baterii, zbiórka 

elektrośmieci, doka1mianie 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 NFOŚiGW w Warszawie. 

Współpraca samorządów w zakresie gospodarki odpadami: 

• 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 oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 

stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe nonny, 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 2019 r. z pomocy skorzystało 40 osób. 

Cel 5: Dobra jakość życia mieszkańców: 

• w zakresie ochrony zdrowia Gmina współpracuje z Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej we Wrockach pomagając w systematycznym rozszerzaniu specjalistycznej 

opieki zdrowotnej ; 

• od 2018 r. funkcjonuje program wsparcia dla najstarszych mieszkańców Gminy poprzez zwrot 

kosztów zakupu leków; 

• Gmina realizuje programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców, w 2019 r. zrealizowano 

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C . Z bezpłatnych badań skorzystało 56 osób. 
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• podjęto działania ograniczające zjawiska patologii społecznej, wśród działa1'1 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. 

• W lutym 2019 r. w ramach działań projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem" 

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęły się zadania związane z 

indywidualnym wsparciem uczestników. Do projektu zrekrutowano 20 osób - mieszkańców 

gminy Golub-Dobrzy11 osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, również z 

niepełnosprawnościami. Okres realizacji projektu trwa od O 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. W 

ramach zada11 realizowano m.in. cykle grupowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 

doradztwa zawodowego, szkole11 interpersonalnych oraz grupowych szkole11 z zakresu obsługi 

komputera. Uczestnicy projektu podjęli konkretne szkolenia zawodowe w zawodach takich jak: 

kucharz, kosmetyczka, obsługa kasy fiskalnej, operator wózka widłowego, opiekunka 

medyczna, opiekun dziecięcy , kurs księgowości, kurs administracyjno-biurowy. Po 

ukol'1czonych szkoleniach uczestnicy podjęli staże zawodowe u pracodawców na terenie gminy 

i miasta Golub-Dobrzy11. 

W ramach zada11 KIS jest m.in. działalność na rzecz reintegracji zawodowej 

i społecznej , niwelowania zjawisk patologicznych, edukacja, profilaktyka. 

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

W 20 I 9r. podjęto działania mające na celu upowszechnianie kultury skierowane do społeczności 

lokalnej. 

-W marcu zorganizowano Gminny Dzie11 Kobiet. Koncerty z okazji Dnia Kobiet w Gałczewie od 

początku są najbardziej masową imprezą kulturalną w Gminie Golub-Dobrzy11. 

- 31 maja w Ostrowitem zorganizowano Gminny Dzień Dziecka. Dzieci z placówek szkolnych naszej 

gminy mogły tego dnia skorzystać z najróżniejszych atrakcji. Nie zabrakło dmuchanych zjeżdżalni, 

malowania twarzy, meczy w dmuchanych kulach, pokazów baniek mydlanych, rozbijania piniat z 

cukierkami i zabaw tanecznych z animatorem. Każdy mógł wziąć udział w turnieju sprawnościowym, 

gdzie za uko11czenie toru przeszkód dzieci otrzymywały medale. Osoby z najlepszym wynikiem 

otrzymały nagrody rzeczowe. 

- W październiku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie odbyła się XIII-ta edycja 

Festiwalu Pieśni i Muzyki Ludowej. Festiwal Pieśni i Muzyki Ludowej jest wydarzeniem, które ma 

promować kulturę ludową w naszym powiecie. Młodzi wykonawcy prezentują się w dwóch kategoriach 

śpiew lub gra solowa na instrumencie. 

Ili 1
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- W sierpniu, we Wrockach odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki Gminy Golub-Dobrzyń. Dożynki 

są największym i najpiękniejszym świętem rolników w ciągu roku. Są one ukoronowaniem całorocznej 

· pracy na roli . 

- W grudniu po raz pierwszy, wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowano Kiennasz Bożonarodzeniowy . 

Podczas kiermaszu można było zakupić, wykonane własnoręcznie przez lokalne Koła Gospodyń 

Wiejskich stroiki, dekoracje bożonarodzeniowe, ozdoby choinkowe, regionalne upominki oraz wypieki . 

Działalność uniwersytetów 

W 2019 r. na terenie Gminy Golub-Dobrzyń utworzono dwa uniwersytety. W porozumieniu z 

Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy 28 marca, swoją działalność zainaugurował 

Uniwersytet Trzeciego Wieku z filią w Ostrowitem liczący ok. 50 osób. Uniwersytet Trzeciego 

Wieku WSG daje możliwość rozwoju swoich umiejętności wg zainteresowań i indywidualnych 

potrzeb oferując cykl wykładów z zakresu psychologii, pedagogiki, geografii, historii i 

kulturoznawstwa, zdrowia czy dietetyki. 

9 listopada działalność rozpoczął Uniwersytet Dziecięcy w Gałczewie działający na mocy 

porozumienia z WSG. Jest to pierwszy Uniwersytet Dziecięcy w powiecie golubsko

dobrzyńskim. Chęć uczęszczania na wykłady wyraziło 65 młodych studentów. Główną ideą 

Uniwersytetu jest wprowadzenie najmłodszych uczestników do przygody jaką jest nauka, a 

także kształtowanie pozytywnych odczuć wokół nauki, które mają znaczący wpływ w 

przyszłość edukacyjną dziecka. Wykładowcami są profesorowie uczelni wyższych, a warsztaty 

i laboratoria prowadzą ludzie nauki oraz osoby reprezentujące organizacje wiedzy, kultury i 

sztuki. 

Działalność kulturalna Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie i jej filii 

Biblioteki publiczne funkcjonujące na terenie gminy Golub-Dobrzy1'i. w ramach działalności kulturalnej 

organizują konkursy, spotkania i głośne czytanie dla dzieci, prowadzą dyskusyjny klub książki, włączają 

się w różnego rodzaju akcje. W 2019 roku w ramach Tygodnia Bibliotek pn. #BIBLIOTEKA od 8 do 

15 maja biblioteki organizowały spotkania dla najmłodszych czytelników, podczas których zaproszeni 

goście wykonujący różne zawody (np. stomatolog, fryzjerka, policjant, górnik) czytali dzieciom bajki i 

opowiadali o swojej pracy. Zorganizowano też gminny konkurs plastyczny pt. ,,Bohater mojej ulubionej 

książki, adresowany do przedszkolaków i uczniów klas I- III z terenu gminy Golub-Dobrzyń . 

W czasie całego roku szkolnego 2018/2019 trwał konkurs czytelniczy o tytuł Najlepszego Czytelnika 

Roku Szkolnego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas uroczystych zakończeń roku szkolnego w 

gminnych szkołach podstawowych i przedszkolach. W listopadzie biblioteki zorganizowały Dzień 

Pluszowego Misia. 

Dla najmłodszych czytelników odbywały się zajęcia plastyczne przybliżające historię pluszowego 

przyjaciela dzieci oraz głośne czytanie bajek i opowieści o misiach. Dla odwiedzających bibliotekę z 

pluszową maskotką czekała słodka niespodzianka. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowogrodzie 

od 12 lat działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, który tworzy obecnie 1 O czytelniczek. 
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Panie spotykają się raz w miesiącu , przy kawie i ciastku dyskutują o wcześniej przeczytanej książce 

wymieniając się swoimi wrażeniami i odczuciami o nowych autorach i gatunkach literackich. W 2019 

roku odbyło się 8 takich spotkań. 

We wrześniu biblioteki z gminy Golub-Dobrzy11 przystąpiły do kampanii społecznej Mała książka -

wielki człowiek realizowanej przez Instytut Książki. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którego odwiedziły 

bibliotekę otrzymały książkę „Pierwsze czytanki dla ... ", a ich rodzice broszurę „Książką połączeni, czyli 

przedszkolak idzie do biblioteki". Przedszkolaki otrzymały też karty małego czytelnika, do której 

wklejały naklejki za odwiedziny w bibliotece i wypożyczenie przynajmniej jednej książki . Za uzbieranie 

1 O naklejek otrzymywały Dyplom Małego Czytelnika. Do ko11ca roku wydano 56 wyprawek 

czytelniczych i wręczono 19 dyplomów. 

3. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Mieszkaniowy zasób gminy Golub-Dobrzy11 stanowią następujące nieruchomości: 

• 4 lokale mieszkalne w m. Nowogród; 

• 2 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. Karczewo; 

• 8 lokali mieszkalnych w m. Pusta Dąbrówka; 

• 5 lokali mieszkalnych w m. Białkowo; 

• 7 lokali mieszkalnych w m. Golub-Dobrzy11 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 100 mieszka11, których stan techniczny jest zadowalający. Gmina nie planuje przeprowadzania 

remontów kapitalnych budynków oraz budowy nowych mieszka11. 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 
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tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego poprzez 

wyodrębnione terenów pod budownictwo mieszkaniowe. W 2019 r. sprzedano 3 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 długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie 

rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym. 

Założeniem w przygotowaniu dokumentu było kompleksowe w ujęcie sfery społecznej , zakładające 

odejście od ograniczenia wyłącznie do obszaru interwencji socjalnej. Poprzez realizację zadań 

zawartych w Strategii Gmina Golub-Dobrzy11 zmierza nie tylko do łagodzenia skutków trudnej sytuacji 

bytowej klientów pomocy społecznej, lecz także do usuwania przyczyn problemów i trudności . 

Ważnym aspektem podejmowanych działa11jest 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 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 Iata 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 funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo

wychowawczych rodziców, pomoc w integracji rodziny, infonnowanie o istniejących 

uprawnieniach i bezpośrednia pomoc w ich uzyskaniu; 

Ili 22 



RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

• 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. 

W roku 2019 usługami asystenta rodziny objętych było 5 rodzin, w tym 1 rodzina była objęta 

monitoringiem samodzielnego funkcjonowania po zakończeniu pracy asystenta z tą rodziną i 1 rodzina, 

z której dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (działania naprawcze mające na celu powrót 

dziecka do tej rodziny), w pieczy zastępczej przebywało 12-ścioro dzieci z terenu Gminy. Wydatki 

gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka w roku 2019 wyniosły 79.779,24 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 czy pomoc żywnościowa z POPŻ (Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa) . 

6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie dla Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2020. 

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 w 2010 roku i liczy 

aktualnie 15 osób. Zespół zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z 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 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 2019 r. z porad specjalistów zatrudnionych w punkcie skorzystało łącznie 29 osób w tym: 

- psycholog udzielał wsparcia 24 osobom ( 1 O 1 porad) 

- policjant - 20 osobom (30 porad) 

- pracownik socjalny - 29 osobom (58 porad) 

- terapeuta ds. uzależnień - 20 osobom (50 porady). 
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Mieszkaócy Gminy mają możliwość korzystania również z poradnictwa i pomocy w ramach telefonu 

„Niebieska Linia" - Gmina współfinansuje jego działanie od 2016 na mocy porozumienia z Wojewodą 

Kujawsko-Pomorskim w kwocie niewiele ponad 400 zł rocznie. 

W ramach przeciwdziałania przemocy podejmowane są również liczne działania profilaktyczno

edukacyjne oraz szkoleniowe skierowane bezpośrednio do mieszkaóców 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. 

7. Program Wspierania 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 trudnej 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 

niesamodzielnych, motywowanie do do korzystania z nich i bezpośrednia pomoc w ich 

uzyskaniu, 

• poradnictwie i rozmowach wspierających w ramach wizytowania monitoringu 

funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych przez pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej , zwłaszcza osób samotnych pozbawionych wsparcia rodziny, 

• działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

W 2019 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych objętych było 12 osób, natomiast 

współfinansowanie pobytu mieszkańców Gminy w DPS objęło 5 osób, w tym 1 osoba umieszczone w 

roku sprawozdawczym. Do kwietnia 2019 roku 17 osób z terenu Gminy korzystało z pobytu w Domu 

Dziennego Pobytu w Grodnie a od maja - 9 osób, 13 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy 

jest uczestnikami dziennych domów pobytu o zasięgu powiatowym. 
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Od września 2018 roku Rada Gm iny uchwaliła program materialnego wsparcia dla seniorów i osób 

niepełnosprawnych ponoszącycl1 znaczne - w stosunku do posiadanych dochodów - wydatki na zakup 

leków. W 2019 roku z tej formy pomocy korzystało systematycznie 9 rodzin oraz 17 osób samotnych. 

Pomocą materialną w różnych formach objętych zostało ponad 200 osób starszych i niepełnosprawnych. 

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminny program 

przeciwdziałania narkomanii realizuje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych która 

składa się z sześciu osób. 

Do zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy: 

opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

placówkach handlowych usytuowanych na terenie Gminy, 

zapewnienie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

- działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna skierowana do mieszka11ców Gminy, 

Działalnością profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną objęte są w szczególności dzieci i młodzież -

znaczną rolę w realizacji zada11 w tym zakresie odgrywały gminne placówki oświatowe. Wszystkie 

szkoły działające na terenie Gminy objęte były profilaktyką uzależnie11 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 uzależnie11. 

GKRP A wspomaga w tym obszarze działalność innych instytucji, stowarzysze11 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) - 57 

zezwolenia na sprzedaż w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)- 8 

W 2019 roku komisja dokonała kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejsce sprzedaży 

w 16 placówkach handlowych. 

GKRP A w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadziła rozmowy 

z 25 osobami uzależnionymi i 11 członkami ich rodzin. W 17 przypadkach wszczęto postępowanie 

w sprawie leczenia, natomiast w przypadku 2 osób komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Golubiu-
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Dobrzyniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie leczenia odwykowego. 16 rodzin objętych 

zostało wsparciem. Grupy Roboczej w związku z przemocą w rodzinie. 

GKRPA finansuje Punkt Konsultacyjny · w którym udzielono · wsparcia: psychologicznego, 

terapeutycznego, socjalnego, prawnego. 

- osoby uzależnione - 20 osób - 50 porad 

osoby dorosłe - współuzależnione - 5 osób - 12 porad 

osoby doznające przemocy - 24 osoby - 1 O 1 porad 

- osoby podejrzane o stosowanie przemocy - 20 osób - 30 porad 

Komisja ze środków własnych opłaca telefon zaufania „Niebieska Linia" . 

W 2019 roku zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz Gminnym programem narkomanii w szkołach były prowadzone programy profilaktyczne. 

Przeprowadzono działania profilaktyczne uniwersalne skierowane do dzieci i młodzieży - liczba dzieci 

330, liczba wychowawców - 22, liczba rodziców - 160. 

Ponadto przeprowadzono pogadanki i prelekcje dla 750 osób . 

9. Aktywizacja zawodowa i społeczna 

W 20 I 9 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację dwuletniego projektu (2019-2020) pod 

nazwą „Klub Integracji Społecznej - Aktywni Razem". 

Działania projektu skierowane są do osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, 

niepełnosprawnych z zaburzeniami funkcjonowania w środowisku lokalnym (znaczny lub 

umiarkowany stopie11 niepełnosprawności), osób uzależnionych od alkoholu lub wspóh1zależnionych, 

dotkniętych przemocą w rodzinie, długotrwale bezrobotnych, dh1gotrwale korzystających z pomocy 

społecznej , nieaktywnych zawodowo, bez kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, 

zaburzonych psychicznie, osób niezdiagnozowanych medycznie pod kątem ogranicze11 stanu zdrowia, 

zamieszkujących na obszarach zdegradowanych. 

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób zagrożonych 

ubóstwem i marginalizacją społeczną z terenu gminy Golub-Dobrzy11 tj . nabycie przez nich nowych 

kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, 

zwiększenie szans na zatrudnienie i powrót na rynek pracy. 

W trakcie realizacji projektu beneficjenci mają zapewnione treningi kompetencji i umiejętności 

społecznych, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, treningi komunikacji 

interpersonalnej i autoprezentacji, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, możliwość sfinansowania 

zajęć szkolnych na poziomie ponadgimnazjalnym, szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe, 

poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, praktyki i staże zawodowe. 

Projekt przewidziany jest dla 40 osób - po 20 w każdym roku. Realizowany jest przy udziale 

dofinansowania RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 (Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 „Solidarne społecze11stwo", Działanie RPKP.09.02.00 

„Włączenie społeczne" , Poddziałanie RPKP.09.02.01 „Aktywne włączenie społeczne"). Kwota 

dofinansowania całego projektu wynosi 983 .498,68 zł. 
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Z 20 osób biorących udział w projekcie w 2019 roku, 8 osób podjęło zatrudnienie po jego zakończeniu 

- 1 osoba dodatkowo, przy wsparciu finansowym ze środków projektowych podjęła naukę w szkole 

wyższej. 

10. Program Współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

Program Współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został 

przyjęty przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń uchwałą NR II.8 .2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Golub- Dobrzyó z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Projekt Programu został opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy z 

organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami. 

Program szczegółowo określał finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy Gminy Golub

Dobrzyó z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Określał też obszary zadań 

własnych gminy, które mogły być realizowane we współpracy z organizacjami, wskazując te, które 

miały priorytetowe znaczenie dla społeczności lokalnej. 

Współpraca administracji publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

odbywa się w dwóch równoważnych płaszczyznach: w fonnie finansowej i pozafinansowej. 

Celem nądrzędnym 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 . 

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. 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. 

Celami szczegółowymi programu są : 

1. wspieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do powstawania 

nowych inicjatyw obywatelskich; 

2. promowanie wolontariatu; 

3. zwiększenie dostępu do usług publicznych; 

4. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie; 

5. poprawa jakości życia mieszkańców gminy; 

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

Mapa Lokalnej Aktywności 

Na Mapie Lokalnej Aktywności, czyli w bazie organizacji pozarządowych działających w 2019 r. na 

terenie Gminy Golub-Dobrzyń odnotowano ponad 60 podmiotów (stowarzyszeó, klubów sportowych, 

Ludowych Zespołów Spo11owych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych) z czego 
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ok. 40 prowadziło aktywną działalność. Wśród głównych obszarów statutowej aktywności organizacji 

pozarządowych, działających na terenie gminy Golub-Dobrzy11 wymienić można: 

• kulturę fizyczną i spott, 

• kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

• naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 

• turystykę, 

• działa11 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-Dobrzy11 http://uggolub-dobrzyn .pl/page/ngo-w-gminie. 

Współpraca finansowa 

Współpraca Gminy Golub-Dobrzy11 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2019 roku przede wszystkim poprzez wspieranie realizacji 

zada11 publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofe1t. 

Gmina Golub-Dobrzy11 w 2019 roku ogłosiła jeden nabór wniosków na realizację projektów w zakresie 

sprzyjania rozwojowi sportu. 

Nabór ogłoszono dnia 15 lutego 2019 r. i trwał do 8 marca 2019 r. Na realizację zadań zaplanowano 

80.000,00 zł. 

W wymaganym te1minie wpłynęły łącznie 3 ofeit. Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpiło w dniu 25 

marca 2019 r. 

W wyniku rozstrzygnięcia ofe11 podpisano 3 umowy na realizację poniższych zada11 publicznych z 

zakresu rozwoju spo1tu. 

Kwota Kwota 

L.p. Podmiot Nazwa zadania udzielonej wykorzystanej 

dotacji dotacji 

1. Prowadzenie Klubu 
UKS „SATURN" przy 

Spottowego UKS 
Szkole Podstawowej im. T. 

„Saturn" i udział w 
Jędryczki w Ostrowitem, 

rozgrywkach ligowych 
36.000,00 32.404,54 

Ostrowite 42, 87-400 

Golub-Dobrzyń 
(zespoły młodzików i 

seniorów) 

2. Przygotowanie oraz 

udział drużyny seniorów 
Ludowy Klub Sportowy w rozg1ywkach ligowych 
ZRYW Wrocki piłki nożnej w roku 2019, 

20.000,00 20.000,00 
Wrocki, 87-400 Golub- organizowanych przez 

Dobrzyń Kujawsko-Pomorski 

Związek Piłki Nożnej w 

Bydgoszczy. 

3. Ludowy Uczniowski Klub Szkolenie dzieci i 
16.000,00 

Sportowy „GRODNO", młodzieży uzdolnionej 
16.000,00 
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Nowogród 32, 87-400 spo1iowo w zakresie 

Golub-Dobrzyń kolarstwa. 

RAZEM 72 000,00 68.404,54 

Łączka kwota przyznanych dotacji -wyniosła łącznie 72.000,00 zł. z czego przyznane dotacje 
zostały -wydatkowane w kwocie 68.404,54 zł. Nie-wykorzystana część dotacji została zwrócona 
na konto gminy. 

Współpraca pozafinansowa 

Gmina Golub-Dobrzy11 w 2019 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. 

Współpraca pozafinansowa Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku polegała w szczególności na: 

- wymianie informacji o kierunkach planowanych działai'l, co pozwoliło prawidłowo diagnozować 

problemy i potrzeby mieszkańców, 

- patronaty honorowe imprez organizowanych przez Stowarzyszenia, 

- promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe, 

- wspólnej organizacji imprez i realizacji programów, 

- pomoc przy wyszukiwaniu grantów i dotacji z innych źródeł niż budżet gminy, 

- zawieraniu porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów, 

- uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

- użyczanie sal i pomieszczeń należący do gminy. 

Podsumowanie 

Program Współpracy jest niewątpliwie najważmeJ szym narzędziem współpracy samorządu z 

organizacjami pozarządowymi . Jego istotą było nawiązanie dialogu pomiędzy lokalnym samorządem a 

III sektorem oraz określenie wzajemnych relacji w rocznej perspektywie. 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 2019 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 efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu 

działa11 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 2019 

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 
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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 oi·ganizacjami pożytku 

publicznego. 

11. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń 

Obszar rewitalizacji w Gminie Golub-Dobrzyń obejmuje w całości sołectwa : Sokoligóra, Gajewo, 

Ostrowite i Sokołowa, które stanowią 18,57% powierzchni gminy i są zamieszkiwane przez 23, 18% jej 

mieszka6ców. 

Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji na terenie gminy Golub-Dobrzyń 

Obszar • • 

Sokoligórn 438 4,92% 

Gajewo 276 3,10% 

Ostrowite 865 9,71% 

Sokolowo 4S5 5,45% 

Obszar do rewit2lizlltji 2 064 23,18% 

Gllllllll 8 904 -

Cel i kierunki działań rewitalizacyjnych 

Wzrost aktywności 

społecznej i 

1. Aktywizacja społeczno

zawodowa 

zawodowej, ożywienie 2. Integracja lokalnej 

społeczne społeczności 

. . . 

3. Zapewnienie mieszkańcom 

wysokiej jakości infrastruktury 

. . " . : .. , 
964,89 4,S9% 

438,54 2,22% 

1 232,38 6,25°/a 

1 026,50 5,21 % 

3 662,31 18,57% 

19 7 17 ;29 -

1.1. Aktywizacja osób bezrobotnych i 

korzystających ze świadcze6 pomocy 

społecznej 

1.2. Szkolenie liderów świetlic 

wiejskich 

1.3. Rozwój przedsiębiorczości 

lokalnej 

2.1 . Stworzenie oferty dla seniorów 

2.2. Podniesienie poziomu nauczania 

3. 1. Rozwój infrastruktury świetlic 

wiejskich 

3 .2. Rozwój infrastruktury drogowej 

3 .3. Rozwój infrastruktury wodno -

kanalizacyjnej 
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Wskaźniki dla celów rewitalizacji 

Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez 

pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w 3,83% 3,07% 

wieku produkcyjnym 

Udział osób w gospodarstwach domowych 

korzystających ze środowiskowej poinocy 18,72% 14,16% 

społecznej w ludności ogółem na danym obszarze 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 11, 11 11,88 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych o 200 
obszarów 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
o 1 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją o 2000 m2 

Długość przebudowanych dróg gminnych o 260 ITI 

Liczba wybudowanych przydomowych 
11 szt. 15 szt. 

oczyszczalni ścieków 

Stosunek wykroczeń (także przestępstw) 

młodzieży 13-18 lat odnotowanych przez służby 

porządkowe względem ogółu młodzieży w tym 
17,39% 0% 

przedziale wieku 

Udział osób w gospodarstwach domowych 

korzystających ze środowiskowej pomocy 21,74% 14,49% 

społecznej w ludności ogółem na danym obszarze 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 8,88 10 

mieszkaó.ców w wieku produkcyjnym 

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych 

obszarów 
o 100 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury o 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją o 4000 m2 

Liczba wybudowanych przydomowych 
29 szt. 31 szt. 

oczyszczalni ścieków 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym o 30 
korzystająca z programów aktywizacji społecznej 

Wynik średni sprawdzianu szóstoklasistów 62% 63% 
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Nazwa wskaźnika Rok bazowy I Rok docelowy 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na l 00 10,93 11,47 

mieszka11ców w wieku produkcyjnym 

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych 

obszarów 
o 450 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
o 1 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją o 1000 m2 

Długość przebudowanych dróg gminnych o 175 ITI 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym o 30 
korzystająca z programów aktywizacji społecznej 

Udział bezrobotnych pozostających bez pracy 
32,26% 22,58% 

pow. 24 miesięcy w ogóle bezrobotnych 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 10,06 11,04 

mieszkaóców w wieku produkcyjnym 

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych 

obszarów 
o 250 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
o 1 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją o 5261 m2 

Długość przebudowanych dróg gminnych o 370 m 

Liczba wybudowanych przydomowych 
29 szt. 36 szt. 

oczyszczalni ścieków 

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

Gmina Golub-Dobrzy11 systematycznie realizuje założenia Programu usmvania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Golub - Dobrzy11 przyjętego uchwa-łą Nr XXV/147/08 Rady Gminy 
Golub - Dobrzy11 z dnia 30 grudnia 2008 r. poprzez coroczne ubieganie się o wsparcie finansowe z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zlecanie 
wyspecjalizowanym firmom odbioru szkodliwych odpadów azbestowych. 

W związku z powyższym dnia I października 20 I 9 r. został dokonany odbiór koi'tcowy usługi 

obejmującej opakowanie, ważenie. załadunek , transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo
cementowych dla budownictwa. 

Usługa zosta-la wykonana na 3 I posesjach. 

Lączna liczba unieszkodliwionych wyrobów azbestowych w 2019 r. wynosi 99,839 Mg. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 
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ramach Programu Priorytetowego Azbest 20 19 - 2020 d z i ęk i temu mi eszkatky gm iny ni e ponos ili 
żadnyc h kosztów dotyczących uty lizacj i azbestu. 

Liczba osób przekazująca wyroby azbestowe na składowisko odpadów w roku 2019 wg. granic 
ob 1·ębów ewidencyjnych: 

Liczba osób przekazująca azbest w 2019r. 

C]o 
0 1 
C] 2 
I I 3 

□4 
1:180 ooo 

Masa wyrobów azbestowych (kg) przekazanych na składowisko odpadów w roku 2019 wg. 

granic obrębów ewidencyjnych: 
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RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

1: 180 ooo 

Legenda 

!Z2ZJ miasto Golub-Dobrzyń 

Masa wyrobów [kg] w 2019r. 

- 10000,01 < „ 8000,01 - 10000,00 

5000,01 - 8000,00 _ _, 0,01 - 5000,00 

C] o 
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RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

13. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golub-Dobrzyi1 

CELGLÓWNY 
Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Golub-Dobrzyń dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenlm węgła 

l:11:4:lll.'l'.1HYAf:l~ 

ll! Ll. 
ll!2.L ru:11. ll!4.1. 

Te(!J!omodemiiatja obiektów 
Te(!J!omodemizacja budynków Paebudowa dróg ru. terenie Gmit y Szkolenia i domlztwo z zakresu 

llżytecznoici publirmj ll'ie!orodzinnych Golub-Dobrzyń efektrwnofri e ergetycznej 

i odnawialnych źródeł energii 
ru:1.2. 

ru:2.2. ru:3.2. 
imialatja OZE i źródeł cieph 

Wzrost wyko~ ;tania OZE oraz Budowa ścieżek rowerowych jako 
w budynkach użytectnoici public-cllej ru:4.2. 

naterenie Gminy Golub-Dobrzy.i-
efekfywnoić wykorzystania energii w:parcie bezemisyjnego systemu 

Ksztaltow..rue postaw proekologicznych 
cieplnej komunikacji 

modernizacja systemów c.o. i c.w.n. 
ll! u 

11! 1.3. 
,. ru:3.3. Zarządzanie energią w Gminie nr _.J. 

Instalacja OZE i źródeł ciepła Produktja energii c!tktrycznej na Tran,pcrt niikoemisyjny 

w budynkach użyteczncici publicznej na po łaciach budynków mie.zk1!lnych 

terenie Gminy Golub-Dobrzyń-

Fototroltaibi lll2.4. 

rul:l. 
Konl.1l!encyjna i zrównoważona 

Efe!mwnoić energetjcma oraz 11'2!ost 
5-ospodarka Gminy Gol11b-Dobrzpi 

wykorzystania OZE infustro!:i!lry 

wodno-kana!izacy~ej 

11!1.5. 

Modernizacja oświetlenia ulic 
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Wykaz ilościowy za 2019 roku z ewidencji zwierząt w Ośrodku Opieki nad Zwie rzętami dot. Gminy Golub-Dobrzyń 
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RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

VI. REALIZACJA UCHWAL RADY GMINY 

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

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

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. 

I.Wykaz uchwal podjętych w 2019 r. przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń 

Lp. Numer Data w sprawie Uwagi 

1. IV.20.2019 28.01.2019 r. uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Go-

lub-Dobrzyń na lata 2019-

2035 

2. IV.21.2019 28.01.2019 r. budżetu na 2019 rok 

3. IV.22 .2019 28 .01.2019 r. zmieniająca uchwałę w spra-

wie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla placó-

wek wychowania przedszkol-

nego, szkół i placówek dla któ-

1-ych Gmina Golub-Dobrzyń 

jest organem rejestrującym 

4. IV.23.2019 28.01.2019 r. Gminnego programu Profilak-

tyki i Rozwiązywania Probie-

mów Alkoholowych i Narko-

manii na terenie Gminy Golub-

Dobrzyń na 2019 rok 

5. IV.24.2019 28.01.2019 r. upoważnienia Wójta Gminy 

do zaciągnięcia zobowiązania 

wekslowego w celu zaciągnię-

cia kredytu na pok1ycie przej-

ściowego deficytu budżetu w 

2019 roku 

6. V.25.2019 19.03.2019 r. ustalenia planu sieci publicz-

nych szkół podstawowych pro-
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7. V.26.2019 

8. V.27.2019 

9. V.28 .2019 

10. V.29.2019 

11. V.30.2019 

12. V.31.2019 

13. V.32.2019 

14. V.33.2019 

RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 20 19 ROK. 

wadzonych przez Gminę Go

lub-Dobrzy11 oraz określenia 

granic obwodów tych szkół od 

dnia 1 września 2019 r. 

19.03 .2019 r. wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w drodze prze

targu ustnego nieograniczo

nego 

19.03.2019 r. wyrażenia zgody na przekaza

nie w formie darowizny na cel 

publiczny na rzecz samorządo

wej instytucji kultury pod na

zwą Gminna Biblioteka Pu

bliczna w Nowogrodzie nieru

chomości gruntowej 

19.03 .2019 r. wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

19.03 .2019 r. wykonywania obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej 

19.03 .2019 r. przyjęcia zasad i trybu prze

prowadzania konsultacji spo

łecznych z mieszka11cami 

Gminy Golub-Dobrzy11 

19.03 .2019 r. wyboru metody, ustalenia 

opłaty za gospodarowanie od

padami komunalnymi oraz 

wysokości opłaty za gospoda

rowame odpadami komunal

nymi i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik o określonej po

jemności 

19.03.2019 r. zasad udzielania i rozliczania uchylona uchwałą Nr 

dotacji celowej na dofinanso- VI.40.2019 z dnia 16 

wanie budowy przydomowej kwietnia 2019 r. 

oczyszczalni ścieków na tere-

nie Gminy Golub-Dobrzy11 

19.03 .2019 r. przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Go

lub-Dobrzy11 w 2019 roku 
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15. V.34.2019 

16. V.35.2019 

17. V.36.2019 

18. V.37.2019 

19. VI.38.2019 

20. VI.39.2019 

21. VI.40.2019 

22. VI.41.2019 

RAPORT O STANIE GMIN Y GOLUB-DOBRZYŃ ZA 201 9 ROK. 

19.03.2019 r. zmieniająca uchwałę Rady 

Gm iny w sprawie budżetu na 

2019rok 

19.03 .2019 r. zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golub-Do

brzyń na lata 2019-2035 

19 .03.2019 r. dopuszczenia zapłaty podat

ków i opłat stanowiących do

chody budżetu Gminy Golub

Dobrzyń za pomocą innego in

strumentu płatniczego 

19.03 .2019 r. zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych na terenie 

Gminy Golub-Dobrzyó 

16.04.2019 r. zmieniająca uchwałę Rady 

Gminy w sprawie budżetu na 

2019 rok 

16.04.2019 r. określenia tygodniowego obo

wiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagoga, psychologa, 

logopedy, terapeuty pedago

gicznego, doradcy zawodo

wego I nauczyciela przed

szkola pracującego z grupą 

obejmującą dzieci 6-letnie 1 

dzieci młodsze w szkołach , 

przedszkolach oraz w innych 

formach wychowania przed

szkolnego, dla których orga

nem prowadzącym jest Gmina 

Golub-Dobrzyń 

16.04.2019 r. Zasad udzielania i rozliczania stwierdzenie nieważ

dotacji celowej ma dofinanso- ności uchwały w czę-

wanie budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków na tere

nie Gminy Golub-Dobrzyń 

16.04.2019 r. wieloletniego programu go

spodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Golub-Do

brzyń 

ści przez uchwałę Nr 

XIV/40/2019 Kole

gium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy a dnia 

8 maja 2019 r. 

111

39 



RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

23 . Vll.42.2019 23.05.2019 r. wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

24. VII.43.2019 23 .05.2019 r. zm1e111aJąca uchwały Rady 

Gminy w sprawie budżetu na 

2019 rok 

25 . VII.44.2019 23.05.2019 r. zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golub-Do-

brzyń na lata 2019-2035 

26. VII.45.2019 23.05.2019 r. powołania składu osobowego 

Rady Społecznej przy Samo-

dzielnym Publicznym Zakła-

dzie Opieki Zdrowotnej we 

Wrockach 

27. VII.46.2019 23.05.2019 r. zasad wnoszenia udziałów w 

spółce z ograniczoną odpowie-

dzialnością 

28. VIII.47.2019 17.06.2019 r. udzielenia Wójtowi Gminy 

Golub-Dobrzyń wotum zaufa-

111a 

29. VIII.48.2019 17.06.2019 r. zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2018 rok 

30. VIII.49.2019 17.06 .2019 r. udzielenia Wójtowi Gminy 

Golub-Dobrzyń absolutorium 

z tytuh1 wykonania budżetu za 

2018 rok 

3 I. VIII .50.2019 17.06.2019 r. zatwierdzenia rocznego spra-

wozdania finansowego Samo-

dzielnego Publicznego Za-

kładu Opieki Zdrowotnej we 

Wrockach za 2018 rok 

32. VIII.51.2019 17.06.2019 r. zmieniająca uchwałę Rady 

Gminy w sprawie budżetu na 

2019 rok 

33. VIII.52.2019 17.06.2019 r. powołania Zesporu ds. zaopi-

niowania kandydatów na ław-

ników 

34. VIII.53.2019 17.06.2019 r. wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

35 . VIII.54.2019 17.06.2019 r. wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 
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36. VIII.55.2019 

37. VIII.56.2019 

38. IX.57 .2019 

39. IX.58.2019 

40 . IX.59.2019 

41. IX.60.2019 

42. IX.61.2019 

43. X.62.2019 

RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

17.06.2019 r. z1rnemaJąca uchwałę w spra

wie ustalenia wysokości opłaty 

za pobyt dziecka w Gminnym 

Żłobku w Ostrowitem, maksy

malnej wysokości opłaty za 

wyżywienie dziecka w Gmin

nym Żłobku w Ostrowitem 

oraz warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z 

ponoszonych opłat 

17.06.2019 r. określenia zasad udzielania do

tacji celowej na dofinansowa

nie budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków na tere

nie Gminy Golub-Dobrzy11 

12.07.2019 r. zmieniająca uchwałę Rady 

Gminy w sprawie budżetu na 

2019 rok 

12.07.2019 r. w sprawie upoważnienia 

Wójta Gminy do zaciągnięcia 

zobowiązania wekslowego w 

celu zaciągnięcia kredytu na 

pokrycie przejściowego defi

cytu budżetu w 2019 roku 

12.07.2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Ko

mendanta Wojewódzkiego Po

licji informacji o kandydacie 

na ławnika 

12.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy z dotychczasowymi 

dzierżawcami 

12.07.2019 r. w spawie aktualności Studium 

uwarunkowa11 i kierunków za

gospodarowania przestrzen

nego Gminy Golub-Dobrzy11 

oraz miejscowych planów za

gospodarowania przestrzen

nego Gminy Golub-Dobrzy11 

20.08.2019 r. 
.. 

zm1emaJąca uchwałę Rady 

Gminy w sprawie budżetu na 

2019 rok 
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44. X.63.2019 

45. X.64.2019 

46. X.65.2019 

47. X.66.2019 

48. X.67.2019 

49. X.68.2019 

50. X.69.2019 

51. X.70.2019 

RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

20.08.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Golub-Dobrzyń na lata 2019-

2035 

20.08.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

20.08.2019 r. w sprawie przyJęc1a od Po

wiatu Golubsko-Dobrzyń

skiego zadania publicznego w 

zakresie zarządzania odcin

kiem drogi powiatowej nr 

2125C w miejscowości Maci

kowo w związku z planowaną 

budową ścieżki rowerowej 

20.08 .2019 r. w sprawie przyJęcia od Po

wiatu Golubsko-Dobrzyń

skiego zadania publicznego w 

zakresie zarządzania odcin

kiem drogi powiatowej nr 

2 l 25C Paliwodzizna-Maci

kowo-W ęgiersk w związku z 

planowaną przebudową skrzy

żowania drogi powiatowej nr 

2 l 25C Paliwodzizna-Maci

kowo-Węgiersk z drogą 

gminną nr 110269C Babiak-gr. 

Gminy-Działyń 

20.08.2019 r. zmieniająca uchwałę w spra

wie przyjęcia Lokalnego Planu 

rewitalizacji Gminy Golub

Dobrzyń na lata 2017-2023 

20.08.2019 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen

nego na obszarze wsi Nowa

wieś 

20.08.2019 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen

nego na obszarze wsi Soko

łowa, obejmującego działkę nr 

48/3 

20.08.2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych na te

renie gminy Golub-Dobrzyń 
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RAPORT O ST ANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

52. XI.71.2019 19.09 .2019 r. 
. . 

uchwałę Rady zm1e111aJąca 

Gminy w sprawie budżetu na 

2019 rok 

53. XI.72.2019 19.09.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Golub-Dobrzyń na lata 2019-

2035 

54. XI.73.2019 19.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakoń-

czenia działalności gimnazjum 

55 . Xl.74.2019 19.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w spra-

wie regulaminu wynagradza-

nia nauczycieli 

56. XI.75 .2019 19.09.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy 

Golub-Dobrzyń 

57. XI.76 .2019 19.09.2019 r. w sprawie przystąpienia 

Gminy Golub-Dobrzyt'l jako 

członka zwyczajnego do Ku-

jawsko-Pomorskiego Samo-

rządowego Stowarzyszenia 

,,Europa Kujaw i Pomorza" 

58. XI.77.2019 19.09 .2019 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-

nego na terenie wsi Wrocki 

59. XI.78.2019 19.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości 

60. XI.79.2019 19.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności 

przejazdu I przechodu przez 

nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Golub-Do-

brzyń 

61. XII.80.2019 22.10.2019 r. w sprawie wyboru ławnika 

62. XII.81.2019 22.10.2019 r. zmieniająca uchwałę Rady 

Gminy w sprawie budżetu na 

2019 rok 

63 . XII.82.2019 22.10.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Golub-Dobrzyń na lata 2019-

2035 

64. XII.83 .2019 22 .10.2019 r. w sprawie przyjęcia od 

Powiatu Golubsko-Dobrzyń-
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65. XIII.84.2019 

66. XIV.85.2019 

67. XIV.86.2019 

68 . XIV.87.2019 

69. XIV.88.2019 

70. XIV.89.2019 

71. XIV.90.2019 

72. XIV.91.2019 

73. XIV.92.2019 

RAPORT O STANIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2019 ROK. 

skiego zadania publicznego w 

zakresie zarządzania odcin

kiem drogi powiatowej nr 

2 l l 6C Wrocki - Pusta Dą

brówka-Radziki Duże, w 

związku z planowaną budową 

chodnika 

15.11.2019 r. w sprawie zwolnień z podatku 

od nieruchomości w ramach 

regionalnej pomocy inwesty

cyjnej na wspieranie nowych 

inwestycji dla przedsiębiorców 

lokujących działalność na tere

nie Parku Przemysłowo-Tech

nologicznego 

26.11.2019 r. zmieniająca uchwałę rady 

Gminy w sprawie budżetu na 

2019 rok 

26.11.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Golub-Dobrzyń na lata 2019-

2035 

26.11.2019 r. w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta dla celów po-

datku rolnego 

26 .11.2019 r. w sprawie określenia wysoko-

ści stawek podatku od meru-

chomości 

26.11.2019 r. w sprawie określenia wysoko-

ści stawek podatku od środków 

transportowych 

26.11.2019 r. w sprawie przyJęcia ,,Pro-

gramu współpracy Gminy Go-

lub-Dobrzyń z organizacjami 

pozarządowymi oraz mnym1 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicz-

nego na rok 2020" 

26.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości 

26.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości 
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80. XV.99.2019 

81. XV.100.2019 
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26 . l 1.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości 

26.11.2019 r. zmieniająca uchwałę w spra

wie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wycho

wa111a przedszkolnego 

uczniów objętych wychowa

niem przedszkolnym, w pro

wadzonych przez gminę Go

lub-Dobrzyń publicznych 

przedszkolach 1 oddziałach 

przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych 

26.11 .2019 r. zmieniająca uchwałę w spra

wie zasad udzielania 1 roz

miaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru go

dzin zajęć dydaktycznych, wy

chowawczych i opiekuńczych 

dla nauczycieli, którym powie

rzono stanowiska kierownicze 

w szkołach 

26.11.2019 r. w sprawie szczegółowych za

sad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia 

oraz mieszkaniach chronio

nych skierowanych do nich 

mieszkańców gminy Golub

Dobrzyń 

20.12.2019 r. 
. . 

zm1e111aJąca uchwałę Rady 

Gminy w sprawie budżetu na 

20 I 9 r. 

20.12.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Golub-Dobrzyń na lata 2019-

2035 

20.12.2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego 

planu pracy Rady Gminy Go

lub-Dobrzy11 

20.12.2019 r. w sprawie przyJęc1a rocznego 

planu pracy stałych Komisji 

Rady Gminy Golub-Dobrzyń 
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82 . XV.101.2019 20.12.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej zmiany przepisów 

prawa 

83. XV.102.2019 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w gmi-

me Golub-Dobrzyń na rok 

szkolny 2019/2020 

2. Wykaz stanowisk podjętych przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń w 2019 r. 

Lp. Numer Data w sprawie Uwagi 

1. 1.2019 28.01.2019 r. aktualnej sytuacji w rolnictwie, pro- odpowiedź Ministra 

blemów rolników i mieszkańców Rolnictwa i Rozwoju 

wsi po spotkaniu organizowanym Wsi z dnia 28 marca 

przez Wojewodę Kujawsko-Po- 2019 r., znak: 

morskiego pod patronatem Ministra SSO.dws .071 .28.2019 

Rolnictwa„ Razem dla Kujaw i Po-

morza" 

2. 2.2019 19.03.2019 r. poselskiego projektu ustawy o przesłano elektronicz-

ochronie zwierząt oraz niektórych nie i drogą tradycyjną 

ustaw Przewodniczącemu 

Komisji Rolnictwa I 

Rozwoju Wsi 

VII. OŚWIAT A 

Zgodnie z danymi zgromadzonymi w systemie infonnacji oświatowej na dzień 30 września 2018 r. w 

publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach na rok szkolny 2018/2019 uczyło się 909 

uczniów, a pracowało 162 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli bez stopnia awansu, 4 stażystów, 30 

nauczycieli kontraktowych, 57 nauczycieli mianowanych i 67 nauczycieli dyplomowanych oraz 53 

osoby administracji i obsługi. 
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1. Liczba oddziałów, uczniów i etatów w szkołach 

L-ba 
L-ba L-ba etatów 

Szkoła 
L-ba 

etatów admin. i 
oddziałów uczniów 

nauczyciele obsługa 

GAŁCZEWO 
Szkoła Podstawowa 6 89 16 11,5 

Przedszkole 2 27 3,13 o 
RAZEM GAŁCZEWO 8 116 19,13 11,5 

Szkoła Podstawowa 8 73 13,03 6 

LISEWO Oddział przedszkolny przy SP 1 10 1 o 
Punkt Przedszkolny 1 15 2 0,75 

RAZEM LISEWO 10 98 16,03 6,75 

NOWOGRÓD 
Szkoła Podstawowa 7 87 14,17 5,75 

Przedszkole 2 46 4,05 2,25 

RAZEM NOWOGRÓD 9 133 18,22 8 

Szkoła Podstawowa 6 63 11,82 4,75 

WĘGIERSK Oddział przedszkolny przy SP 1 11 1 o 
Punkt Przedszkolny 1 13 2,07 o 

RAZEM WĘGIERSK 8 87 14,89 4,75 

OSTROWITE 
Szkoła Podstawowa 8 143 13 5,08 

Przedszkole 3 68 8,28 10,41 

RAZEM OSTROWITE 11 211 21,28 15,49 

Szkoła Podstaw owa 8 101 16,88 6,75 

WROCKI Oddział przedszkolny przy SP 1 16 1 o 
Przedszkole 2 48 4,15 3,25 

RAZEM WROCKI 11 165 22,03 10 

Analiza liczby uczniów w klasach: 

GAŁCZEWO LISEWO NOWOGRÓD WĘGIERSK OSTROWITE WROCKI RAZEM 

KL. 1 20 7 13 3 26 10 79 

KL 2 13 9 16 7 11 15 71 

KL. 3 9 8 1 5 19 8 50 

KL. 4 2 7 12 7 6 9 43 

KL. 5 15 11 8 10 23 21 88 

KL. 6 15 11 13 10 21 15 85 

KL. 7 15 9 8 12 22 12 78 

KL. 8 o 11 16 9 15 11 62 

RAZEM SP 89 73 87 63 143 101 556 

PRZEDSZKOLE 27 15 46 13 68 48 217 

"ZERÓWKA" o 10 o 11 o 16 37 

OGÓŁEM 116 98 133 87 211 165 810 
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Kwota subwencji oświatowych otrzymanej w 2019 roku to 7 476 443 ,00 zł. Wydatki wyniosły 14 896 
099,24 zł w związku z czym pozostała kwota w wysokości 7 419 656, 24 zł została pokryta z dochodów 

własnych gminy. 

2. Dotacja celowa na stypendia szkolne 

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wypłacono 224 uczniom stypendia szkolne na kwotę 85 

508,80 zł (w tym 8 550,88 zł stanowi obowiązkowy, 10-procentowy udział środków własnych gminy). 

W II semestrze w roku szkolnym 2018/2019 wypłacono 225 uczniom stypendium szkolne w kwocie 

130 646,32 zł ( w tym 13 064,63 zł stanowi obowiązkowy, !O-procentowy udział środków własnych 

gminy). 

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

Wydatki bieżące w gminnych przedszkolach publicznych kształtowały się w roku szkolnym 2017/2018 

na poziomie 1 821 899,50 zł. Na 2018 rok w systemie informacji oświatowej zgłoszono do oddziałów 

przedszkolnych 175 dzieci, a roczna dotacja zaplanowana została w wysokości 1 370,00 zł na każde 
dziecko. Dotacja pomniejszyła o 239 750,00 zł wydatki gminy w zakresie finansowania wychowania 

przedszkolnego. Dotacja roczna na 2019 rok została zaplanowana w wysokości 180 987,00 zł. 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz w materiały 

ćwiczeniowe wyniosła 78 036,88 zł. 

Rozliczenie: dla każdego z 71 O uczniów szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono z budżetu 

państwa środki na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników i materiałów edukacyjnych. 

Fundusz pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

wyniósł 126 983,95 zł: 

1.) za okres I - XII 2018 r. pracodawcom wypłacono kwotę 126 983,95 zł dofinansowania kosztów 
kształcenia za 16 młodocianych pracowników w tym: 

• za 12 młodocianych pracowników, kształconych w cyklu 36 miesięcznym w wysokości 96 
972,00 zł. 

• za 2 młodocianych pracowników, kształconych w cyklu 35 m-cy i 28 dni w wysokości 16 
132,08 zł 

• za 1 młodocianego pracownika, kształconego w cyklu 35 m-cy i 25 dni w wysokości 8 043 ,59 
zł 

• za 1 młodocianego pracownika, kształconego w cyklu 26 m-cy w wysokości 5 836,28 zł. 

Środki własne budżetu gminy przeznaczone na stypendia naukowe na podstawie art. 90g ustawy o 

systemie oświaty w kwocie 58 310,00 zł- dyrektorskie: 

• z tego za I semestr roku szkolnego 2018/2019 73 uczniom szkół podstawowych i gimnazjum 
wypłacono 1 O 140,00 zł stypendium naukowego oraz 71 uczniom wypłacono 9 410,00 zł 

stypendium sportowego 
• natomiast za II semestr 148 uczniom wypłacono 20 660,00 zł stypendium naukowego oraz 133 

uczniom wypłacono 18 100,00 zł stypendium sportowego. 
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Środki własne budżetu gminy przeznaczone na stypendia motywacyjne Wójta Gminy na podstawie art. 

90 t ustawy o systemie oświaty - 14 320,00 zł. 

Uchwałą Rady Gminy z dnia 15 października 2014 r. wprowadzono regulamin udzielania stypendium 

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za szczególne osiągnięcia w nauce. 

Za I semestr roku szkolnego 2018/2019 wypłacono 15 uczniom stypendia na kwotę 2 088,00 zł, 

natomiast za II semestr wypłacono 55 uczniom kwotę 12 232,00 zł stypendiów za wysokie wyniki w 

nauce oraz za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach. 

vrn. POMOC SPOŁECZNA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, oprócz zadań z zakresu pomocy 

społecznej, jest realizatorem świadczeń z obszaru „Rodzina" w ramach zadań zleconych oraz 

programów rządowych tj .: 

1. świadczeó rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

2. świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

(Program 500+); 

3. świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

4. świadczeó z programu „Dobry Start" 

5. obsługi programu „Karta Dużej Rodziny". 

Do ustalenia uprawnień i realizacji w/w świadczeń zatrudnionych jest 4 pracowników. 

1. Świadczenia rodzinne obejmują : 
1. zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków: 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego 

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

2. świadczenia opiekuńcze : 

• specjalny zasiłek opiekuńczy 

• świadczenie pielęgnacyjne 

• zasiłek pielęgnacyjny 

3. składki społeczne i zdrowotne przy świadczeniach opiekuńczych 

4. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka. 
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W 2019 roku świadczenia rodzinne pobierało średnio 600 rodzin m-cznie. Łączna kwota wypłaconych 

w 2019 roku świadczeń wyniosła 3.940.597,63 zł tj średnio blisko 330.000 zł m-cznie. Dotacja na 

obsługę tych świadczeń (łącznie z obsługą funduszu alimentacyjnego) wyniosła 124.382,92 zł. 

2. Świadczenia wychowawcze (tzw . ,,500+") 

W 2019 roku z tych świadczeń do czerwca korzystało ok. 700 rodzin pobierając świadczenia na średnio 

1100 dzieci m-cznie, natomiast od lipca - po zniesieniu kryterium dochodowego uzależniającego prawo 

do świadczenia na pierwsze dziecko - korzystało już średnio 1.050 rodzin pobierając świadczenia na 

ok. 1750 dzieci. 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2019 roku wyniosła 8.541.352,00 zł tj. 

średnio blisko 712.000 zł m-cznie. Na obsługę świadczeń otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 

113.997 zł. 

3. Fundusz Alimentacyjny 
W 2019 roku z pomocy w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów korzystało średnio m-cznie 48 rodzin pobierając świadczenia na 

średnio 70 osób uprawnionych. Łączna kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 

2019 roku wyniosła 320.940 zł złtj. średnio blisko 27.000 zł m-cznie. 

W ramach w/w ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ośrodek prowadzi również 

postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, w zastępstwie których wypłacane są świadczenia z 

funduszu. Działania te polegają min. na sprawdzaniu sytuacji dłużników, przyczyn niewywiązywania 

się z obowiązku alimentacyjnego, motywowanie do działań w celu realizacji przez dłużników 

obowiązku alimentacyjnego z wnioskami o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku 

alimentacyjnego włącznie. Ośrodek współpracuje również z komornikami sądowymi w zakresie 

postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych kwot 

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. W 2019 roku dłużnicy zwrócili w wyniku egzekucji 

104.656,76 zł, jednak większość tej kwoty zaliczona została na odsetki (77.997,50 zł) od zaległości 

wobec funduszu. Z kwoty 104.656, 76 zł zwrotów od dłużników - 93.993,14 zł zostało przekazane na 

dochody budżetu państwa natomiast na dochody własne gminy- 10.663,62 zł. 

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec funduszu na dzień 3 l.12.2019r. wyniosło 3.566.435,47 

zł. 

4. Program „Dobry Start" 

Program „Dobry Start" obejmuje świadczenia pieniężne na wydatki związane z rozpoczęciem roku 

szkolnego. Przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole w wysokości 300 zł jednorazowo w roku. 

W 2019 roku wypłacono w gminie 1269 takich świadczeń na kwotę 380.700 zł a na ich obsługę- 12.780 

zł. 
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5. ,,Karta Dużej Rodziny" 
Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje również Program „Karta Dużej Rodziny". Zadania w tym 

zakresie obejmują przyjmowanie wniosków, ich weryfikację pod względem uprawnień, ich zamawianie 

imiennych Kart w Ministerstwie oraz ich wydawanie. W 2019 roku 482 katt 199 nowym rodzinom z 

terenu gminy. Od początku programu (tj . od 2014 roku) Ośrodek wydał 1751 Kart (korzysta z nich 

blisko 358 rodzin w gminie). Na obsługę programu w 2019 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 

1.300,99 zł. 
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