Szanowni Państwo
Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Golina
za 2018 rok”, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną,
wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy.
Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności
mieszkańców Gminy Golina, do lektury dokumentu.

Mirosław Durczyński

Burmistrz Goliny

Golina, 29 maja 2019 r.
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UWAGI OGÓLNE

I.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta (burmistrza,
prezydenta) obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja każdego roku raportu
o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku
poprzednim, w szczególności realizację:






polityk,
programów,
strategii,
uchwał rady gminy,
budżetu obywatelskiego.

Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było
wprowadzenie zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej
większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego
pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę nad władzą
samorządową, a tym samym przyczynią się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności
za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują” (tak: uzasadnienie projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, druk sejmowy nr 2001,
dostępny na stronie internetowej Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=
2001).
Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana
jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi - wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla wójta
(burmistrza, prezydenta) z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie
gminnym).
Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu
wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych informacji
członkom organu stanowiącego.
Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje:
a) sprawozdawczą,
b) partycypacyjną,
c) oceniającą.
Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego,
a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu. W raporcie nie
należy zamieszczać danych dotyczących działalności rady gminy ani panującej w niej sytuacji
społecznej, gospodarczej oraz politycznej, por. S. Gajewski, Ustawy…, Legalis 2018.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w raporcie zamieszcza się wyłącznie informacje
dotyczące działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku poprzedzającym rok, w którym
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dokument ten jest przedstawiony. Raport powinien zawierać trzy kategorie informacji, które
muszą znaleźć się w każdym dokumencie tego rodzaju:
1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do których
wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ wykonawczy
(polityk, strategii, programów i innych),
2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego,
3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego.
Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, Burmistrz Goliny przedstawia Radzie Miejskiej w Golinie raport o stanie Gminy
Golina.
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II.

DZIAŁALNOŚĆ GMINY GOLINA W 2018 ROKU

Gmina Golina położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego
oraz zachodniej części powiatu konińskiego. Od północy graniczy z gminą Kazimierz Biskupi,
od południa z gminami: Rzgów i Stare Miasto, od zachodu z gminami Słupca i Lądek,
natomiast od wschodu z miastem Konin.

Gmina Podzielona jest na 18 sołectw: Adamów, Barbarka, Bobrowo, Brzeźniak,
Chrusty, Głodowo, Golina Kolonia, Kawnice, Kolno, Kraśnica, Lubiecz, Myślibórz, Przyjma,
Radolina, Rosocha, Sługocinek, Spławie oraz Węglew.
Powierzchnia gminy wynosi 99 km2. Gmina ma charakter rolniczy, 73,8% gruntów stanowią
użytki rolne.

1. Demografia
Gminę Golina na dzień 31.12.2018 r. zamieszkiwało 11 986 mieszkańców, w tym:
MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

OGÓŁEM

miasto Golina

2 168

2 279

4 447

obszar wiejski

3 784

3 755

7 539

OGÓŁEM

5 952

6 034

11 986
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Statystyka mieszkańców gminy Golina wg wieku i płci (miasto i gmina)
WIEK

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

OGÓŁEM

0-2

212

163

375

3-6

255

260

515

7-15

580

560

1 140

16-18

183

172

355

19-64

4 113

4 002

8 115

> 65

609

877

1 486

OGÓŁEM

5 952

6 034

11 986

W 2018 roku urodziło się 129 dzieci, w tym: chłopcy 75, dziewczynki 54, zmarło 117,
w tym: mężczyźni 59, kobiety 58, przyrost naturalny +12.

2. Budżet
Dochody budżetu w 2018 roku -

46 156 367,69 zł

Wydatki budżetu w 2018 roku -

51 120 520,35 zł

Deficyt w 2018 roku

-

4 964 152,66 zł

Zadłużenie Gminy Golina na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło
9 244 125,00 zł.

Dochody i wydatki budżetu gminy Golina według rodzajów w 2018
roku
60 000
51 121

50 000

46 156
42 088

w tys zł

40 000

30 000
20 000

16 166

13 025

16 603
9 032

10 000
363
pomoc
finansowa

dochody
własne

subwencja
ogólna

dotacje
celowe

DOCHODY
OGÓŁEM

WYDATKI
OGÓŁEM

wydatki
bieżące

wydatki
majątkowe
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%

DOCHODY

udział w
dochodach
ogółem

ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI
BUDZETOWEJ
Rolnictwo i łowiectwo

1,4%

659 283,65

0,0%

5 877,90

1,0%

442 300,00

Transport i łączność

0,3%

140 715,82

Gospodarka mieszkaniowa

Handel

Działalność usługowa

0,0%

16 199,08

0,4%

170 262,26

0,2%

82 871,95

0,4%

173 954,35

31,1%

14 342 600,32

0,0%

-

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej (wybory)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
Obsługa długu publicznego

28,5%

13 142 784,17

Różne rozliczenia (w tym subwencje)

Administracja publiczna

Oświata i wychowanie

WYDATKI

%

udział w
wydatkac
h ogółem

402 222,43

0,8%

11 356,80

0,0%

9 025 365,45

17,7%

288 020,20

0,6%

101 861,02

0,2%

3 844 030,73

7,5%

82 871,95

0,2%

544 643,80

1,1%

-

0,0%

154 666,82

0,3%

3 989,07

0,0%

1,2%

553 963,97

14 829 272,79

29,0%

0,0%

-

Ochrona zdrowia

144 217,90

0,3%

1,7%

793 283,62

Pomoc społeczna

2 124 032,64

4,2%

0,0%

17 884,80

19 934,16

0,0%

0,2%

115 052,00

424 837,37

0,8%

28,9%

13 330 536,89

Rodzina

13 375 551,04

26,2%

4,5%

2 070 080,74

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 102 780,52

8,0%

0,0%

2 995,06

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 096 164,18

2,1%

0,2%
100,0%

95 721,11
46 156 367,69

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza

Kultura fizyczna

OGÓŁEM

544 701,48
51 120 520,35

1,1%
100,0%

DEFICYT 4 964 152,66

1) W 2018 roku w Gminie Golina zrealizowano szereg wydatków związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami. Wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie 14 063 208,16 zł.
Na wykonywanie tych zadań Gmina otrzymała dotację celową w wysokości
14 063 369,01 zł, w tym:
KWOTA DOTCJI
CELOWEJ
390 884,61
108 441,73

RODZAJ ZADANIA ZLECONEGO

WYDATKI
ROZLICZONE

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

390 884,61

Administracja publiczna

108 441,73

(USC, dowody osobiste)

2 440,00

Stała aktualizacja spisu wyborców

2 440,00

80 431,95

80 431,95

94 428,84

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory burmistrza
Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

94 267,99

116 588,40

Składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń

116 588,40

776,36

Wypłata dodatków energetycznych

776,36

116,00

Karta Dużej Rodziny

116,00

26 270,40

Realizacja usług opiekuńczych

26 270,40
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7 666 614,00

Świadczenia wychowawcze (500+)

7 666 614,00

5 120 906,80

Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

5 120 906,80

2 200,00

Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

453 269,92

Wspieranie rodziny

14 063 369,01

OGÓŁEM

2 200,00
453 269,92
14 063 208,16

3. Publiczny transport zbiorowy
W ramach zawartych umów i porozumień zrealizowano zadanie własne gminy
dotyczące publicznego transportu zbiorowego, na realizację zadania w 2018 roku
wydatkowano kwotę 166 713,63 zł:
1) Porozumienie na dofinansowanie utrzymania linii autobusowej Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Koninie – 7 kursów autobusów podmiejskich kursujących na trasie
Golina – Konin w dni robocze (linia 61). MZK w Koninie otrzymało dotację celową
w kwocie 79 186,97 zł, zrealizowano 26 736,52 wozokilometrów,
2) Umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S. A. w Koninie na
zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Golina. Ustalona sieć
połączeń umożliwiła mieszkańcom z terenu Gminy Golina dojazd m. in. do szkół
oraz do pracy. W 2018 roku zrealizowano 115 763,30 wozokilometrów, a PKS
w Koninie za zrealizowanie umowy otrzymał kwotę 87 526,66 zł.

4. Zrealizowane zadania inwestycyjne
Lp.

RODZAJ INWESTYCJI

MIEJSCOWOŚĆ

1.

Remont dróg gminnych poprzez
położenie destruktu

Adamów, Bobrowo, Brzeźniak,
Głodowo, Kawnice, Kolno, Lubiecz,
Przyjma, Rosocha, Spławie, WęglewKolonia ul. Stefana Batorego, ul.
Szmaragdowa, ul. Bolesława
Śmiałego, ul. Wojciecha Kossaka, ul.
Rubinowa, Golina ul. Orchowskiego,
ul. Górnicza, ul. Młodzieżowa, ul. ZHP,
Golina-Kolonia, Kawnice, Węglewskie
Holendry

2.

Budowa przystanku autobusowego
wraz z infrastrukturą i parkingiem w
ramach projektu „Stworzenie
zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI”

Golina ul. Poniatowskiego

3.

Budowa ścieżek rowerowych w ramach
projektu „Stworzenie zintegrowanego
systemu komunikacji publicznej na
terenie K OSI”

Golina ul. Słowackiego, ul.
Kusocińskiego, ul. Bohaterów II
Wojny Światowej, ul. Słowackiego,
Węglew, Węglew-Kolonia Spławie

4.

Pomoc finansowa dla powiatu
konińskiego na przebudowę drogi
powiatowej

Spławie – Adamów

KOSZT
INWESTYCJI
205 188,30

55 624,91

2 117 855,44

65 000,00
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5.

Pomoc finansowa dla powiatu
konińskiego na wykonanie
dokumentacji oraz przebudowę ulicy

Golina, ul. Piaskowa

6.

Przebudowa dróg

7.

Budowa drogi

Golina
Golina
Golina
Golina
Golina

8.

Przebudowa dróg dojazdowych do
gruntów rolnych

Golina, ul. Sienkiewicza,
Sługocinek

744 856,38
240 042,55

9.

Budowa kanalizacji deszczowej z
przykanalikami i wpustami ulicznymi

415 619,37

10.

Wykonanie klimatyzacji w budynku OSP

11.

Termomodernizacja budynku OSP
poprzez wymianę stolarki okiennej i
docieplenie budynku

Golina Osiedle Wschód
ul. Olimpijska, ul. Wojska Polskiego,
ul. Bema, ul. Dąbrowskiego
Golina
Przyjma
Kraśnica

12.

Uregulowanie gospodarki
wodnościekowej na terenie gminy
Golina – opracowanie dokumentacji

Golina, Kraśnica, Węglew, WęglewKolonia, Kawnice, Adamów, Spławie

173 154,28

13.

Utworzenie miejsca spotkań, integracji i
zabawy dla mieszkańców sołectw w
konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”

Adamów, Kawnice

65 522,10

14.

Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK)

Golina

17 466,00

15.

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej poprzez budowę miejsc
rekreacji w gminie Golina

381 238,02

16.

Instalacja systemów odnawialnych
źródeł energii na terenie gmin Golina,
Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek

plenerowe siłownie fitness: Adamów,
Węglew, Golina Osiedle Zachód,
Golina Park Miejski,
plenerowa siłownia fitness i plac
zabaw: Golina przy boisku ORLIK,
Kraśnica
biska do plażowej piłki sitkowej:
Golina przy boisku ORLIK
Teren gminy Golina 168 instalacji

17.

Remont pomieszczeń szatni na
Stadionie Miejskim w Golinie

Golina, ul. Kusocińskiego

188 509,71

18.

Wykonanie dokumentacji projektowej
na zadanie przebudowa i budowa
obiektów lekkoatletycznych na
Stadionie Miejskim w Golinie,
wykonanie dokumentacji na budowę
kotłowni gazowej

Golina, ul. Kusocińskiego

9 644,00

19.

Rewitalizacja Starówki (opracowanie
dokumentacji technicznej)

Golina, Plac Kazimierza Wlk. (budynek
po restauracji SMAKOSZ), Golina Park
Miejski

84 218,78

20.

Wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku

Radolina

16 477,35

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Wąska
Gen. Sikorskiego
Armii Poznań
Targowa
Pułaskiego

1 038 650,00

78
526
667
727
593

332,27
432,88
439,33
868,55
053,16

26 073,54
23 269,14
22 263,00

750 668,54
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21.

Adaptacja poddasza w SP Radolina na
klasopracownie i gabinet pedagoga i
logopedy

Radolina

151 822,21

22.

Objęcie udziału przez Gminę Golina w
spółce Oświetlenie uliczne i drogowe

23.

Objęcie udziałów przez Gminę Golina w
kapitale zakładowym Agencji Rozwoju
Regionalnego

24.

Wykonanie projektu instalacji
oświetleniowej, zakup lamp

Kraśnica

15 499,99

25.

Wykonanie oświetlenia, zakup lamp w
ramach funduszu sołeckiego

Kraśnica
Lubiecz
Radolina

18 000,00
11 070,00
14 268,00

26.

Wkład własny sołectw w konkursie
„Pięknieje wielkopolska wieś”

Adamów, Kawnice

1 900,00

100 000,00
30 610,00

Ogółem na realizację wszystkich inwestycji, w tym zakup kruszywa, zakup usług
remontowych oraz innych usług związanych z naprawą dróg gminnych w 2018 roku
z budżetu Gminy Golina wydatkowano kwotę 10 509 406,00 zł, co stanowi 20,6% budżetu
na wydatki ogółem.
W 2018 w Gminie Golina były realizowane programy i projekty z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”
(budowa ścieżek rowerowych i punktu przesiadkowego w Golinie, ul.
Poniatowskiego),
„Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”,
„LUS” Lokalne usługi społeczne,
„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina,
Rychwał, Tuliszków, Wierzbinek”,
„Wzmocnienie zastosowanie TIK w powiecie konińskim”,
„Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”,
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji
w gminie Golina”,
„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”.

Z tytułu zrealizowanych i rozliczonych inwestycji w 2018 roku gmina Golina otrzymała kwotę
854 315,48 zł, jako dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.
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Golina, skrzyżowanie ul. Bohaterów II Wojny
Światowej z ul. Armii Poznań

Siłownia zewnętrzna w Parku w miejscowości
Radolina (aut. Katarzyna Żabierek)

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji w gminie Golinasiłownia i plac zabaw w Kraśnicy

5. Przedsięwzięcie uwzględnione do realizacji w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2027
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Okres realizacji
od do

Łączne nakłady
finansowe

Pozostało do
wydatkowania
od 2019 roku

1.

Projekt „Kopalnia kompetencji rozwój
edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”

2017-2019

164 458,97

47 810,84

2.

Wsparcie osób chcących rozpocząć
działalność gospodarczą na terenie K
OSI

2018-2020

20 002,00

17 952,64

3.

Wzmocnienie zastosowanie TIK w
powiecie konińskim – integracja i
harmonizacja baz danych na terenie K
OSI

2016-2019

75 000,00

13 796,16
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4.

Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Golina

2016-2020

1 968 744,83

1 600 000,00

5.

Instalacja systemów odnawialnych
źródeł energii na terenie gmin Golina,
Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek

2017-2019

2 351 384,84

1 555 892,00

6.

Umowa najmu lokalu socjalnego z gminą
Rzgów – pomoc ofiarom klęski
żywiołowej

2018-2019

1 063,87

919,30

7.

Kompleksowe ubezpieczenie majątku
Gminy Golina – zabezpieczenie mienia
od zdarzeń losowych

2018-2020

172 824,00

115 216,00

8.

Organizacja publicznego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Golina –
zapewnienie dowozów w ramach linii
regularnych

2019-2027

825 356,34

825 356,34

9.

Rewitalizacja Osiedla Starówka w
miejscowości Golina – poprawa
wizerunku miasta

2018-2020

5 335 218,78

5 251 000,00

10.

Bezpieczny powiat koniński – wsparcie
systemu wczesnego ostrzegania –
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
gminy

2018-2019

4 467,37

4 467,37

11.

Bezpieczna aglomeracja konińska –
rozbudowa systemu wczesnego
ostrzegania – poprawa bezpieczeństwa
gminy

2019-2020

10 634,59

10 634,59

12.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Kawnicach – poprawa warunków
nauczania

2019-2020

3 500 000,00

3 500 000,00

14 429 155,59

12 943 045,24

Łącznie nakłady finansowe

6. Fundusz sołecki
Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są
zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich
życia. To zebranie wiejskie, czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje,
na co mają zostać wykorzystane środki finansowe. W 2018 roku w ramach funduszu
sołeckiego w gminie Golina wydatkowano kwotę 342 289,05 zł.
Lp.

Sołectwo

Zrealizowane przedsięwzięcia

1.

Adamów





2.

Barbarka



Spotkanie kulturalno-sportowe z okazji Dnia Dziecka
Utwardzenie drogi gminnej
Udział w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” – wkład
własny sołectwa
Remont drogi Barbarka-Piotrowo

Wydatkowan
a kwota w
2018 roku
22 259,83

11 594,19
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

Bobrowo





















Zakup pługa śnieżnego
Remont drogi gminnej Bobrowo-Barbarka
Organizacja imprezy kulturalnej
Brzeźniak
Organizacja spotkań kulturalno-sportowych
Naprawa dróg gminnych
Chrusty
Organizacja spotkania kulturalno-sportowego
Wykonanie tablic informacyjnych
Zakup luster drogowych z montażem
Wykonanie gabloty informacyjnej
Remont drogi
Głodowo
Obsługa muzyczna spotkania kulturalno-sportowego
Zakup parasoli, ławek
GolinaWykonanie konstrukcji wiaty grillowej
Remont drogi gminnej
Kolonia
Zakup i montaż lustra drogowego
Organizacja spotkań kulturalno-sportowych
Kawnice
Remont drogi
Organizacja spotkań kulturalno-sportowych
Udział w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” – wkład
własny sołectwa
Kolno

Remont drogi

Organizacja spotkań kulturalno-sportowych
Kraśnica

Wykonanie projektu instalacji oświetleniowej zakup i montaż
lamp

Zakup tablic informacyjnych

Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i młodzieży

Utwardzenie dróg gminnych, zakup tłucznia
Lubiecz

Zakup i montaż dziesięciu lamp oświetlenia ulicznego

Zakup kompletów stół + ławki
Myślibórz

Zakup namiotu

Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na placu wiejskim

Zakup i montaż lampy solarnej

Zakup krzewów ozdobnych na plac rekreacyjny

Organizacja spotkań kulturalno-sportowych
Przyjma

Zakup kosy spalinowej

Zakup namiotu

Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej

Zakup środków czystości

Zakup środków do impregnacji drewna oraz kostki brukowej do
utwardzenia placu rekreacyjnego
Radolina

Udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi

Zakup lamp solarnych
Rosocha

Remont drogi gminnej

Doposażenie świetlicy wiejskiej (mikrofon do nagłośnienia)

Organizacja spotkań kulturalno-sportowych
Sługocinek

Zakup namiotu

Organizacja spotkań kulturalno-sportowych

Zakup lamp ulicznych

Remont dróg gminnych
Spławie

Remont dróg gminnych gruntowych

Organizacja spotkań kulturalno-sportowych
Węglew

Doposażenie świetlicy wiejskiej

Zakup torby medycznej dla OSP Węglew

Wykonanie tablicy z nazwą ulicy

Organizacja spotkania kulturalno-sportowego

Remont drogi gminnej
RAZEM WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

12 320,53

17 139,54
8 438,33

15 802,00
16 242,81

33 029,04

11 561,15
24 732,35

13 869,97
9 515,05

26 590,37

16 268,00
27 317,25

14 128,31

28 473,47
33 006,86

342 289,05

Gmina Golina w 2018 roku otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego zwrot części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 95 143,86 zł.
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7. Oświata
W 2018 roku gmina Golina była organem prowadzącym dla jednego przedszkola publicznego
i czterech szkół podstawowych, w których na dzień 30.09.2018 r. uczęszczało łącznie
1 232 dzieci i młodzieży:
1) Przedszkole „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie, ul. Parkowa 2,
2) Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, ul. Wolności 20,
3) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Węglew,
ul. Bursztynowa 31,
4) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, Przyjma 122,
5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie, Radolina 63.

Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie

Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie

Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Kawnicach

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie

15

Raport o stanie Gminy Golina 2018

Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie

Dodatkowo na terenie gminy Golina funkcjonowało Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa
Dolina”, w placówce funkcjonował Niepubliczny Żłobek zapewniający opiekę dla około
14 maluchów.
Wg stanu na dzień
30.09.2018 r.

Dzieci w
przedszkol
u

Uczniowie
szkół
podstawo
wych

Uczniowie
szkół
gimnazjal
nych

Ogółem

Zatrudnienie wg
etatów
Nauczyciele

Obsługa

brak
danych

Niepubliczne Przedszkole
Tęczowa Dolina

26

-

-

26

brak
danych

Baśniowy Dworek w
Golinie

115

-

-

115

9,0

9,0

Szkoła Podstawowa w
Golinie

50

452

78

580

65,4

25,0

Szkoła Podstawowa w
Kawnicach

95

214

-

309

30,0

9,0

Szkoła Podstawowa w
Przyjmie

42

97

-

139

16,0

6,0

Szkoła Podstawowa w
Radolinie

27

62

-

89

13,0

6,0

355

825

78

1 258

133,4

55,0

OGÓŁEM

W 2018 roku wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 15 254 110,16 zł. Na realizację
zadań oświatowych Gmina Golina pozyskała kwotę 9 447 952,97 zł, co oznacza, że gmina
z własnych środków dofinansowała kwotę 5 806 157,19 zł.
WYSZCZEGÓLNIENIE
RAZEM WYDATKI NA OŚWIATĘ







Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

RAZEM KWOTA
15 254 110,16
9
1
1
1

034
065
767
363
499
54

354,20
792,30
576,68
670,90
323,38
969,60
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 Stołówki szkolne
 Kształcenie przedszkolaków niepełnosprawnych
 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych
 Zakup podręczników dla uczniów
 Pozostała działalność
 Świetlice szkolne
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic
RAZEM DOCHODY DOTYCZĄCE OŚWIATY

172,11
046,08
626,98
146,56
594,00
310,74
520,14
277,56
920,00
808,93
9 447 952,97

 Subwencja oświatowa
 Dotacje
 Pozostałe dochody
KWOTA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

8 778 937,00
560 200,84
108 815,13
5 806 157,19

273
75
486
95
113
267
8
131
16

Wydatki na wychowanie przedszkolne oprócz utrzymania gminnych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, obejmują również wydatki związane z dotowaniem niepublicznych placówek
wychowania przedszkolnego wpisanych do rejestru prowadzonego przez gminę oraz
udzielenie dotacji i zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci
w wieku 3-5 lat uczęszczające do innych niż gminne placówek wychowania przedszkolnego.
W 2018 roku Gmina Golina na ten cel poniosła wydatki w kwocie 718 057,66 zł.
Przedszkole Niepubliczne Tęczowa Dolina w Golinie otrzymało dotację podmiotową
w wysokości 271 291,26 zł. Dodatkowo Gmina była zobowiązana do przekazania dotacji
innym gminom za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Golina, uczęszczające do
niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach. Dotację celową
przekazano miastu Konin oraz gminie miejskiej Słupca, które otrzymały kwotę 180 616,93 zł.
Łącznie wydatki na dzieci uczęszczające do placówek niepublicznych zamknęły się w kwocie
451 908,19 zł. Obowiązkiem gminy jest również zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych
na terenie gminy uczęszczających do publicznych placówek na terenie innych gmin. Dzieci
uczęszczały do placówek na terenie miasta Konin, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Lądek, gmina
wiejska Słupca oraz gmina miejska Słupca. Z tego tytułu Gmina Golina wydatkowała kwotę
266 149,47 zł.

8. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc
społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem. W Gminie Golina zadania pomocy społecznej są realizowane
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie. W roku 2018 pomocą społeczną było
objętych 516 osób w 234 rodzinach, co stanowi 4,3% ogółu mieszkańców gminy Golina,
w śród powodów ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej można wymienić:
a) Niepełnosprawność i długotrwała choroba – w 2018 roku pomocą objęto 159
środowisk, w tym 104 środowiska osób niepełnosprawnych oraz 55 środowisk, gdzie
występowała długotrwała choroba, a zasiłek stały pobierało 65 osób;
b) Ubóstwo – w 2018 roku pomocą objęto 425 osób z 190 rodzin;
c) Bezrobocie – w 2018 roku dotkniętych tym problemem były 93 rodziny.
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Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. W 2018 roku MOPS w Golinie zatrudniał jednego asystenta rodziny
świadczącego wsparcie dla 18 rodzin (48 dzieci) przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze. W ciągu roku zakończono współpracę z 5 rodzinami, z tego w 4 rodzinach
zrealizowano określone cele, a 1 rodzina zaprzestała współpracy z asystentem. W 2018 roku
zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie 11 dzieci z 9 rodzin objętych było
pieczą zastępczą, w tym 9 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 2 w rodzinach
zastępczych niezawodowych. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina
opłaca 10% kosztów, w drugim roku 30% kosztów, a w trzecim 50% kosztów. W 2018 roku
na realizację powyższych zadań kwotę 82 082,64 zł, w tym na pieczę zastępczą kwotę
32 387,11 zł, na asystenta rodziny 49 695,53 zł. Wspierając ww. rodziny MOPS udzielił
również wsparcia finansowego, poradnictwa socjalnego i rodzinnego.
W 2018 roku MOPS w Golinie uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Zadaniem MOPS było kwalifikowanie osób potrzebujących
i wydawanie skierowani do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności. Wydano 224
skierowań, z tej formy pomocy skorzystało 590 osób.
MOPS w Golinie w 2018 roku świadczył usługi w formie pracy socjalnej. Praca socjalna
wymaga dostosowania służb socjalnych do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.
Odpowiada na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne osobiste i społeczne problemy.
Oferta kierowana jest do klientów Ośrodka, jak również do tych mieszkańców gminy, którzy
borykają się z problemami życiowymi. Z tej formy pomocy skorzystały 244 rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać w karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie
do osiągnięcia 25 lat. W roku 2018 do MOPS w Golinie wpłynęło 13 wniosków, wydano
64 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 6 kart w formie elektronicznej. Koszt realizacji
zadania zamknął się w kwocie 116,00 zł.
W 2018 roku MOPS w Golinie realizował programy i projekty:
1) Systemowy projekt „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim
realizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Wsparcie polegało na objęciu 14 rodzin (30 osób) dodatkowymi zajęciami
wyrównawczymi w świetlicy socjoterapeutycznej oraz wspomagania rodzin przez
specjalistów: psycholog, logopeda, specjalista terapii leczenia uzależnień w miejscu
zamieszkania. Wszystkie rodziny objęto również wsparciem asystenta rodziny.
Program realizowano w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
z 16 partami, trwałość projekty zostanie utrzymana przez 24 miesiące po jego
zakończeniu, a świadczone usługi będą zbliżone do tych wcześniej realizowanych
w projekcie,
2) Partnerskie zadania publiczne „OPIEKA PLUS – pomoc dla Seniorów
z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu
na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych” na lata 2014-2020 przy realizacji
którego MOPS współpracował z Fundacją WAKAT w Koninie. Uczestnikami projektu
było 5 osób niepełnosprawnych, którym w okresie od 01.04.2018 r.
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do 31.12.2018 r. świadczone były usługi opiekuńcze przez 7 dni w tygodniu
w wymiarze 1,5 godz. dziennie. Osoby te korzystały z pomocy wolontariusza,
pracownika socjalnego, tzw. „złotej rączki” oraz doradztwa indywidulanego.
Zadania obejmujące realizację świadczeń rodzinnych – system świadczeń rodzinnych
jest wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz dla rodzin, w których znajduje się
osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria.
Świadczenia rodzinne, czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia
opiekuńcze (tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
świadczenie rodzicielskie), do których prawo nabywa się po spełnieniu kryteriów określonych
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne
oraz zasiłki dla opiekunów w 2018 roku w Gminie Golina pobierało 824 rodzin,
wydano 1 112 decyzji administracyjnych na postawie, których wypłacono kwotę
4 355 162,00 zł, w tym:
1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 706 823,00 zł,
2) Świadczenia opiekuńcze
– 1 830 200,00 zł,
3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 107 000,00 zł,
4) Świadczenie rodzicielskie
– 489 039,00 zł,
5) Zasiłek dla opiekuna
– 222 100,00 zł.
Dodatkowo za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze opłacono składki
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne w kwocie 373 009,00 zł.
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na
podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów. W 2018
roku MOPS w Golinie wydał 67 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących funduszu
alimentacyjnego, wystosowano 56 wniosków do komorników sadowych o wszczęcie
egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń osób uprawnionych do alimentów, skierowano
8 wniosków do prokuratury o ściganie dłużników alimentacyjnych za przestępstwo nie
alimentacji. W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku wydatkowano
kwotę 293 610,00 zł, a należność dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego wyniosła 2 682 723,00 zł.
Świadczenia wychowawcze 500+ – celem świadczenia wychowawczego jest częściowe
pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice oraz
opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500 zł
miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i każde kolejne dziecko świadczenie
wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu. Natomiast na pierwsze dziecko
świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
800 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – kwoty 1 200
zł. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz
rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. W 2018 roku świadczenia wychowawcze w Gminie Golina
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pobierało 821 rodzin, wydano 1064 decyzji administracyjnych, na podstawie których
wypłacono kwotę 7 666 614,00 zł.
Rodzina 500+ w ujęciu miesięcznym (na przykładzie grudnia 2018r.):
1) Wartość wypłaconych świadczeń – 645 820,00 zł,
2) Liczba wypłaconych świadczeń – 1 296, w tym:
a) na drugie i kolejne dziecko
– 788;
b) na pierwsze lub jedyne dziecko wyniosła – 508.
Świadczenie „Dobry start” – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu
na dochód, były nim objęte dzieci i osoby uczące się do 20 roku życia, lub 24 roku życia, gdy
świadczenie dotyczyło dzieci lub osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
W 2018 roku w Gminie Golina przyznano i wypłacono 1 462 świadczenia „Dobry start”
na kwotę 438 600,00 zł.
W 2018 roku wydatki Gminy Golina na pomoc społeczną oraz wspieranie rodzin wyniosły
łącznie 15 519 517,84 zł, w tym na zadania własne gminy 2 132 775,96 zł oraz na zadania
zlecone 13 386 741,88 zł. Powyższe zadania zostały finansowane dochodami w kwocie
14 141 705,31 zł pozostała kwota 1 377 812,53 zł została sfinansowana ze środków
własnych gminy.
KWOTA
DOCHODÓW

RODZAJ ZADANIA
-

WYDATKI
ZREALIZOWANE

Domy pomocy społecznej

213 509,53

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne (…)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (…)

142 978,72

Dodatki mieszkaniowe

19 349,48

296 006,96

Zasiłki stałe

296 006,96

87 312,66

Ośrodki pomocy społecznej

980 707,57

142 978,72

135 907,33
776,36

240 868,33

51 816,86

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

84 403,18

78 214,20

Pomoc w zakresie dożywiania

145 136,30

270,53
17 884,80
7 678 758,98
5 177 878,06
116,93
473 782,92
14 141 705,31

Pozostała działalność

1 072,57

Przedsięwzięcia z udziałem środków Unii Europejskiej
oraz programów rządowych
Świadczenia wychowawcze

19 934,16

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego (…)
Karta dużej rodziny
Wspieranie rodziny
OGÓŁEM

16
7 678 758,98
5 161 323,50
116,00
535 352,56
15 519 517,84

9. Gospodarka odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą
warunki niezbędne do ich utrzymania. Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu
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czystości i porządku, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz obsługi administracyjnej tego systemu.
Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 stycznia 2019 r. na terenie Gminy Golina obowiązywały
następujące stawki za odbiór odpadów komunalnych:
 odpady zbierane w sposób selektywny 9,00 zł miesięcznie,
 odpady niesegregowane 19,00 zł miesięcznie.
Uchwałą Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. zostały uchwalone
nowe stawki opłat obowiązujące od 1 lutego 2019 r. w wysokości:
 odpady zbierane w sposób selektywny 12,00 zł miesięcznie,
 odpady niesegregowane 25,00 zł miesięcznie.
W 2018 roku usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
realizowana była na podstawie umowy zawartej z zakładem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie ul. Parkowa, któremu udzielono zamówienia w trybie
z wolnej ręki. Zagospodarowanie odebranych odpadów, odbywało się na podstawie umowy
zawartej z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Koninie,
którą dla gminy stanowi Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Koninie przy ul. Sulańskiej 13, który w 2018 roku przyjął i zagospodarował zmieszane
odpady komunalne, odpady bio, popioły z gospodarstw domowych, odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady
selektywnie gromadzone (tj. papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne) odebrane
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Golina.
ROZLICZENIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

RAZEM KWOTA

RAZEM WYDATKI NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

1 626 667,37

 Odbiór odpadów przez ZGKiM
 Zagospodarowanie odpadów przez RIPOK
 Koszty administracji i obsługi
DOCHOTY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOPOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
 Wpływ z odsetek za nieterminową wpłatę
 Wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych
DOPŁATA GMINY DO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

711 822,24
822 551,62
92 293,51
1 260 749,51
4 916,67
3 510,84
1 252 322,00
365 917,86

KWOTA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba mieszkańców gminy Golina na dz. 31.12.2018 r.
Liczba złożonych deklaracji do 31.12.2018 r.
Liczba mieszkańców zgłoszona przez właścicieli
nieruchomości, w tym:
 Mieszkańcy segregujący odpady


Mieszkańcy niesegregujący odpadów

145 874,11

OGÓŁEM

% udział

11 986

x

3 353

x

10 448

100%

10 448

90,9%

947

9,1%
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Odpady powstające na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
odbierane były przez przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej,
prowadzonego przez Burmistrza Goliny, na podstawie indywidualnych umów.
W oparciu o przedłożone przez przedsiębiorców sprawozdania, w 2018 roku odpady zostały
odebrane i zagospodarowane w ilościach przedstawionych w poniżej tabeli.
ILOŚĆ (Mg)

WYSZCZEGÓLNIENIE
ODPADY ODEBRANE I PRZEKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ ZGKIM

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 Papier i tektura
 Szkło
 Tworzywa sztuczne
 Odpady ulegające biodegradacji
 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 Zużyte opony
 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - popioły
 Odpady wielkogabarytowe
ODPADY ODEBRANE I ZAGOSPODAROWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO
REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 Opakowania z papieru i tektury
 Opakowania z tworzyw sztucznych

10. Działalność Zakładu
Sp. z o.o. w Golinie

Gospodarki

Komunalnej

i

1 834,00
49,46
229,92
251,74
457,08
10,32
22,52
883,32
72,96

289,82
703,09
0,195

Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
jest podmiotem gospodarczym realizującym zadania o charakterze użyteczności publicznej
samorządu terytorialnego, polegającym na zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Kapitał podstawowy Spółki wynosi
374 000,00 zł i dzieli się na 748 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej
500,00 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez jednego
Wspólnika – Udziałowca – Gminę Golina.
Wiodącą działalnością Spółki jest odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Golina, transport
odpadów na składowisko wskazane w umowie z Gminą Golina. Do zadań realizowanych
przez ZGKiM należy również utrzymanie czystości na terenie miasta Golina, utrzymanie
terenów zielonych, administrowanie placami targowymi, trzymanie czystości na przystankach
autobusowych na terenie Gminy Golina. Ponadto Spółka wykonuje prace remontowe
na terenie miasta Golina. Spółka uzyskuje dobre wyniki dotyczące poziomu odzysku odpadów
segregowanych kierowanych do recyklingu. Odbierane frakcje odpadów segregowanych
to: odpady z tworzyw sztucznych, papier i makulatura, odpady szklane, popioły paleniskowe,
zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji oraz
odpady wielkogabarytowe. Pozostałe gałęzie działalności Spółki to: wywóz nieczystości
płynnych na teren zlewni przy oczyszczalni ścieków w Golinie, odbiór i transport odpadów
stałych od podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Golina oraz inne prace zlecone przez
osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.
ZGKiM Sp. z o.o. w 2018 roku osiągnęła przychody ogółem w wysokości 1 678 701,13 zł,
w tym ze sprzedaży 1 627 530,68 zł oraz osiągnęła zysk brutto w kwocie 30 431,61 zł, zysk
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netto po opodatkowaniu wyniósł 19 095,61 zł. Spółka dokonała zakupów inwestycyjnych na
kwotę 22 560,16 zł kupując: traktorek do koszenia trawników 9 755,28 zł, wykupiono traktor
z leasingu 796,75 zł, beczka asenizacyjna 10 400,00 zł, komputer 1 300,00 zł oraz
odkurzacz 308,13 zł.
W 2018 roku Spółka zatrudniała 20 osób. Zatrudnieni pracownicy są mieszkańcami Gminy
Golina. Stan zatrudnienia utrzymywany jest na stałym poziomie od dwóch lat i jest
optymalny do zadań wykonywanych przez Spółkę.

11. Realizacja uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Golina
Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Golina uchwalone zostało w 2004 roku (Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Golina Uchwała Nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 r.), a częściowo zmienione uchwałą z 2012 roku (zmiana
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golina Uchwała
Nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 maja 2012 r.)
Na obszarze miasta i gminy Golina obowiązuje 16 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Aktualnie plany miejscowe obejmują około 18% powierzchni gminy. Bieżące
potrzeby w zakresie zabudowy terenu uzupełniane są wydawanymi warunkami zabudowy na
zasadzie głównie „plombowej”. Największy procent zasobności w plany miejscowe posiadają
obręby geodezyjne: Węglew, Kraśnica, Spławie, Golina, Sługocinek.
W 2018 roku wydano 185 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 153 pod
zabudowę mieszkaniową, 3 pod zabudowę usługową, 29 pozostałe. Wydano
również 16 decyzji inwestycji celu publicznego.

Widok na tereny inwestycyjne i Osiedle Zielona Dolina w Kraśnicy
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12.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe
1) Wydarzenia kulturalne w 2018 roku

13.01.2018

27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach miasta i gminy Golina
kwestowało 31 wolontariuszy ze szkół podstawowych w Golinie i Przyjmie, odbył
się pokaz ratownictwa w wykonaniu druhów OSP Golina, występy artystyczne oraz
licytacje przedmiotów. W czasie imprezy zebrano kwotę 10 008,83 zł, którą
przekazano na konto WOŚP

11.03.2018

Gminny Dzień Kobiet. Zebrani wysłuchali włoskich przebojów w wykonaniu
Thomasa Grotto

25.03.2018

Spotkanie wielkanocne Burmistrza Goliny z mieszkańcami gminy Golina

12.04.2018

Gmina Golina upamiętniła Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Organizatorem uroczystości
była Szkoła Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Mieszkańcy gminy i
powiatu wzięli udział w uroczystości 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Przy obelisku
Michała Kobylińskiego złożone zostały kwiaty. Uroczystość uświetniła salwa
honorowa i odczytanie Apelu Pamięci przez przedstawiciela 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Powidzu, oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta ZSGE im. S. Staszica w Koninie, wartę honorową przy obelisku pełnili
uczniowie z Grupy Rekonstrukcji z II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

03.05.2018

Gminne uroczystości obchodów święta 3 Maja

16-17.06.
2018

XIII Dni Goliny w Parku Miejskim w Golinie podczas, których nie zabrakło atrakcji
dla najmłodszych, występów zespołów ludowych i artystycznych oraz koncertu
gwiazd wieczoru, tj. zespołów cygańskich „Cygańskich Książąt” oraz „Vasyl Junior
i Cygańskie Gwiazdy”. Na specjalne zaproszenie przybył również Jarosław Kret –
prezenter pogody, dziennikarz telewizyjny i podróżnik. Miało miejsce uroczyste
podsumowanie 2 edycji konkursu na napisanie bajki dla dzieci „Golinianie
dzieciom”

17.06.2018

W Parku Miejskim w Golinie odbyły się X Powiatowe Dni Rodziny i Dni Seniora,
organizację imprezy powierzono Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.
W trakcie imprezy odbył się koncert Orkiestry Dętej z Wierzbinka, występy
zespołów dziecięcych i młodzieżowych: RYTMIX, DIAMENT, CENTRUM, HOCKIKLOCKI, UŚMIECH, ZDERZENIE, SENIOR, SPONTON, TILT, pokaz sztuki walki
karate i aerobiku, turniej rodzin z gmin powiatu konińskiego, konkursy dla dzieci i
rodzin: sportowy, plastyczny, wokalny i dotyczący zasad bezpieczeństwa. Imprezy
towarzyszące: pokaz pomocy przedmedycznej, pokaz obrony przed agresją psa,
przejażdżki konikiem, zabawy dla dzieci, wystawy prac plastycznych warsztatów
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terapii zajęciowej, zabawa z DJ

23.06.2018

Noc Kupały. Publiczność zebrana w Parku w Radolinie bawiła się przy swojskich
rytmach granych przez zespół Sami Swoi z Kawnic oraz podczas programu
artystycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Radolinie.
Odbył się konkurs na najpiękniejszy wianek

28.08.2018

Dożynki Gminne. Na scenie zaprezentowało się kilka zespołów ludowych m.in.
Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”. Odbył się konkurs na najpiękniejszy
wieniec oraz najpiękniejsze stoisko przygotowane przez mieszkańców sołectw z
gminy Golina
W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie w Bibliotece w Golinie gościł
Daniel Olbrychski, który przeczytał fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

08.09.2018
22.09.2018

26.09.2018

27.10.2018

IV Festiwal Dyni i Ziemniaka w Rososze. Wrażenia artystyczne zapewnili uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kawnicach z programem wokalnym i instrumentalnym oraz
zespół Sami Swoi. Można było spróbować dań festiwalowych z dynią i ziemniakiem
w roli głównej
GALA z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Uroczystość miała miejsce w
Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie. W czasie Gali odbyła się okolicznościowa
sesja, na której radni Rady Miejskiej w Golinie jednogłośnie podjęli uchwałę w
sprawie przystąpienia gminy Golina do obchodów 100-lecia Niepodległości
państwa polskiego. Wykład „Niepodległość Polski i samorządność gminy Golina”
wygłosił Piotr Gołdyn. Burmistrz Goliny wręczył stypendia dla uzdolnionych
uczniów z terenu gminy za rok szkolny 2017/2018 r.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych i honorowych
obywateli Goliny. Tytuł Zasłużony Obywatel Goliny otrzymali: pośmiertnie Pan
Adam Grodzki oraz Pan Witold Nowakowski. Tytułem Honorowy Obywatel Goliny
został wyróżniony Pan Józef Modelski

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie odbył się koncert z okazji XXX-lecia
zespołu Akcent z Zenkiem Martyniukiem. Oprócz Zenka Martyniuka na scenie
pojawiły się również zespoły Skaner, BOYS i Top Girls
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05.10.2018

Inauguracja Roku Kulturalnego. Występ Babskiego Kabaretu z udziałem: Emilii
Krakowskiej, Barbary Wrzesińskiej i Lidii Stanisławskiej

19.10.2018

I Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej – „Golina dla Niepodległej” w 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości

11.11.2018

Gminne obchody związane z 100. Rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości
– Uroczysta msza za Ojczyznę, złożenie kwiatów przy pomniku „Tym za Polskę
życie oddali”, chór Wokaliza zaprezentował program artystyczny „Śpiewająco dla
Niepodległej”

15.12.2018

Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej z udziałem dzieci i młodzieży
uczęszczających do placówek oświatowych gminy Golina

2) Wydarzenia sportowe w 2018 roku
20.01.2018 r.

Odbył się I Memoriał im. Dariusza Kuszyńskiego w Szkole Podstawowej im.
Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach. Turniej upamiętnia wieloletniego
wychowawcę i nauczyciela wychowania fizycznego pracującego w kawnickiej
podstawówce, który w murach tej szkoły spędził najlepsze lata życie, pozostawił
cząstkę siebie. W rywalizacji wzięło udział 51 miłośników tenisa stołowego

28.02.2018

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego. Zawody były
zwieńczeniem pierwszego tygodnia „Feriady”, którą zorganizowano pod
hasłem „Ferie na sportowo – bezpiecznie i zdrowo”. Wszyscy chętni pod
okiem doświadczonych trenerów mogli bezpłatnie pograć w futsal, piłkę ręczną,
piłkę siatkową oraz badmintona

25.02.2018

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie odbyły się eliminacje do XX Zimowej
Wielkopolskiej Spartakiady Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego Rady
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

03.03.2018

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie zorganizowano I Memoriał imienia Jana
Kmieczyńskiego (1964-2015). Upamiętniono postać mieszkańca gminy
Golina, wyróżniającego się piłkarza, od 1974 roku grającego na pozycji
bramkarza. Jan Kmieczyński bronił bramki w następujących zespołach: Mirek
Adamów, Polonia Golina, Górnik Konin, Baszta Uniejów, Zjednoczeni Zagórów
oraz Lech Kozarzewek. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz
Mirosław Durczyński. Impreza przyciągnęła wielu miłośników piłki nożnej. Na
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trybunach zasiadła także najbliższa rodzina Jana Kmieczyńskiego. Do rywalizacji
przystąpiło pięć drużyn: Polonia Golina, Lech Kozarzewek, Sokół Kleczew, Górnik
Konin, Mirek Adamów. I miejsce w turnieju zajęła Polonia Golina
29.04.2018

Gminna Spartakiada Sportowo–Rekreacyjna odbyła się na stadionie Polonii Golina.
W zmaganiach rywalizowali sportowcy z 3 sołectw gminy i miasta Golina.
Przedstawiciele drużyn współzawodniczyli w 9 konkurencjach: przeciąganie liny,
sztafeta sprawnościowa, przenoszenie partnera, skok w dal z miejsca, trójbój
władz samorządowych, bieg na 400 m, rzut oponą, przetaczanie opony, bieg
w workach

24-27.05.
2018

Jubileuszowy X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych odbył się w
Golinie. Zmagania w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie. Hala spełniła
wszystkie wymogi, aby Golina była gospodarzem i współorganizatorem turnieju
wraz z Oddziałem Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Konin,
ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w
Koninie. W turnieju wzięło udział 20 zespołów z całej Polski oraz gościnnie
reprezentacja z Litwy. Drużyny walczyły o awans na Światowe Letnie Igrzyska
Olimpijskie w Abu Dhabi. Honorowy patronat nad imprezą objęli Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Burmistrz Goliny Mirosław
Durczyński.

10.11.2018

Ponad 180 zawodników z jedenastu klubów z całej Polski: Inowrocławia,
Bydgoszczy, Poznania, Czaplinka, Turku, Tuliszkowa i Koła uczestniczyło w
rozgrywanym w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie Otwartym Ogólnopolskim
Turnieju Karate Kyokushin. Zawody połączone były z obchodami 40-lecia istnienia
karate kyokushin w regionie konińskim. Uczestnicy turnieju rywalizowali w dwóch
konkurencjach - kumite i grapplingu

12.12.2018

Na Sali OSP Przyjma odbył się XXXIII Memoriał Szachowy Im. Tadeusza
Nowickiego.

3) Sukcesy i osiągnięcia




Reprezentacja Gminy Golina zajęła I miejsce w X Mistrzostwach Radnych, Wójtów,
Burmistrzów i Sołtysów Powiatu Konińskiego w tenisie stołowym w klasyfikacji
drużynowej. Turniej odbył się w gminie Kleczew w dniu 11.03.2018 r.,
Gmina Golina okazała się najlepszą gminą XX Letniej Powiatowej Spartakiady
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego. Końcowa klasyfikacja: I miejsce Gmina Golina,
II miejsce Gmina Rychwał, III miejsce Gmina Stare Miasto. XX Letnia Powiatowa
Spartakiada Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego odbyła się 26-27 maja 2018 r.
w kompleksie sportowo-dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
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w Żychlinie. W zmaganiach rywalizowali sportowcy z 6 gmin powiatu konińskiego:
Golina, Rychwał, Stare Miasto, Rzgów, Kazimierz Biskupi i Wilczyn. Przedstawiciele
gmin współzawodniczyli w grach zespołowych, konkurencjach rekreacyjnych oraz
rodzinnych,


Reprezentanci z Gminy Golina reprezentowali powiat koniński na XX Letniej
Spartakiadzie Wojewódzkiej LZS, która odbyła 17 czerwca 2018 r. w Żerkowie. Powiat
koniński wrócił z pucharem za II miejsce, zaledwie 2,5 pkt. zdecydowało o wygranej
powiatu ostrowskiego, natomiast III miejsce zajął powiat szamotulski.

Gminie Golina i Burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu
przyznano wyróżnienie „Inwestora na Medal” za realizację w ramach
Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa
Wielkopolskiego hali widowiskowo-sportowej o wymiarach 44x24 m,
oraz za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju
nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz
promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym
wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.
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III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOLINY
W 2018 R.
1. Wykaz najważniejszych wydarzeń w 2018 roku
16.01.2018

w Domu Kultury w Golinie Burmistrz Goliny wręczył okolicznościowe medale z
okazji 50-ciu lat wspólnego pożycia małżeńskiego nadawane przez Prezydenta RP

23.01.2018

Burmistrz Goliny w Gminie Rzgów wziął udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów
i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej, ma którym omówiono: organizację
Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, zadania samorządu gminnego w zakresie
zwalczania ognisk ptasiej grypy, możliwości rozwoju usług prozdrowotnych na
ziemi konińskiej oraz przedstawiono sprawozdanie z realizacji projektu
„Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim za 2017 r., a także
podpisano umowę o partnerstwie na realizację projektu „Bezpieczny Powiat
Koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania

25.01.2018

Burmistrz Goliny w Gminie Ślesin wziął udział w Subregionalnym Zjeździe Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów zorganizowanym w ramach
Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
w Poznaniu, na którym przedstawiono nowe obowiązki w zakresie: ochrony
danych osobowych, jawności życia publicznego i oświadczeń majątkowych, a
także prawa wodnego

06.02.2018

w Gminie Żychlin Burmistrz Goliny brał udział w Forum Sołtysów Powiatu
Konińskiego, podczas którego omówiono pozyskiwanie środków finansowych przez
gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z PROW, finansowanie projektów
na obszarach wiejskich w 2018 r., a także możliwość pozyskania środków na
rozwój inicjatyw społecznych i gospodarczych z innych źródeł oraz działania
LEADER w ramach PROW 2014-2020

07.02.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZGKiM Sp. z o.o.,
w Golinie, na którym przedstawiono wstępny rachunek zysków i strat za rok 2017
oraz omówiono plan pracy Rady Nadzorczej i projekt Regulaminu Rady Nadzorczej
ZGKiM

13.02.2018

w Urzędzie Miejskim w Koninie Burmistrz Goliny podpisał wniosek o
dofinansowanie projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących
rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI

15.02.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał aneks do umowy dotyczącej
realizacji wspólnego projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie
Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie
elektronizacji usług publicznych”

16.02.2018

Burmistrz Goliny podpisał w Urzędzie Miejskim akt notarialny na nabycie na
własność Gminy Golina działek nr 195/16 i 196/1, obręb Golina (realizacja
uchwały Nr XXXI/156/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 23.02.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie działki)

18.02.2018

w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie Burmistrz Goliny wręczył nagrody
w Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny
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21.02.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny uczestniczył w dyskusji publicznej
dotyczącej projektu planu zagospodarowania przestrzennego obręb Węglew

01.03.2018

w Kaliszu, w siedzibie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Burmistrz
Goliny brał udział w spotkaniu, na którym zostały omówione wspólne inwestycje
na terenie Gminy Golina

03.03.2018

w Urzędzie Miejskim w Koninie Burmistrz Goliny podpisał wniosek o
dofinansowanie projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących
rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"

04.03.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w XX. Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS
Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia
LZS zorganizowanej w Wolsztynie

07.03.2018

w Siedlcu w powiecie wolsztyńskim, Burmistrz Goliny wziął udział w konferencji
z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomirem Mazurkiem oraz
przedstawicielami WIOŚ i WFOŚiGW w sprawie organizacji gospodarki odpadami

11.03.2018

w Hali Sportowo-Widowiskowej w Gminie Kleczew Burmistrz Goliny wziął udział
w X. Turnieju Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Sołtysów powiatu konińskiego

12.03.2018

na terenie Gminy Rychwał Burmistrz Goliny uczestniczył w Konwencie Wójtów
i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej, na którym omówiono Ogólnopolską
Akcję „Antydopalaczową” oraz „Dopalacze w powiecie konińskim i Mieście Konin”,
a także przyjęto stanowisko w sprawie odkrywki Ościsłowo

13.03.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w spotkaniu w sprawie projektów w ramach
Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji na terenie Zakładu Usług Wodnych
w Koninie

14.03.2018

w Kancelarii Notarialnej w Koninie Burmistrz Goliny– podpisał umowę notarialną
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
Spławie ozn. nr. geod. 276/2, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/232/2017 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 28.12.2017 r. wyrażającej zgodę na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina

16.03.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z firmą Zakład Robót
Inżynieryjnych Stanisław Dropiński z Konina na realizację zadania pn. „Stworzenie
zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – budowa
dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie Gminy Golina"
w zakresie części 1,3,4,5

16.03.2018

na terenie Gminy Ślesin Burmistrz Goliny wziął udział w Zarządzie Stowarzyszenia
„Bezpieczny Konin” – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

19.03.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z Przedsiębiorstwem
Usługowo-Handlowym "Trans-Gaj" s.c. z Konina na realizację zadania pn.
„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI –
budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy
Golina", w zakresie części 2

20.03.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z firmą FENIX Budownictwo
Sp. z o.o. z Witkowa na realizację zadania pn. „Stworzenie zintegrowanego
systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – budowa dróg/ścieżek dla
rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina" w zakresie części –
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6 obejmującej utworzenie punktu przesiadkowego
27.03.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z firmą „MAR-BUD”
Marciniak s.c. z Konina na wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczeń szatni na
Stadionie Miejskim w Golinie”

05.04.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny spotkał się z mieszkańcami ulicy Piaskowej
w Golinie, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie oraz Projektantem w
związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa ul. Piaskowej w Golinie – droga
powiatowa nr 3312P”

06.04.2018

Burmistrz Goliny podpisał akt notarialny na nieodpłatne przejęcie przez Gminę
Golina drogi wewnętrznej w mieście Golina dz. nr 195/16 i 196/1 o pow. 0.2412ha
(realizacja uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXI/156/2017 r. z dnia 23 luty
2017 r.)

11.04.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Golinie, podczas której podjęto
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu Spółki i przedstawiono:
wynik ekonomiczno-finansowy Spółki za I kwartał br. oraz informację Zarządu
o działalności Spółki między posiedzeniami

12.04.2018

Burmistrz Goliny wziął udział w uroczystości poświęconej pamięci Zbrodni
Katyńskiej w Szkole Podstawowej w Golinie

18.04.2018

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Burmistrz Goliny
podpisał umowę na realizację zadania w ramach inicjatywy „LEADER” pn. „Wzrost
aktywności oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Golina poprzez
zagospodarowanie przestrzeni publicznej i utworzenie ogólnodostępnych miejsc
rekreacji w miejscowości: Adamów Kolonia, Golina, Kraśnica, Węglew”

04.05.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny zawarł umowę z Agencją Rozwoju
Regionalnego w Koninie, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pana
Krzysztofa Gubańskiego dotyczącą objęcia udziałów w kapitale zakładowym
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

09.05.2018

na terenie Starostwa Powiatowego w Koninie Burmistrz Goliny uczestniczył
w spotkaniu Grupy Sterującej w związku z realizacją projektu „Wzmacnianie
zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych
oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”, podczas którego ustalono
terminy spotkań z wykonawcami OPGK i GEOMAR dotyczących stosowanej
technologii podczas ustalania granic z mieszkańcami, określono warstwy
tematyczne do Portalu Aglomeracji Konińskiej, wskazano osoby do
administrowania geoportalem i portalem Aglomeracji Konińskiej oraz
skierowaniem osób na szkolenia

10.05.2018

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Burmistrz Goliny
podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych
o szer. 4m w miejscowości Golina i Sługocinek

17.05.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w spotkaniu na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, na którym zaprezentowano i
omówiono rozwiązania projektowe w związku z przebudową skrzyżowań w ciągu
drogi krajowej nr 92 w miejscowościach Rokosz i Spławie
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24.05.2018

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Burmistrz Goliny uczestniczył
w spotkaniu subregionalnym zorganizowanym przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego,
podczas którego omówiono potencjały i problemy rozwojowe Wielkopolski
Wschodniej

24.05.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w ceremonii otwarcia X. Ogólnopolskiego Turnieju
Koszykówki Olimpiad Specjalnych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie

25.05.2018

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Burmistrz Goliny
podpisał umowę na udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu „Szatnia
na Medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont pomieszczeń na
Stadionie Miejskim w Golinie”

29.05.2018

Burmistrz Goliny podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Instalacje
systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Golina, Rychwał,
Tuliszków i Wierzbinek" na terenie Gminy Rychwał

30.05.2018

– w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z firmą Zakład Robót
Inżynieryjnych Stanisław Dropiński z Konina na realizację zadania pn. „Budowa
ulicy Pułaskiego w Golinie”

30.05.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w Zgromadzeniu Wspólników w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Golinie, na którym podjęto uchwały
w sprawach: podziału zysku na rok 2017, udzielenia absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej, zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz
wprowadzenia zmian w Regulaminie dotyczącym zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Zarządu

06-07.06.
2018

w Poznaniu Burmistrz Goliny uczestniczył w projekcie pn. „Wsparcie kadry JST
w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój
szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów
szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów
podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji
kluczowych uczniów”

08.06.2018

Burmistrz Goliny przewodniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, podczas którego podjęto
uchwały w sprawach: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2017 r., udzielenia absolutorium
Zarządowi Związku z wykonania budżetu za 2017 r,. projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Wieloletniego Planu Rozwoju .
i Modernizacji Zakładu Usług Wodnych na lata 2018-2020 oraz przedstawiono
informacje: w sprawach budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych
zwierząt na terenie Gminy Krzymów, projektów z zakresu gospodarki wodno–
ściekowej realizowanych w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji

08.06.2018

Burmistrz Goliny podpisał umowę o dofinansowanie projektów dotyczących
gospodarki wodno-ściekowej w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji na terenie Gminy Stare Miasto

11.06.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w konferencji „Sołectwo, Sołtys – kompetencje,
obowiązki” oraz finale 16. Edycji konkursu „Sołtys Roku" zorganizowanej w
Senacie Rzeczypospolitej Polskiej
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15-16.06.
2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w uroczystościach oraz imprezach towarzyszących
związanych z obchodami XIII. Dni Goliny

19.06.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał porozumienie z Komendą
Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Koninie w sprawie
uczestnictwa Gminy Golina w pokryciu kosztów zakupu samochodu dla
Komisariatu Policji w Golinie

23.06.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w uroczystościach z okazji 100-lecia istnienia OSP
w Radolinie

26.06.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia, które
odbyło się na terenie Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych w Poznaniu

27.06.2018

Burmistrz Goliny brał udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Oświetlenia
Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. w Kaliszu, na którym podjęto uchwały w
sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i jej działalności za
2017 rok, podziału zysku za rok obrotowy 2017, udzielenia absolutorium i
przyznania Prezesowi Zarządu świadczenia dodatkowego za okres od 01.0130.06.2017 oraz zmiany umowy Spółki

03.07.2018

w Starostwie Powiatowym w Koninie Burmistrz Goliny podpisał dwie umowy
z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektów pn.
”Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa
Adamów” oraz "Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w
Kawnicach” w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi

11.07.2018

w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Burmistrz Goliny uczestniczył w spotkaniu
w sprawie nabycia przez Gminę Golina mienia Skarbu Państwa położonego w
mieście Golina (działka nr 2176 powierzchni 0,4229 ha, działka nr 2175 o
powierzchni 0,2810 ha)

17.07.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał aneks Nr 1 do umowy dotyczącej
projektu pn. „Bezpieczny Powiat Koniński – Wsparcie Systemu Wczesnego
Ostrzegania”

20.07.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z Firmą Apis Polska Sp.
z o.o. z Jarosławca na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Golina, dostawa i montaż urządzeń
plenerowych siłowni fitness w miejscowościach: Węglew, Adamów Kolonia
i Golina, wraz z dostawą i montażem urządzeń plenerowych siłowni fitness
i placów zabaw dla dzieci (Orlik) Golina i Kraśnica

22.07.2018

Burmistrz Goliny wziął udział w obchodach z okazji 10-lecia działalności
Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Gminie Szydłów w województwie
świętokrzyskim

30.07.2018

– Burmistrz Goliny uczestniczył w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu
lekkoatletycznego zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego

31.07.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z firmą „Zakład Robót
Inżynieryjnych Stanisław Dropiński” z Konina na realizację zadania pn.
„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ul. Sienkiewicza – obręb
Golina i m. Sługocinek – obręb Sługocinek w mieście Golina
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31.07.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał porozumienie w sprawie
zapewnienia transportu w zakresie przewozu publicznego ogólnodostępnego
w ramach linii regularnych

02.08.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z Przedsiębiorstwem
Usługowym „Transkop” Stanisław Maciejewski z Konina na realizację zadania pn.:
Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi na Osiedlu
Wschód – odwodnienie w mieście Golina ul. Olimpijskiej, ul. Wojska Polskiego, ul.
Bema, ul. Dąbrowskiego

03.08.2018

w Kancelarii Notarialnej w Koninie Burmistrz Goliny podpisał akt notarialny na
nieodpłatne przejęcie przez Gminę Golina nieruchomości drogowej – gruntowej,
działka nr 310/13 o pow. 852 m² w obrębie Węglew (realizacja Uchwały Rady
Miejskiej w Golinie Nr L III/292/2018 r. z dnia 14 czerwca 2018 roku)

07.08.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z firmą ”Produstal” P.P.H.U
inż. Andrzej Smarzyński, ul. Torowa 9 ze Słupcy na realizację zadania pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji
w gminie Golina” – budowa 2 sztuk boisk do piłki plażowej

09.08.2018

w Starostwie Powiatowym w Turku Burmistrz Goliny podpisał umowę z Wojewodą
Wielkopolskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina ul. Targowa” realizowanego
w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

16.08.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny uczestniczył w spotkaniu w sprawie
przygotowania strategii oświatowej dla gminy Golina w ramach realizowanego
programu pn. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie
wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

26.08.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w Dożynkach Gminnych

06-07.09.
2018

w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
Burmistrz Goliny uczestniczył w ostatnim w kadencji zjeździe Klubu Wójtów
Burmistrzów Prezydentów Miast i Starostów

11.09.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie Region Wielkopolski w Poznaniu na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów

12.09.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Handlowo Usługowym „Metal” Błażej Nowakowski z Lichenia Starego
na transport i ułożenie destruktu asfaltowego na terenie Gminy Golina

15.09.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w uroczystościach 140-lecia OSP Kawnice

17.09.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał z powiatem konińskim umowę
użyczenia przez Gminę Golina lokalu w celu umożliwienia świadczenia nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

20.09.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z firmą „Zakład Robót
Inżynieryjnych Stanisław Dropiński” z Konina na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina ul. Targowa”

34

Raport o stanie Gminy Golina 2018

23.09.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w rajdzie rowerowym „Golina ku Niepodległej”
z okazji 100-lecia Niepodległości zorganizowanego w ramach Rodzinnych Rajdów
Rowerowych w Golinie

26.09.2018

w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie Burmistrz Goliny uczestniczył
w uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Golinie z okazji 100-lecia odzyskania
Niepodległości

08.10.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z firmą RemontowoBudowlaną „BUDMAR” Gutowski Marcin Rozalin gm. Słupca na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań (od ul. Okólnej do
ul. Generała Sikorskiego)"

09.10.2018

w Urzędzie Miejskim Burmistrz Goliny podpisał umowę z firmą Zakład Robót
Inżynieryjnych Stanisław Dropiński z Konina na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Armii
Poznań do posesji Nr 45 przy ul. Generała Sikorskiego)"

09.10.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w spotkaniu dialogowym, poświęconym debacie
wokół planu działań na rzecz podwyższenia jakości pracy placówek oświatowych
na terenie Gminy Golina zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Golinie

12.10.2018

w Kazimierowie gmina Stare Miasto Burmistrz Goliny przewodniczył Zgromadzeniu
ZMWiK w Koninie, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zmiany planu
finansowego na 2018 r. oraz przekazano informację dot. projektów z zakresu
gospodarki w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji

12.10.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w uroczystym otwarciu przebudowanej ulicy
powiatowej (Golina, ul. Piaskowa)

26.10.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród Burmistrza Goliny
dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej
w Radolinie
Burmistrz Goliny wziął udział w obchodach 50-lecia Szkoły Podstawowej
w Przyjmie

22.11.2018
23.11.2018

w Urzędzie Miejskim w Koninie Burmistrz Goliny uczestniczył w spotkaniu
Burmistrzów i Wójtów gmin tworzących Koniński Obszar Strategicznej Interwencji,
podczas którego omówiono sprawy związane z wnioskowaniem o dofinansowanie
w konkursie nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/18 w ramach Poddziałania 3.3.1
„Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach puli środków
wydzielonych dla KOSI w wysokości 4 394 850,34 zł

27.11.2018

Burmistrz Goliny przewodniczył Zgromadzeniu ZMWiK w Koninie, na którym
uchwalono plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie na 2019 r. oraz przedstawiono informację dotyczącą projektów z
zakresu gospodarki wodno – ściekowej, realizowanych w ramach Konińskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji

28.11.2018

w Urzędzie Miejskim w Koninie Burmistrz Goliny uczestniczył w spotkaniu
w sprawie złożenia wniosku w związku z ogłoszeniem naboru w ramach
Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”, w ramach
którego przewidziana została pula środków dla Konińskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji

30.11.2018

Burmistrz Goliny uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Koninie,
podczas którego rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawach: zatwierdzenia
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cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie oraz zatwierdzenia Planu Działalności Spółki na rok
2019
03.12.2018

w Starostwie Powiatowym w Koninie Burmistrz Goliny uczestniczył w Konwencie
Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej, na którym wybrano
Przewodniczącego Konwentu, omówiono realizację zadania Aglomeracja Konińska

05.12.2018

w Skalmierzycach Burmistrz Goliny wziął udział w Zgromadzeniu Wspólników
Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. w Kaliszu, na którym podjęto
uchwały: w sprawach przystąpienia nowego Wspólnika i podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki

06.12.2018

w Urzędzie Miejskim w Koninie Burmistrz Goliny podpisał porozumienie w sprawie
współpracy i organizacji prac nad przygotowaniem projektu pn. „Stworzenie
zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI- etap II”

07.12.2018

w Urzędzie Gminy Stare Miasto Burmistrz Goliny uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska, na którym dokonano
zmian w składzie zarządu Stowarzyszenia po wyborach samorządowych 2018 r.

13-14.12.
2018

w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
w Poznaniu Burmistrz Goliny wziął udział w zjeździe inauguracyjnym w nowej
kadencji klubu Wójtów Burmistrzów Prezydentów Miast i Starostów

2. Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Goliny w 2018 roku
Burmistrz Goliny przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 10:00 do
15:30. W ramach przyjęć interesantów Burmistrz Goliny przyjął:
ROK
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IV.

REALIZACJA POLITYK, STRATEGII I PROGRAMÓW

W okresie sprawozdawczym w Gminie Golina realizowane były następujące strategie
i programy:
1. Strategia Rozwoju Gminy Golina na lata 2016–2026.
2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2018–2021.
3. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzież z terenu Gminy
Golina.
4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golina na lata 2017–2023.
5. Program opieki nad zabytkami Gminy Golina na lata 2018–2021.
6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015–2020.
7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata
2018–2022.
8. Gminny program wspierania rodziny na lata 2017–2019.
9. Program Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2017–2020.
10. Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina
na rok 2018.
11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Golina na rok 2018.

1. Strategia Rozwoju Gminy Golina na lata 2016–2026
Uchwałą Nr XXI/100/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 2 czerwca 2016 r. przyjęto Strategię
Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026. Dokument powstał z inicjatywy władz
samorządowych dostrzegających potrzebę rozwoju Gminy we wszystkich sferach życia jej
mieszkańców. Strategia określa kierunki, którymi powinna podążać Gmina, aby zapewnić
zrównoważony rozwój oraz poprawę warunków życia.
W 2018 roku w związku ze Strategią Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026 realizowano
Projekty i zadania pn.:
1) Wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI – wsparcie
działalności gospodarczej
Projekt realizowano na podstawie zawartego porozumienia i umowy partnerskiej, gdzie
partnerem wiodącym było Miasto Konin, przy udziale partnerów na etapie rekrutacji gminy:
Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto.
Cel główny Projektu określono jako: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia
poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu K OSI.
Cele szczegółowe określono jako:
a) zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na terenie K OSI;
b) zwiększenie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności
gospodarczej;
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c) przeciwdziałanie barierom w rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie
finansowe i rozwojowe.
Projekt realizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 poddziałanie 6.3.1 Samo zatrudnianie i przedsiębiorczość.
2) Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Golina
W ramach Projektu wykonano:
a) przebudowę drogi w miejscowości Golina, ulice Wąska, Generała Sikorskiego,
Targowa, Generała Sikorskiego, Armii Poznań;
b) budowę ulicy Pułaskiego w miejscowości Golina;
c) remont dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie gminy Golina:
Golina ulice: Chabrowo, Liliowa Sportowa, Rzeźnicza, Polna, droga koło Kościoła
Świętego Jakuba, Barbarka, Brzeźniak, Rosocha, Kawnice, Barbarka-Piotrowo,
Sługocinek, Kolno, Adamów, Spławie, Spławie-Maksymów, Węglew-Kolonia
ul. Szmaragdowa, Przyjma, Myślibórz, Radolina;
d) budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi na Osiedlu
Wschód – odwodnienie w ulicach: Olimpijska, Wojska Polskiego, Bema,
Dąbrowskiego w miejscowości Golina;
e) przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Golina
ul. Sienkiewicza i miejscowości Sługocinek;
3) Budowa, remonty lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej
infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
(np. ścieżki rowerowe)
Projekt pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”
realizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, a w nim szczegółowe działania pn.:
a) „Budowa dróg rowerowych na terenie K OSI: Golina, ul. Bohaterów II Wojny,
Słowackiego, Kusocińskiego, Węglew-Kolonia, Spławie, ciąg pieszo-rowerowy
Węglew”;
a) „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego – utworzenie punktów
przesiadkowych na terenie K OSI: Punkt przesiadkowy ul. Poniatowskiego
w Golinie – wymiana wiaty przystankowej na nową wraz wiatą rowerową,
oświetleniem solarnym i kamerą”.
4) Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska na terenie Gminy jest właściwa
gospodarka wodno – ściekowa
Rozpoczęto realizację zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Golina w ramach obszaru K OSI w ramach Osi Priorytetowej
4 Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Podziałanie 4.3.1 Gospodarka
wodno-ściekowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt realizowano w porozumieniu pomiędzy Gminą Golina a beneficjentem Zakładem
Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie. Przy realizowaniu Projektu założono budowę kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Golina o długości 25,966 km w miejscowościach: Kawnice,
Węglew, Kraśnica, Golina, Spławie, Adamów, Adamów Kolonia, Golina Kolonia oraz
przebudowę mechaniczno-biologiczną oczyszczalni ścieków do docelowej przepustowości
1200 m3/dobę.
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14 sierpnia 2018 roku Zakład Usług Wodnych w Koninie ogłosił przetarg nieograniczony na
realizację ww. zadania, który został unieważniony. Zamawiający ponownie ogłosił przetarg
21 grudnia 2019 r. na wybór wykonawców zadania. Przewidziano termin realizacji zadania
do końca 2020 roku.
Realizując ww. zadanie wykonano dokumentację projektowo kosztorysową sieci
wodociągowej długości 1,5 km Węglew–Kraśnica oraz dokumentację wielobranżową
projektowo-kosztorysową rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości
Węglew. Zadanie na etapie pozyskania decyzji środowiskowej.
5) Odnawialne źródła energii budowa instalacji służących do wytwarzania energii przy
wykorzystaniu m. in. energii słonecznej, wiatrowej, wodnej czy geotermalnej
W 2018 roku rozpoczęto realizację projektu partnerskiego pn. Instalacja systemów
odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek.
Projekt realizowany w ramach podziałania 3.1.1 pn. Wytwarzanie energii z odnawialnych
źródeł energii Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W ramach projektu planowano zakup i instalację 168 sztuk instalacji fotowoltanicznych na
terenie Gminy Golina.

2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018–2021
Uchwałą nr XLVI/229/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r. wprowadzono
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2018–2021. Działania określone w Programie w roku 2018 były realizowane przez
Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie, Gminną
Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Policję.
Zgodnie z art. 9a pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gmina podejmuje
działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy
w Zespole Interdyscyplinarnym. Zespół zadaniowo zobowiązano do integrowania
i koordynowania działań podmiotów, tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych i prokuratorów oraz innych podmiotów
działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zadań określonych
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wdrożenia systemu przepływu
informacji i reagowania na diagnozowane problemy społeczne, w tym w szczególności
przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy domowej,
demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, a także zintegrowanie
działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.
W 2018 roku w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Golina wchodziło
11 osób. Odbyły się 4 spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska
przemocy na ternie Gminy Golina, omawiano akta prawne, według których podejmowane
są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Członkowie Zespołu omawiali działania
poszczególnych grup roboczych, oceniali skuteczność ich działań oraz możliwości dotyczące
profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia
kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.
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W Gminie Golina objęto Procedurą Niebieskiej Karty 17 rodzin, z tego wobec 9 rodzin
procedurę wszczęto w 2018 roku. Wszczęcie procedury nastąpiło przez Policję („Niebieska
Karta A”). Podejmowane działania wobec rodzin polegały na opracowaniu i realizacji planów
pomocy. Ofiary przemocy uzyskały: porady psychologa i prawnika, pomoc w ramach pracy
socjalnej, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, pouczenie czym jest przemoc
oraz jakie są jej konsekwencje prawne, motywowanie do podjęcia zmiany zachowań,
wskazanie możliwości i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne.
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego spowodowały odbycie się 43 spotkań grup
roboczych, które sporządziły 5 formularzy „Niebieskich Kart-C” (z osobą, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie) i 4 formularze „Niebieskiej Karty-D”
(z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).
W 2018 roku zakończono procedurę w 11 przypadkach – we wszystkich z powodu ustania
przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

3. Lokalny
Program
Wspierania
i Młodzieży z terenu Gminy Golina

Edukacji

Uzdolnionych

Dzieci

Uchwałą nr XLVI/237/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r. przyjęto Lokalny
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Golina,
a w dniu 14 czerwca 2018 r. podjęto uchwałę nr LIII/296/2018 Rady Miejskiej w Golinie
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla
uzdolnionych uczniów z terenu gminy Golina.
Zgodnie z uchwałą stypendia Burmistrza Goliny przeznaczono dla uzdolnionych uczniów klas
gimnazjalnych i klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Golina, którzy otrzymują
bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub mają
szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach.
W 2018 roku wpłynęło 47 wniosków o przyznanie stypendium, z tego 36 spełniło kryteria
określone w Uchwale. Burmistrz Goliny przyznał 36 jednorazowych stypendiów po 470,00 zł.
Uzdolnieni uczniowie otrzymali łącznie 16 920,00 zł.

4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golina na lata 2017–2023
Uchwałą nr XLII/208/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r. przyjęto
lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golina na lata 2017-2023. W ramach realizacji Programu
podjęto następujące działania:
1) Nadano nową funkcję budynkowi po restauracji SMAKOSZ, dokonano rewitalizacji
Parku Miejskiego oraz Stadionu Miejskiego w Golinie
W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie
zadań pt. „Nadanie nowej funkcjonalności budynkowi po byłej restauracji Smakosz” oraz
„Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w miejscowości Golina”. Projekt złożono
o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
podziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic terenów wiejskich, przemysłowych
i powojskowych.
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W 2018 roku przeprowadzono remont pomieszczeń szatni na Stadionie Miejskim
w Golinie. Zadanie realizowane przy udziale środków budżetu województwa Wielkopolskiego
na 2018 rok, w ramach programu „Szatnia na medal”. Dodatkowo przygotowano
dokumentacje techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie na realizację zadania pn.
Przebudowa i budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Golinie oraz
opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę na realizację
zadania dot. wykonania kotłowni gazowej w budynku na Stadionie Miejskim w Golinie.
2) Aktywizacja społeczna mieszkańców realizowana przez Bibliotekę Publiczną w Golinie
Biblioteka Publiczna w Golinie oraz jej file w Kawnicach i Przyjmie realizowały projekty
kulturalno-edukacyjne promujące czytelnictwo jako formę spędzenia wolnego czasu dla
dzieci, młodzieży i dorosłych pracując zgodnie z hasłem: Spotkajmy się na KAWIE (K-kultura,
A-animacja, W-wiedza, I-informacja, E-edukacja). W ramach projektów podjęto następujące
działania:
a) zorganizowano spotkania autorskie m.in. Dorota Comrzyńska-Nogala, Małgorzata
Strękowaska – Zaremba, Katarzyna Wasilkowska, Kalina Jerzykowska, Marcin Pałasz,
Agnieszka Frączek;
b) odbyto spotkania z osobami znanymi ze świata kultury, naukowcami, podróżnikami
i regionalistami m.in. Jarosławem Kretem, prof. Piotrem Gołdynem;
c) zaproszono na „Narodowe czytanie” fragmentów „Przedwiośnia” Daniela
Olbrychskiego;
d) wydano książkę z bajkami napisanymi przez mieszkańców w ramach konkursu
„Golinianie Dzieciom”;
e) zrealizowano projekt „Śpiewająco dla Niepodległej”, podczas którego mieszkańcy
Gminy brali udział w warsztatach wokalnych;
f) odbył się występ gminnego, międzypokoleniowego zespołu Wokaliza podczas
obchodów Święta Odzyskania Niepodległości oraz na Gali z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości;
g) miały miejsce: aktywizacja, integracja oraz kształcenie, rozwijanie sprawności
intelektualnej i upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin dla seniorów Gminy Golina
podczas spotkań na Golińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku;
h) spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki.
W Bibliotece działalność prowadzą również: psycholog pełniący dyżur w ramach Gminnej
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespół Wokaliza, Goliński Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Odbywają się warsztaty
z wykorzystaniem klocków LEGO (zajęcia adresowane są do dzieci).
W Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie odbyły się: Koncert z okazji XXX-lecia zespołu
Akcent, Otwarty Ogólnopolski Turniej Karate-Kyokushin, X Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Olimpiad Specjalnych, warsztaty taneczne prowadzone przez profesjonalnych tancerzy
z Polski i ze świata, spotkanie z dietetykiem olimpijczyków Justyną Mizrą oraz Memoriał im.
Jana Kmieczyńskiego.
3) Animacja społeczno-kulturalna realizowana przez Dom Kultury w Golinie
Dom Kultury w Golinie prowadził działalność kulturalną, rozrywkową i edukacyjną mająca
na celu integrację społeczności lokalnej i propagowanie nowoczesnych, otwartych postaw
życiowych oraz rozbudzenia i zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności,
podnoszenia świadomość i wiedzy mieszkańców na temat różnorodnych form kultury
i sztuki.
41

Raport o stanie Gminy Golina 2018

W 2018 roku Dom Kultury realizował m.in. następujące działania, imprezy i projekty: VIII Bal
Rodzinnych Rajdów Rowerowych, XXVII Finał WOŚP podczas którego zabrano kwotę
008,83 zł, zajęcia sensoplastyczne, warsztaty walentynkowe, kreatywne ferie zimowe dla
dzieci i młodzieży, warsztaty plastyczne, spotkanie wielkanocne Burmistrza Goliny
z mieszkańcami, wyjazdy integracyjne do teatru w Toruniu i Gnieźnie, Rajd Katyński
Ku Niepodległej, Dzień Dziecka, bieg Doliną Warty z okazji Dni Goliny, XIII Dni Goliny
(16-17.06.2018 r.), I Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej, koncert zaduszkowy
w Spławiu, wyjazd do Gdańska na Jarmark Bożonarodzeniowy, Przegląd Twórczości
Bożonarodzeniowej i wspólne kolędowanie z Burmistrzem Goliny, bal sylwestrowy.
Dom Kultury prowadził zajęcia w pracowni plastycznej, zajęcia w pracowni muzycznej (nauka
gry na instrumentach, zespół wokalny Video Stars, zespół wokalny dla dzieci młodszych,
Kapela Podwórkowa, Zespół Śpiewaczy Senior) oraz zajęcia taneczne MAŻORETKI.
4) Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanym obszarze miasta
i gminy
W 2018 roku w mieście Golina wykonano następujące prace związane z poprawą jakości
dróg i chodników na obszarze objętym rewitalizacją: budowa ul. Pułaskiego, przebudowa
ul. Targowej oraz przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Golina,
ul. Sienkiewicza, remont drogi przez położenie nawierzchni z destruktu asfaltowego na ulicy
Rzeźniczej, Polnej oraz na drodze przy Kościele Św. Jakuba.
W ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI” wykonano ścieżki rowerowe przy ulicy Słowackiego
w Golinie oraz w miejscowości Spławie.
Niektóre odcinki dróg w miejscowości Spławie, Golina Kolonia i Myślibórz wyremontowano
wykorzystując destrukt asfaltowy.
5) Kompleksowy remont kościoła Parafii pod Wezwaniem Św. Mateusza Apostoła
w Myśliborzu
W 2018 roku gmina Golina przekazała Parafii w Myśliborzu dotację w kwocie 60 000,00 zł0
na wykonanie prac związanych z odwodnieniem przy kościele.
6) Warsztaty artystyczne organizowane prze Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja
w Węglewie
Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja w Węglewie pod patronatem Burmistrza Goliny
zorganizowało w 2018 roku imprezy kulturalne: Koncert Kazania Gnieźnieńskie, Festiwal
Niepodległościowy w ramach, którego odbyły się warsztaty rękodzielnicze dla szkół
podstawowych z gminy Golina, wykonano mural niepodległościowy oraz rzeźby walczących
o Naszą Wolną Polskę, zorganizowano koncert niepodległościowy w Kościele Parafialnym
w Kawnicach.
Stowarzyszenie w 2018 roku organizowało liczne plenery rzeźbiarskie i malarskie.
7) Lokalne usługi społeczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w 2018 roku realizował w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
7, Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty
pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne.
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Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych na rzecz rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie polegało na objęciu 14 rodzin (tj. 30 osób)
dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz wspomaganiu
rodzin przez specjalistów: psycholog, logopeda, specjalista terapii uzależnień w miejscu
zamieszkania. Wszystkie rodziny objęto także wsparciem asystenta rodziny. Program
realizowany był z 16 partnerami w okresie od 01.01.2017 r.-31.12.2018 r. Projekt utrzymano
na kolejne 24 miesiące po jego zakończeniu.

5. Program opieki nad zabytkami Gminy Golina na lata 2018–2021
Uchwałą Nr L/281/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. przyjęto Program
Opieki nad Zabytkami Gminy Golina na lata 2018–2021. W ramach realizacji Programu objęto
pracami następujące obiekty:
1) Zespół dworsko-parkowy w Golinie
Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji parku oraz wykonano projekt oświetlenia
parku. Dokumentację przygotowano celem wystąpienia przez Gminę Golina z wnioskiem
o dofinansowanie realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego
w Golinie” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
podziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic terenów wiejskich, przemysłowych
i powojskowych.
2) Park dworski w Radolinie
W 2018 roku zrealizowano projekt budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Parku
w Radolinie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach projektu wykonano tablice przyrodnicze wraz
ze stelażami, ławo-stoły dydaktyczne z bali oraz tablicę z planem ścieżki.
3) Kompleksowy remont kościoła Parafii pod Wezwaniem Św. Mateusza Apostoła
w Myśliborzu
W 2018 roku Gmina Golina przekazała Parafii w Myśliborzu dotację w kwocie 60 000,00 zł
na wykonanie prac związanych z odwodnieniem przy Kościele.
4) Cmentarz rzymskokatolicki w Myśliborzu oraz cmentarz ewangelicko-augsburski
w Węglewskich Holendrach
W 2018 roku wykonano
z terenu Gminy Golina.

prace

porządkowe

przez

uczniów

szkół

podstawowych

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015–2020
Uchwałą Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w przyjęto Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015-2020.
W ramach projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej
na terenie K OSI finansowanego z WRPO 2014 – 2020” wykonano działania pn.:
1) Budowa dróg rowerowych na terenie K OSI:
a) droga rowerowa dla rowerów ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie 0,250 m;
b) ścieżka rowerowa ul. Słowackiego w Golinie - 0,642 m;
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c)
d)
e)
f)

ścieżka rowerowa ul. Kusocińskiego
ścieżka rowerowa Węglew-Kolonia
ciąg pieszo-rowerowy Obręb Węglew
ścieżka rowerowa Spławie

–
–
–
–

0,615
0,868
0,290
1,353

m;
m;
m;
m;

2) Modernizacja infrastruktury transportu publicznego – utworzenie punktów
przesiadkowych na terenie K OSI:
Punkt przesiadkowy ul. Poniatowskiego w Golinie wymieniono wiatę przystankową na
nową wraz wiatą rowerową, oświetleniem solarnym i kamerą.
W ramach zawartych umów i porozumień zrealizowano zadania własne Gminy dotyczące
publicznego transportu:
1) Zawarto porozumienie na dofinansowanie utrzymania linii autobusowej Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Koninie – 7 kursów autobusów podmiejskich w dni robocze
(w 2018 roku zrealizowano 26 736,52 wozokilometrów),
2) Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie na
zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Golina – ustalono sieć
połączeń umożliwiających mieszkańcom Gminy dojazd do szkół ponadgimnazjalnych
oraz do pracy (w 2018 roku zrealizowano 115 763,30 wozokilometrów).

7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Golina na lata 2018–2022
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem
własnym gminy, nałożonym przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Ustawa nakłada
na gminy obowiązek uchwalenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy na co najmniej pięć kolejnych lat. Mając na uwadze powyższe Uchwalą
Nr L/280/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. przyjęto wieloletni programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 2018-2022.
W 2018 roku łączna liczba lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
Golina wynosiła 25 lokali o łącznej powierzchni 1 006,97m², w tym:
1) 20 lokali komunalnych znajdujących się na terenie miasta Golina o łącznej
powierzchni 745,50 m2:
a) Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 15 – 10 lokali;
b) Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12 – 2 lokale;
c) Budynek wielorodzinny przy ul. Plac Kazimierza Wielkiego 4 – 4 lokale;
d) Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja 1 – 4 lokale.
2) 5 lokali socjalnych na terenie gminy Golina o łącznej powierzchni 261,47 m2:
a) Budynek po szkole w Węglewskich Holendrach – 4 lokale;
b) Budynek po szkole w Spławiu – 1 lokal.
W 2018 roku Zarząd nad lokalami mieszkaniowymi na postawie zawartej umowy sprawował
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie.
Dochody w 2018 roku z tytułu czynszu za najem mieszkań komunalnych i socjalnych
wyniosły 32 946,04 zł. W minionym roku nie sprzedano żadnego lokalu. W 2018 roku
zgodnie z wyrokiem w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Gmina Golina była zobowiązana
przyznać jeden lokal mieszkalny. Wyrok został przez gminę wykonany.
W 2018 roku przeprowadzono następujące remonty:
1) Wymiana instalacji elektrycznej za kwotę 4 784,40 zł, w budynku Golina, Plac
Kazimierza Wielkiego 15,
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2) Wymiana instalacji elektrycznej za kwotę 1 080,00 zł, w budynku Golina, Plac
Kazimierza Wielkiego,
3) Wymianę 2 okien za kwotę 2 000,00 zł w budynku w budynku Golina, Plac Kazimierza
Wielkiego 15,
4) Remont mieszkania za kwotę 34 668,00 zł w budynku Golina, ul. 1 Maja 1,
5) Remont mieszkania za kwotę 30 040,34 zł na Stadionie w Golinie.
Gmina Golina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych większości rodzin
oczekujących na najem mieszkania (53 gospodarstw domowych), które znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej. Powodem jest brak budynków, w których mogłyby powstać
lokale mieszkalne. Zadłużenie z tytułu najmu na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 12 205,16 zł
(zadłużonych było 5 lokatorów).

8. Gminny program wspierania rodziny na lata 2017–2019
W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej Uchwałą Nr XXX/151/2016 z 29 grudnia 2016 r. przyjęto Gminny Program
Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
W ramach realizacji tegoż programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie zatrudnił
w 2018 roku jednego asystenta rodziny, który świadczył wsparcie dla 18 rodzin, w których
opieką było objętych 48 dzieci przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze.
W trakcie roku sprawozdawczego zakończono współpracę z 5 rodzinami, z tego
w 4 rodzinach zrealizowano określone cele, a 1 rodzina zaprzestała współpracy z asystentem.
W 2018 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie 11 dzieci z 9 rodzin
objętych było pieczą zastępczą w tym: dziewięcioro dzieci – rodzina zastępcza spokrewniona,
dwoje dzieci – rodzina zastępcza niezawodowa.
Zgodnie z przepisami, w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, gmina opłaca
w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, w drugim roku 30% kosztów a w trzecim 50%
kosztów.
W 2018 r. gmina wydatkowała na realizację programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
kwotę 82 082,64 zł, z czego na pieczę zastępczą kwotę 32 387,11 zł, a na asystenta rodziny
49 695,53 zł, w tym dotacja 20 513,00 zł.
Wspierając wyżej wymienione rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie udzielił
również wsparcia finansowego, poradnictwa socjalnego i rodzinnego.

9. Program Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2017–2020
Uchwałą nr XXVII/141/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2016 r. przyjęto
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2017-2020 wynikający z Krajowego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Ministrów. Źródłem
finansowania zadań Krajowego Programu zaplanowanych dla jednostek samorządu
terytorialnego są środki własne gminy określone w stosownych uchwałach budżetowych.
Zadania ukierunkowane na wczesną profilaktykę narkomanii powinny być zaplanowane
z zadaniami wczesnej profilaktyki problemów alkoholowych i finansowane z tych samych
środków, tj. z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Głównym
celem programu jest ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów
społecznych i zdrowotnych. Wydatki gminy Golina na przeciwdziałanie problemów
alkoholowych zamknęły się w kwocie 3 064,00 zł.
Realizację Programu połączono z działaniami mającymi na celu umożliwienie atrakcyjnego
spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych podczas zorganizowanych
gminnych zawodów i konkursów sportowych.
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W roku 2018 Gmina Golina realizowała zadania wynikające z Programu w ramach kampanii
„Narkotyki-to mnie nie kręci!”.
W ramach programu podjęte zostały następujące działania:
1) W szkołach odbywały się prelekcje na temat szkodliwości zażywania narkotyków
i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy), omawiano z uczniami metody
radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, przeprowadzano pogadanki
utrwalające zachowania asertywne. Dzieci wykonywały też prace plastyczne
propagujące zdrowy styl życia,
2) Poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, zawodów sportowych
zagospodarowany został czas wolny uczniów,
3) Pedagodzy szkolni przeprowadzali z młodzieżą rozmowy profilaktyczno–
wychowawcze, podczas których poruszana była tematyka związana z uzależnieniami,
w tym od narkotyków. Pedagodzy prowadził indywidualne rozmowy z uczniami i ich
rodzicami, ułatwiając rozwiązanie wielu problemów. Zagadnienia z zakresu
profilaktyki narkotykowej realizowane były poprzez podejmowanie na zajęciach
tematów dotyczących tego problemu,
4) We współpracy z rodzicami podejmowane były działania związane z eliminowaniem
niepokojących zachowań młodzieży,
5) Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Golinie brali też udział w spotkaniach z dziećmi
i młodzieżą szkolną, podczas których przeprowadzali pogadanki m. in. na temat
profilaktyki narkotykowej, realizowali zadania dotyczące prewencji i tym samym
włączali się w działania zawiązane z przeciwdziałaniem narkomanii.

10. Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta i Gminy Golina na rok 2018
Uchwałą nr XLIV/215/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r. przyjęto
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina
na rok 2018 stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Program
finansowany jest z budżetu Gminy Golina ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 roku wydatki na przeciwdziałanie
alkoholizmowi wynosiły 141 153,90 zł.
Głównym
założeniem
Programu
było
zmniejszenie
problemów
alkoholowych
i narkomanii oraz zapobieganie powstawaniu nowych patologii na terenie Gminy. Jako cel
długofalowy określono wytworzenie wśród mieszkańców Gminy nowej świadomości
dotyczącej realizacji „Alkohol, narkotyki – człowiek oraz promowanie zdrowego stylu życia”.
W celu inicjowania działań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów
alkoholowych Burmistrz Goliny powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Golinie szczególnie ukierunkowanej w 2018 roku na:
a) popularyzację wiedzy na temat uzależnienia wśród mieszkańców Gminy;
b) realizację sprawdzonych w kraju programów profilaktycznych;
c) objęcie opieką dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
i problemem narkomanii;
d) stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego, rozwijanie
zainteresowań (głównie dzieci i młodzież);
e) rozwijanie zainteresowań (głównie dzieci i młodzież).
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Realizację Programu połączono z działaniami mającymi na celu umożliwienie atrakcyjnego
spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych podczas zorganizowanych
gminnych zawodów i konkursów sportowych.
W roku 2018 Gmina Golina realizowała zadania wynikające z Programu w ramach kampanii:
Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę, Narkotyki-to mnie nie kręci!. Ponadto
w szkołach zrealizowano szkolne programy profilaktyczne oraz konkursy wiedzy, plastyczne,
sportowe oraz tańca.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku przyznała
dofinansowanie do wypoczynku letnio-wyjazdowego dla dzieci i młodzieży. Z tej formy
wsparcia skorzystało 50 uczniów (wsparcie finansowe otrzymały: Towarzystwo Inicjatyw
Obywatelskich w Koninie w kwocie 15 000,00 zł, ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
w kwocie 12 500,00 zł).
Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku dofinansowano w kwocie 10 000,00
zł Świetlicę Socjoterapeutyczną, która prowadziła zajęcia w Szkole Podstawowej w Golinie
(pomoc otrzymało 21 wychowanków). Świetlica, poza zapewnieniem dzieciom spędzania
czasu wolnego, przeprowadziła pomoc wychowankom przy odrabianiu lekcji, rozwijaniu
zainteresowań, wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości oraz
nauczaniu radzenia sobie w trudnych. Podczas zajęć realizowano programy: Szansa, Podaj
dłoń naturze, Starszy Brat, Starsza Siostra, Cała Polska czyta dzieciom, Kultura spożywania
posiłków, Specjalistyczne wsparcie dla dzieci z rodzin w kryzysie.
Komisja w 2018 roku ściśle współpracowała z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie oferującego pomoc: psychologa, prawnika, specjalisty
pracy z rodziną. W 2018 roku gmina Golina dofinansowała ww. Ośrodek w kwocie 4 624,00
zł.
W 2018 roku mieszkańcy Gminy korzystali z pomocy w Punkcie KonsultacyjnoInformacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siedzibie
Biblioteki Publicznej w Golinie. Dyżur pełnili psycholog i członek Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas którego odbyto 152 konsultacje.
Dodatkowo prowadzono rozmowy motywujące do podjęcia walki z nałogiem
z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Ponadto w budynku Domu Kultury
w Golinie regularnie odbywały się mitingi grupy samopomocowej AA „Wreszcie Golina”.
Mieszkańcy Gminy Golina uzależnieni od alkoholu i środków psychotropowych korzystali
z leczenia uzależnień w specjalistycznych palcówkach medycznych takich jak: Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „MULTIMED” s.c. w Koninie, Poradnia Leczenia Uzależnień
i Współuzależnień „MEDICA” w Koninie oraz zamkniętych Zakładach Opieki Psychiatrycznej
w Sokołówce – Oddział Leczenia Uzależnień w Murowańcu i Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych „Dziekanka” Oddział Leczenia Uzależnień w Gnieźnie.
W 2018 roku dofinansowano koszty transportu w kwocie 1 000,00 zł na coroczne spotkanie
trzeźwościowe w Częstochowie (pomoc otrzymało 50 osób).
W 2018 roku funkcjonariusze Policji w obecności Przewodniczącego Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili kontrolę sklepów i innych punktów
prowadzących sprzedaż alkoholu pod kątem przepisów przestrzegania Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. Kontrole
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przeprowadzono w 11 sklepach w Golinie, Brzeźniaku, Kawnicach, Rososze i Węglewie,
w 1 hotelu i 1 barze. Podczas kontroli stwierdzono drobne uchybienia związane
z widocznością informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz brak niektórych informacji
ustawowych, które właściciele zobowiązali się naprawić. W każdym z poddanych kontroli
sklepów zwrócono uwagę na respektowanie przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrola miała przede wszystkim cel informacyjnoedukacyjny dla sprzedawców i właścicieli.

11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwałą nr XLIV/214/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r. przyjęto Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dokument określał obszary i zasady oraz formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
wraz z wykazem zadań priorytetowych realizowanych w ramach tej współpracy.
Program zatwierdzony na 2018 rok pozwalał na prowadzenie działań zmierzających
do osiągnięcia głównego celu, jakim było osiągniecie optymalnego poziomu uczestnictwa
obywateli w życiu publicznym, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz
stworzenie adekwatnych do potrzeb Gminy Golina mechanizmów funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady pomocniczości, suwerenności stron,
efektywności, jawności, uczciwej konkurencji oraz partnerstwa pomiędzy administracją
samorządową a organizacjami działającymi na terenie Gminy.
Na realizację zadań publicznych w 2018 roku następujące organizacje pozarządowe
otrzymały dotacje w łącznej kwocie 110 598,00 zł:
1) Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich (otrzymana dotacja 10 000,00 zł) zrealizowało
zadania:
a) 21 wychowanków wsparto w rozwoju emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym;
b) osiągnięto 100% wskaźnika promocji dzieci do klas programowo wyższych;
c) 21 wychowankom udzielono pomocy poprzez zajęcia profilaktyczne,
socjoterapeutyczne, reedukacyjne i korekcyjno-kompensacyjne (wyrównano
niedojrzałość emocjonalną, społeczną i poznawczą oraz osiągnięto frekwencję
na poziomie 72%).
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
2) Ludowy Zespół Sportowy „Polonia Golina" (otrzymana dotacja 66 300,00 zł)
zrealizował zadania:
a) przeprowadzono regularne treningi w trzech grupach treningowych;
b) wyszkolono 70 dzieci i młodzieży;
c) zorganizowano/wzięto udział w 30 meczach międzyklubowych i sparingowych,
zorganizowano turniej piłki nożnej dla uczniów szkół z terenu Gminy Golina
(udział wzięły reprezentacje szkół podstawowych z terenu Gminy Golina:
SP Golina, SP Kawnice, SP Przyjma i SP Radolina);
d) podjęto działania zmierzające do prawidłowego utrzymania murawy (zadanie
wykonano bezpłatnie przez członków klubu).
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
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3) Koniński Klub Golfowy (otrzymana dotacja 1 598,80 zł) zrealizował zadanie:
20 uczestników nauczono grać w golfa na poziomie wystarczającym do uzyskania
Zielonej Karty Golfisty.
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
4) Stowarzyszenie Klub Biegacza "Wartko" w Golinie (otrzymana dotacja 1 500,00 zł)
zrealizowało zadania:
a) Dni Goliny – Bieg z Biegiem Warty i rajd rowerowy dla dzieci (wzięło udział
30 osób);
b) Rajd Katyński ku Niepodległej – 15 osób;
c) Bieg przełajowy VII Wartko Trail na dystansie 8,8 km oraz 4,4 km Nordic Walking
(wzięło udział 90 osób);
d) Sylwestrowy rajd rowerowy do Bieniszewa - 16 km (wzięło udział 10 osób).
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
5) Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja Węglew-Kolonia (otrzymana dotacja 600,00 zł)
zrealizowało zadania:
a) spotkanie z instruktorem Nordic Walking;
b) spacer po okolicach Węglewa;
c) wyjazd do kina, na basen, do lasu;
d) spotkanie z lekarzem i rehabilitantem;
e) spacer na cmentarz w Zarzynie;
f) wycieczka na Węglewskie Holendry i do Bieniszewa.
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
6) Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach (otrzymana dotacja 7 098,00 zł) zrealizowała
zadanie:
Zorganizowano
i
przeprowadzono
Gminne
Zawody
Sportowo-Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z Gminy Golina.
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
7) Ochotnicza Straż Pożarna w Radolinie (otrzymana dotacja 3 000,00 zł) zrealizowała
zadanie:
Obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radolinie.
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
8) Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” (otrzymana dotacja 3 000,00 zł) zrealizowało
zadanie:
Prowadzono działania o charakterze edukacyjnym oraz profilaktycznym, których
głównym odbiorcą była młodzież szkolna, dyrekcja i kadra pedagogiczna placówek
oświatowych i osoby powyżej 65 roku życia.
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
9) Stowarzyszenie Bank Żywności w Koninie (otrzymana dotacja 8 000,00 zł)
zrealizowało zadanie:
Przekazanie żywności na teren Gminy Golina dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Golinie.
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
10) Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” (otrzymana dotacja
500,00 zł) zrealizowało zadania:
a) warsztaty ozdabiania toreb, worków oraz koszulek bawełnianych;
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b) wykład o historii Radoliny;
c) warsztaty decoupage;
d) sadzenie klonów;
e) ognisko.
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
11) Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” (otrzymana dotacja
4 000,00 zł) zrealizowało zadania:
a) zakup niezbędnego wyposażenia;
b) zakup artykułów spożywczych;
c) organizacja warsztatów kulinarnych i wykładu o prawidłowym przechowywaniu
żywności.
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
12) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Adamowie (otrzymana dotacja 5 000,00
zł) zrealizowało zadanie:
Zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia warsztatów kulinarnych.
Osiągnięto zamierzone efekty zadania.
Wszystkie wymienione działania w ramach finansowej i niefinansowej formy współpracy
jednostki samorządu z organizacjami pozarządowymi przyczyniły się do promocji Gminy
Golina na zewnątrz oraz budowania i umacniania harmonijnej, partnerskiej współpracy oraz
zaangażowania społeczności lokalnej w proces rozwiązywania problemów społecznych oraz
zaspokajania potrzeb mieszkańców.

12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2018.
Uchwałą Uchwała Nr XLVIII/267/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. przyjęto
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Golina na rok 2018, który ma zastosowanie do wszystkich zwierząt
domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich przebywających na terenie gminy Golina.
Program jest uchwalany każdego roku, a nadzór nad jego wykonywaniem sprawuje
Burmistrz Goliny. W 2018 roku w realizacji Programu Burmistrza wspomagali: Straż Miejska
w Golinie, Schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane w Koninie przy ul. Gajowej 7a
administrowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Przychodnia Weterynaryjna
w Golinie, ul. Strażacka 2, Lekarz Weterynarii Błażej Umerle.
Odławianie zwierząt bezdomnych w gminie Golina prowadzone było przy współpracy
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koninie, gdzie odłowione zwierzęta były
przekazywane. Za opiekę, pobyt oraz ewentualne leczenie bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Golina schronisko w Koninie wystawiało comiesięczną fakturę, w 2018 roku
wydatkowano na ten cel 42 486,23 zł. Schronisko objęło opieką około 7 psów miesięcznie
i średnio dwa koty miesięcznie z terenu naszej gminy. Średnio raz w miesiącu do schroniska
było odwożone jedno zwierzę, niektóre z nich zostały adoptowane, dlatego liczba zwierząt
objętych opieką schroniska nie jest stała i zmienia się.
Całodobową opiekę weterynaryjną, zwłaszcza dla zwierząt uczestniczących w zdarzeniach
drogowych, pełniła Przychodnia Weterynaryjna w Golinie, ul. Strażacka 2, z którą gmina
posiadała podpisaną umowę. Nie były to liczne przypadki, jednak zdarzyły się sytuacje,
że interwencja lekarza weterynarii była niezbędna. Do innych zadań przychodni
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weterynaryjnej należało m. in. usypianie ślepych miotów, sterylizacja lub kastracja zwierząt.
Zabiegi te były wykonywane na miejscu w przychodni, w odpowiednich warunkach oraz
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie czynności podejmowane przez lekarza były
rozliczane w comiesięcznej fakturze. Koszt opieki weterynaryjnej w 2018 roku zamknął się
w kwocie 6 437,00 zł.
W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy
Golina w 2018 roku wskazano gospodarstwo rolne w Sługocinku. W 2018 roku nie zaistniała
potrzeba skorzystania z tej formy opieki.
O konieczności wybudowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w regionie konińskim
mówi się od trzech lat. Inicjatywa jego wybudowania wyszła od Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji, który tworzy kilkanaście gmin z powiatów konińskiego (w tym
gmina Golina), kolskiego i tureckiego. Organem wykonawczym tej inwestycji będzie Zakład
Usług Wodnych w Koninie. W 2018 roku Zakład Usług Wodnych zakupił działkę na terenie
gminy Krzymów o powierzchni 2 ha z przeznaczeniem na budowę schroniska. Działka zastała
zakupiona od gminy Krzymów za kwotę 73 000 zł. Wykonanie dokumentacja kosztorysowej
zostało przewidziane na 2019 rok, a realizacja inwestycji planowana jest końca 2020 roku.
Gmina Golina jest zainteresowana udziałem w realizacji tego przedsięwzięcia. Budowa
schroniska w znaczącym stopniu ułatwi realizację programu opieki nad zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w naszej gminie.
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V.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE Z 2018
ROKU

Lp.

Nr uchwały

Data
podjęcia

W sprawie:

Wykonanie uchwały
KADENCJA 2014-2018
1

XLVII/242/2018

18.01.2018

w sprawie powołania Skarbnika Goliny

Wykonanie uchwały:
Powołano Panią Janinę Adamczewską na stanowisko Skarbnika Gminy
Golina.
2

XLVII/243/2018

18.01.2018

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w uchwale nr XLV/224/2017 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.
3

XLVIII/244/2018

08.02.2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/36/90 Rady Gminy
i Miasta w Golinie z 20 grudnia 1990 r. w sprawie
utworzenia jednostek pomocniczych

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmiany Uchwały Nr VII/36/90 Rady Gminy i Miasta w Golinie
z 20 grudnia 1990 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych
tworząc następujące pomocnicze: Osiedle Starówka, Osiedle Wschód
i Osiedle Zachód
4

XLVIII/245/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Osiedla Starówka

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Osiedla Starówka w Golinie
5

XLVIII/246/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Osiedla Wschód

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Osiedla Wschód w Golinie
6

XLVIII/247/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Osiedla Zachód

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Osiedla Zachód w Golinie
7

XLVIII/248/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Adamów

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Adamów
8

XLVIII/249/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Barbarka

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Barbarka
9

XLVIII/250/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bobrowo

52

Raport o stanie Gminy Golina 2018

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Bobrowo
10

XLVIII/252/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chrusty

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Chrusty
11

XLVIII/253/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Głodowo

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Głodowo
12

XLVIII/254/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golina Kolonia

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Golina Kolonia
13

XLVIII/255/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kawnice

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Kawnice
14

XLVIII/256/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kolno

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Kolno
15

XLVIII/257/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnica

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Kraśnica
16

XLVIII/258/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lubiecz

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Lubiecz
17

XLVIII/259/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Myślibórz

Wykonanie uchwały:
18

XLVIII/260/2018

08.02.2018
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Przyjma
Nadano Statut Sołectwa Myślibórz.

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Przyjma
19

XLVIII/261/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Radolina

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Radolina
20

XLVIII/262/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rosocha

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Rosocha
21

XLVIII/263/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sługocinek

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Sługocinek
22

XLVIII/264/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Spławie

53

Raport o stanie Gminy Golina 2018

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Spławie
23

XLVIII/265/2018

08.02.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Węglew

Wykonanie uchwały:
Nadano Statut Sołectwa Węglew
24

XLVIII/266/2018

08.02.2018

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych

Wykonanie uchwały:
W celu ułatwienia prowadzenia procedury administracyjnej związanej
z rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem decyzji na zajęcie pasa
drogowego ustalono wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg Gminy Golina
25

XLVIII/267/2018

08.02.2018

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Golina na rok 2018

Wykonanie uchwały:
W celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina,
opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ograniczania populacji zwierząt
bezdomnych oraz promowania prawidłowych postaw i zachowań
człowieka w stosunku do zwierząt przyjęto Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Golina
26

XLVIII/268/2018

08.02.2018

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół
i placówek, dla których gmina Golina jest organem
rejestrującym
Wykonanie uchwały:
Ustalono szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji publicznym
i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego i szkołom, dla
których Gmina Golina jest organem rejestrującym oraz tryb
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o
udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin
przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia
wykorzystania dotacji

27

XLVIII/269/2018

08.02.2018

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Zwiększono dochody budżetu Gminy Golina do kwoty 44 864 408,85 zł
i wydatki budżetu Gminy do kwoty 44 762 408,85 zł
28

XLVIII/270/2018

08.02.2018

w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej
Powiatowi Konińskiemu

Wykonanie uchwały:
Udzielono z budżetu Gminy Golina w roku 2018 Powiatowi Konińskiemu
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pomocy finansowej w wysokości 830.150,00 zł na realizację zadań
inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Spławie –
Adamów – etap II” oraz „Przebudowa ul. Piaskowej w Golinie – droga
powiatowa nr 3312P”
29

XLVIII/271/2018

08.02.2018

w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Goliny

Wykonanie uchwały:
Powierzono Burmistrzowi Gminy Golina uprawnienia do stanowienia
o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz wysokości cen i opłat za
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
30

XLVIII/272/2018

08.02.2018

w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”

Wykonanie uchwały:
Zgłoszono sołectwa Adamów, Kawnice, Myślibórz, Węglew do Programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” finansowanego ze środków
budżetu Województwa Wielkopolskiego
31

XLVIII/273/2018

08.02.2018

w sprawie rozpatrzenia odwołania się radnego od decyzji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Golinie

Wykonanie uchwały:
Uznano wyłączenie radnego Janusza Mirka za bezpodstawne
32

XLVIII/274/2018

08.02.2018

w sprawie rozpatrzenia odwołania się radnego od decyzji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Golinie

Wykonanie uchwały:
Uznano wyłącznie radnego Wojciecha Wojdyńskiego za bezpodstawne
33

XLVIII/275/2018

08.02.2018

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Golinie

Wykonanie uchwały:
Stwierdzono odwołanie radnej Urszuli Furmaniak z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie
34

XLIX/276/2018

27.02.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Golinie

Wykonanie uchwały:
Wybrano radnego Wojciecha Wojdyńskiego na Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Golinie
35

XLIX/277/2018

27.02.2018

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
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Wykonanie uchwały:
Powołano czteroosobowy skład Komisji Rewizyjnej
36

XLIX/278/2018

27.02.2018

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dochody budżetu Gminy Golina zmniejszono do kwoty 44 485 062,26 zł
a wydatki budżetu Gminy Golina zwiększono do kwoty 46 683 062,26 zł
37

XLIX/279/2018

27.02.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2018 - 2022

Wykonanie uchwały:
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:
plan dochodów i wydatków na rok 2018 na podstawie ostatniej uchwały
budżetowej zwiększono o przychody z tytułu kredytu w roku 2018
o kwotę 2.300.000,00 zł oraz skorygowano kwotę długu w latach 20182022. Do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono uaktualnienie
przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020
38

L/280/2018

22.03.2018

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 20182022

Wykonanie uchwały:
Uchwalono „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Golina na lata 2018–2022” określający zasady
gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina
oraz polityki czynszowej
39

L/281/2018

22.03.2018

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami
Gminy Golina na lata 2018-2021

Wykonanie uchwały:
Ukierunkowując działania lokalnego samorządu na poprawę stanu
zachowania i utrzymania środowiska kulturowego oraz aktywizując
lokalne środowiska samorządowe przyjęto „Program Opieki nad
Zabytkami Gminy Golina na lata 2018-2021”
40

L/282/2018

22.03.2018

w sprawie podziału Gminy Golina na okręgi wyborcze,
określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby
radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Wykonanie uchwały:
Dokonano podziału Gminy Golina na 15 okręgów wyborczych oraz
określono ich granice i numery, a także ustalono liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym
41

L/283/2018

22.03.2018

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz
ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Golina

Wykonanie uchwały:
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Na terenie Gminy Golina utworzono 7 stałych obwodów głosowania,
ustalono numery i granice oraz wyznaczono siedziby obwodowych komisji
wyborczych
42

L/284/2018

22.03.2018

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Golina

Wykonanie uchwały:
Wspierając edukację uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Golina przyjęto Lokalny Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Golina
43

L/285/2018

22.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego z gminą Lądek

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Lądek dotyczącego
wykonywania zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
44

L/286/2018

22.03.2018

w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania
Gminy Golina w organach Stowarzyszania „Solidarni
w Partnerstwie”

Wykonanie uchwały:
Upoważniono Panią Żanettę Matlewską do reprezentowania Gminy Golina
w Walnym Zebraniu i innych organach Stowarzyszenia „Solidarni w
Partnerstwie” oraz do składania w imieniu Gminy Golina oświadczeń woli
w zakresie dotyczącym wykonywania praw i obowiązków członka
Stowarzyszenia
45

LI/287/2018

11.04.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2018-2022

Wykonanie uchwały:
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono aktualizację planu
dochodów i wydatków na rok 2018 na podstawie wprowadzonych zmian
do budżetu. Uaktualniono wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej
46

LI/288/2018

11.04.2018

w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji ds. opracowania
planu odnowy dróg i ulic w Gminie Golina

Wykonanie uchwały:
Po zrealizowaniu przyjętego zadania rozwiązano doraźną Komisję do
spraw opracowania planu odnowy dróg i ulic w Gminie Golina
47

LII/289/2018

26.04.2018

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono dochody budżetu Gminy Golina w wysokości 45 954 348,26 zł
oraz wydatki budżetu Gminy w wysokości. 49 615 078,21 zł
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48

OŚWIADCZENIE

w sprawie konieczności przeprowadzenia w trybie pilnym
audytu antymobbingowego oraz wprowadzenie audytora
wewnętrznego w Szkole Podstawowej im. J.
Słowackiego w Golinie
Informacja o oświadczeniu:
26.04.2018

Uznano pełne uzasadnienie i konieczność przeprowadzenia w trybie
pilnym i kontrolnym audytu antymobbingowego oraz audytora
wewnętrznego w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie
49

LIII/290/2018

14.06.2018

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono dochody budżetu Gminy Golina w wysokości 46 939 074,12 zł
oraz wydatki budżetu Gminy Golina w wysokości 52 299 804,07 zł
50

LIII/291/2018

14.06.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie
działki nr 310/13 w obrębie Nr 0021 Węglew z
przeznaczeniem pod drogę wewnętrzna osiedlową
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Golina od
osoby fizycznej, nieruchomości położonej w obrębie Nr 0021, WĘGLEW
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerach 310/13
o powierzchni 0,0852 ha uregulowanej w księdze wieczystej
KN1N/0006899/4, będącej drogą wewnętrzną na osiedlu budownictwa
jednorodzinnego w miejscowości Węglew-Kolonia

51

LIII/292/2018

14.06.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu miejscowości
Golina i Myślibórz, Gmina Golina
Wykonanie uchwały:
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu w miejscowości Golina i Myślibórz Gmina Golina

52

LIII/293/2018

14.06.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie
Węglew, miejscowość Węglew-Kolonia, Gmina Golina

Wykonanie uchwały:
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu w miejscowości Węglew Gmina Golina
53

LIII/295/2018

14.06.2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych
Wykonanie uchwały:
Ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golina: pedagoga,
psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w ilości 22 godziny

54

LIII/296/2018

14.06.2018

w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania
stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów
z terenu Gminy Golina
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Wykonanie uchwały:
W związku z realizacją Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Golina uchwalono
„Regulamin określający zasady, tryb przyznawania i wypłacania
stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów klas
gimnazjalnych i klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Golina”
55

LIII/297/2018

14.06.2018

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia
osobom bezdomnym z terenu Gminy Golina

Wykonanie uchwały:
Ustalono szczegółowe zasady ponoszenia opłat w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia bezdomnym, dla których właściwą miejscowo
jest Gmina Golina
56

LIV/298/2018

20.06.2018

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2017 rok

Wykonanie uchwały:
Po rozpatrzeniu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2017
57

LIV/299/2018

20.06.2018

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2017
rok

Wykonanie uchwały:
Udzielono absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok.
58

LIV/300/2018

20.06.2018

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina do
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych

Wykonanie uchwały:
Wybrano Pana Mirosława Durczyńskiego do reprezentowania Gminy
Golina w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych
59

LV/301/2018

29.06.2018

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy
do kategorii dróg gminnych

Wykonanie uchwały:
Zaliczono do kategorii dróg gminnych nieruchomości drogowe położone
w mieście Golina, obręb Golina oznaczone numerami geodezyjnymi
działek:
- 1845/9, 1908/2, 1957 (ul. Gen. Sikorskiego),
- 1977/1, 1977/2, 2125 (ul. Bohaterów II Wojny Światowej)
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60

LVI/302/2018

05.07.2018

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Wykonanie uchwały:
W związku z terminem złożenia wniosków, przypadającym na 9 lipca
2018 rok, przez sołectwa na udział w konkursie Programu Wielkopolska
Odnowa Wsi na 2018 rok oraz możliwością otrzymania dodatkowych
punktów za sfinansowanie części wydatków Programu ze środków
funduszu sołeckiego wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej
61

LVII/303/2018

19.07.2018

w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej
Powiatowi Konińskiemu

Wykonanie uchwały:
Udzielono Powiatowi Konińskiemu z budżetu Gminy Golina w roku 2018
pomocy finansowej w wysokości 1 053 650,00 zł na zadania inwestycyjne
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Spławie – Adamów – etap
II” oraz „Przebudowa ul. Piaskowej w Golinie – droga powiatowa nr
3312P
62

LVII/304/2018

19.07.2018

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Wykonanie uchwały:

63

LVII/305/2018

Ustalono dochody budżetu Gminy Golina na kwotę 47 680 945,52 zł oraz
wydatki budżetu Gminy Golina na kwote 53 041 675,47 zł
19.07.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2018-2022
Wykonanie uchwały:

64

LVII/306/2018

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące
planu dochodów i wydatków na rok 2018 na podstawie ostatniej uchwały
budżetowej. Wprowadzono aktualizację w wykazie podejmowanych przez
Gminę przedsięwzięciach
19.07.2018
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Golina
Wykonanie uchwały:
Określono zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
położonym na terenie Gminy Golina, rodzaj danych i informacji, które
należy zawierać we wniosku o dotację oraz tryb postępowania z
wnioskiem o udzielenie dotacji i sposób przekazywania dotacji
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LVII/307/2018

19.07.2018

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Golina
Wykonanie uchwały:
Uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Golina.
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LVII/308/2018

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie uchwały:
19.07.2018

Określono szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
67

LVII/309/2018

19.07.2018

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
z pomników przyrody: klon srebrzystolistny i trzech
wiązów pospolitych znajdujących się w parku w Radolinie
nr działki ewidencyjnej 159/24 i 159/21 obręb Radolina

Wykonanie uchwały:
Z uwagi na utratę walorów przyrodniczych oraz celem zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego zniesiono formy ochrony przyrody z
pomników przyrody
68

LVII/310/2018

19.07.2018

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz
ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Golina

Wykonanie uchwały:
Na terenie Gminy Golina utworzono 7 stałych obwodów głosowania, dla
których ustalono numery i granice oraz wyznaczono siedziby
obwodowych komisji wyborczych
69

LVII/311/2018

19.07.2018

w sprawie zawarcia umowy użyczenia gruntu położonego
w obrębie Węglew, Gmina Golina

Wykonanie uchwały:
Zwolniono z obowiązku użyczenia w drodze przetargu nieruchomości
drogowej oznaczonej numerem geodezyjnym 268/13 obręb Węglew
70

LVII/312/2018

19.07.2018

w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu położonego
w obrębie Węglew, Gmina Golina

Wykonanie uchwały:
Celem zapewnienia dojazdu na działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 268/14 z drogi krajowej nr 92 wyrażono zgodę na
nieodpłatne użyczenie w formie bezprzetargowej spółce "KAMEL A.K.
DEPIŃSKA-FOŁDA" na okres 5 lat nieruchomości drogowej będącej
własnością Gminy Golina, stanowiąca działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 268/13 o powierzchni 0,1955 ha obręb Węglew, Gmina
Golina
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LVII/313/2018

19.07.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny

Wykonanie uchwały:
Ustalono wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Goliny w następującej
wysokości: - wynagrodzenie zasadnicze 4 700,00 zł, - dodatek funkcyjny
1 900,00 zł, - dodatek specjalny 40% łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2 640,00 zł, dodatek za wieloletnią
pracę według okresów zatrudnienia 20% wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie 940,00 zł
72

LVII/314/2018

19.07.2018

w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady
Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Burmistrza Goliny

Wykonanie uchwały:
Uznano za bezzasadną skargę złożoną na działalność Burmistrza Goliny
w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXVI/101/2012 z dnia
30 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw nowoprojektowanym ulicom
w mieście Golina.
Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia
24 sierpnia 2018 r., KN-I.4131.1.357.2018.3 stwierdzono nieważność
uchwały
73

LVII/315/2018

19.07.2018

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
„Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu
wczesnego ostrzegania”

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono i przystąpiono do realizacji projektu „Bezpieczny powiat
koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Całkowita wartość realizacji programu wynosi 683.068,20
zł
74

LVIII/316/2018

30.08.2018

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu na zarządzenie zastępcze
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. nr
KN – I.4102.35.2018.3
Wykonanie uchwały:
Wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Poznaniu na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13
czerwca 2018 r. nr KN-I.4102.35.2018.3 w sprawie nadania ulicy 35
Lecia położonej w mieście Golina nazwy Haliny Konopackiej

75

LIX/317/2018

20.09.2018

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dochody budżetu Gminy Golina ustalono w kwocie 48 095 856,29 zł.
Wydatki budżetu Gminy Golina ustalono w kwocie 53 421 586,24 zł.
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LIX/318/2018

20.09.2018

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wykonanie uchwały:

77

LIX/319/2018

Udzielono Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza Apostoła
w Myśliborzu dotacji celowej z budżetu Gminy Golina na budowę drenażu
opaskowego, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych
z dachu kościoła do projektowanej studni chłonnej w wysokości
60 000,00 zł
20.09.2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
tych napojów na terenie gminy i miasta Golina
Wykonanie uchwały:
Ustalono na terenie miasta i Gminy Golina maksymalną liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w ilości 150, ustalono na terenie
miasta i Gminy Golina maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
w ilości 120 oraz ustalono na terenie miasta
i Gminy Golina maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
w ilości 30

78

LIX/320/2018

20.09.2018

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście
Golina

Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana
79

LIX/321/2018

20.09.2018

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Golina

Wykonanie uchwały:
W przedszkolach prowadzonych przez gminę Golina zapewniono
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie. Poza czasem ww. określonym korzystanie z wychowania
przedszkolnego jest odpłatne dla dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym uczeń kończy 6 lat i wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć
podczas pobytu dziecka w przedszkolu
80

LIX/322/2018

20.09.2018

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Wykonanie uchwały:
Przyjęto plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami na terenie Gminy Golina
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Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr
I.4131.1.474.2018.17 z dnia 24 października 2018 r. stwierdzono
nieważność § 3 uchwały
81

LIX/323/2018

20.09.2018

w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot
rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o.
w roku 2017

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono wyniki z przeprowadzenia kontroli rekompensaty całkowitej
wypłaconej spółce MZGOK Sp. z o.o. w Koninie za rok 2017
82

LIX/324/2018

20.09.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie
działki nr 36/12 w obrębie nr 0007 Głodowo

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Golina od
osoby fizycznej nieruchomości rolnej położonej w obrębie nr 0007
Głodowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 36/12
o powierzchni 0,0288 ha uregulowanej w księdze wieczystej
KN1N/00022890/9
83

LIX/325/2018

20.09.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie
działek nr 124/14 i nr 124/15 w obrębie nr 0018
Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę
wewnętrzną

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Golina od osób
fizycznych nieruchomości położonej w obrębie nr 0018 ROSOCHAKOLONIA, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/14
o powierzchni 0,2923 ha objętej księgą wieczystą KN1N/00079314/2 i
jako działka nr 124/15 o powierzchni 0,0162 ha objętej księgą wieczystą
KN1N/00039942/1 z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną gminną
84

LIX/326/2018

20.09.2018

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie
darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu
Konińskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Golina
znajdujących się w pasie dróg powiatowych z przeznaczeniem na cel
publiczny pod drogi powiatowe
85

LIX/327/2018

20.09.2018

sprawie zmiany uchwały nr XLVI/240/2017 Rady
Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018
rok
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Wykonanie uchwały:

86

LX/328/2018

W planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie na 2018
rok, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVI/240/2017 zmieniono
temat kontroli na III kwartał 2018 roku w ten sposób, że wpisano w III
kwartale 2018 roku temat: "Kontrola wydatkowania środków na halę
widowiskowo - sportową w Golinie"
20.09.2018
w sprawie przystąpienia Gminy Golina do obchodów 100lecia Niepodległości Państwa Polskiego
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do obchodów 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego
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LXI/329/2018

11.10.2018

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Dochody budżetu Gminy Golina zwiększono o kwotę 147834,56 zł do
kwoty 48 249 718,82 zł. Wydatki budżetu Gminy Golina zwiększono
o kwotę 147 834,56 zł do kwoty 53 575 448,77 zł.
88

LXI/330/2018

11.10.2018

w sprawie zaopiniowania cennika na 2019 rok za odzysk
i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie
Wykonanie uchwały:
Zaopiniowano negatywnie cennik na 2019 rok
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LXI/331/2018

11.10.2018

rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Goliny

Wykonanie uchwały:
Skargę uznano za bezzasadną
90

LXI/332/2018

11.10.2018

w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla
Powiatu Konińskiego

Wykonanie uchwały:
Udzielono z budżetu Gminy Golina w 2018 roku Powiatowi Konińskiemu
pomocy finansowej w wysokości 15 000,00 zł na remont chodnika przy
ul. Kusocińskiego, w miejscowości Golina
91

LXII/333/2018

15.11.2018

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 986.519,00 zł do kwoty
43 323 189,74 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 986 519,00
zł do kwoty 11 176 432,28 zł
92

LXII/334/2018

15.11.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2018 - 2022

Wykonanie uchwały:
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w planie
dochodów i wydatków na rok 2018 zgodnie z ostatnią uchwałą
budżetową. Ponadto uaktualniono wykaz przedsięwzięć do realizacji
przez Gminę Golina
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LXII/335/2018

15.11.2018

udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu

Wykonanie uchwały:
Udzielono Powiatowi Konińskiemu pomocy finansowej w wysokości
4.626,00 zł na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na rzecz Gminy Golina przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie będący działem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
94

LXII/336/2018

15.11.2018

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Wykonanie uchwały:
Określono wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
95

LXII/337/2018

15.11.2018

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego

Wykonanie uchwały:
Obniżono średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2019 – z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt
96

LXII/338/2018

15.11.2018

w sprawie Statutu Gminy Golina

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Statut Gminy Golina.
Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego
nr KN-I.4131.1.693.2018.17 z 19.12.2018 r. stwierdzono nieważność §
18 uchwały
97

LXII/339/2018

15.11.2018

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
w Gminie Golina

Wykonanie uchwały:
Określono w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
zasady promocji tych inicjatyw oraz formalne wymogi, jakim będą
musiały odpowiadać składane projekty
98

LXII/340/2018

15.11.2018

w sprawie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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Wykonanie uchwały:
Uchwalono na rok 2019 program współpracy Gminy Golina z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
KADENCJA 2018-2023
99

I/1/2018

21.11.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Golinie

Wykonanie uchwały:
Dokonano wyboru radnego Wojciecha Wojdyńskiego na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie
100

I/2/2018

21.11.2018

w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Golinie

Wykonanie uchwały:
Wybrano radną Annę Kaptuską na I Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Golinie
101

II/3/2018

29.11.2018

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Wykonanie uchwały:
Powołano pięcioosobową Komisję Rewizyjną
102

II/4/2018

29.11.2018

w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wykonanie uchwały:
Powołano trzyosobową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
103

II/5/2018

29.11.2018

w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w
Golinie i ich składów osobowych

Wykonanie uchwały:
Powołano skład następujących Komisji:
Komisja Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych,
Komisja Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
104

II/6/2018

29.11.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny

Wykonanie uchwały:
Ustalono wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Goliny w
następującej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze 4 700,00 zł,
dodatek funkcyjny 1 900,00 zł, dodatek specjalny 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 640,00
zł, dodatek za wieloletnią pracę według okresów zatrudnienia 20%
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940,00 zł
105

III/7/2018

6.12.2018

w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
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Wykonanie uchwały:
Zaliczono do kategorii dróg gminnych nieruchomości drogowe położone
w mieście Golina, obręb Golina oznaczone numerami geodezyjnymi
działek: 2175, 2176/2 (ul. Targowa)
106

IV/8/2018

20.12.2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2019 - 2026

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golina obejmującą
dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik
budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania
spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
107

IV/9/2018

20.12.2018

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Uchwalono budżet Gminy Golina na 2019 rok (dochody budżetu w
łącznej kwocie 43 890 114,00 zł, wydatki budżetu w łącznej kwocie 46
120 614,00 zł)
108

IV/10/2018

20.12.2018

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono dochody budżetu Gminy Golina do kwoty 48 798 894,07 zł.
Ustalono wydatki budżetu Gminy Golina do kwoty
54 159 624,02 zł
109

IV/11/2018

20.12.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2018 - 2022

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golina obejmującą
dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik
budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania
spłaty długu Ponadto ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
110

IV/12/2018

20.12.2018

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty

Wykonanie uchwały:
Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej dla:
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w wysokości 12,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w wysokości 25,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny
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IV/13/2018

20.12.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Wykonanie uchwały:
Podwyższono kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności oraz określono zasady zwrotu wydatków na
posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych uchwałą nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)
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IV/14/2018

20.12.2018

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na
2019 rok

Wykonanie uchwały:
Przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta i Gminy Golina na 2019 rok.
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IV/15/2018

20.12.2018

w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej
organów

Wykonanie uchwały:
Ustalono zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym dla
Przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 50% półtorakrotności
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z
dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
373 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710)
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IV/16/2018

20.12.2018

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku
nie wygasają upływem roku budżetowego

Wykonanie uchwały:
Ustalono wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2018
roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny
termin dokonywania wydatków, które w 2018 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego
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IV/17/2018

20.12.2018

w sprawie przyjęcia uzupełnienia uchwały nr
XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Golina na lata 2015 – 2020

Wykonanie uchwały:
Przyjęto uzupełnienie do rozdziału 10.6 Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 – 2020
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VI.

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu
gminy.
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują
corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu
obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy
w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać
w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest
obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter fakultatywny.
W 2018 r. w Gminie Golina nie funkcjonował budżet obywatelski.

70

Raport o stanie Gminy Golina 2018

VII. WNIOSKI KOŃCOWE
Mając na uwadze przedstawiony raport, Burmistrz Goliny zwraca się do Rady Miejskiej
w Golinie o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie
gminnym.
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