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Szanowni Państwo  

 

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Golina  

za 2019 rok”, który zastał opracowany na podstawie art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym. 

Raport to swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną  

i zewnętrzną sytuację Gminy Golina.Zebrane informacje od pracowników 

merytorycznych Urzędu Miejskiego w Golinie, jednostek organizacyjnych  

i instytucji są źródłem informacji o stanie naszej Gminy.  

Zmiany, jakie zachodzą w naszej Gminie corocznie, są efektem 

wytężonej pracy wielu osób. Mam nadzieję, że są one zauważane i doceniane 

przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków 

zewnętrznych. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności 

mieszkańców Gminy Golina, do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad 

raportem. 

 

          Z poważaniem 

 

Mirosław Durczyński 

 

Burmistrz Goliny 

 

 

 

 

Golina, 31 maja 2020 r. 
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UWAGI OGÓLNE 

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.  

 

Wraz z rozpoczęciem kadencji władz samorządowych 2018–2023, weszły w życie 

przepisy wprowadzone w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W praktyce w pierwszej 

połowie 2019 r. zaczęto korzystać z przepisów dotyczących raportów o stanie gminy, powiatu 

i województwa. 

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 (podsumowanie funkcjonowania samorządu, zwłaszcza – organu 

wykonawczego w raportowanym roku); 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=%202001
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=%202001
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b) partycypacyjną (zapewnienie mieszkańcom możliwości wzięcia udziału w debacie nad 

raportem); 

c) oceniającą (udzielenie przez radnych wotum zaufania organowi wykonawczemu, po 

przedstawieniu raportu). 

 

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 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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I. DZIAŁALNOŚĆ GMINY GOLINA W 2019 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 km
2
. Gmina ma charakter rolniczy, 73,8% gruntów stanowią 

użytki rolne. 

 

1. Demografia 

Gminę Golina na dzień 31.12.2019 r. zamieszkiwało 11 969 mieszkańców, w tym: 

 MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

miasto Golina 2 151 2 269 4 420 

obszar wiejski 3 777 3 772 7 549 

OGÓŁEM 5 928 6 041 11 969 
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Statystyka mieszkańców gminy Golina wg wieku i płci (miasto i gmina):   

WIEK MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

0-2 191 163 354 

3-6 258 254 512 

7-15 588 572 1 160 

16-18 176 179 355 

19-64 4 064 3 965 8 029 

> 65 651 908 1 559 

OGÓŁEM 5 928 6 041 11 969 
 

W 2019 roku urodziło się 101 dzieci, w tym: chłopcy 46, dziewczynki 55, zmarło 113, 

w tym: mężczyźni 66, kobiety 47, przyrost naturalny - 12. 

2. Poziom bezrobocia 

Na koniec grudnia 2019 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Koninie wyniosła 5 768 osób, w tym: powiat koniński – 3 796 osób, miasto 

Konin – 1 972 osoby. Z terenu gminy Golina zarejestrowanych było 413 osób,  

co stanowiło 7,2% ogólnej populacji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koninie.  

Wśród ogółu zatrudnionych kobiety stanowiły 262 osoby, co stanowi 63,4% całej populacji 

bezrobotnych. W roku 2019 miały miejsce zarówno wzrosty jak i spadki liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych. Na przestrzeni całego roku największy spadek poziomu 

bezrobocia w gminie Golina odnotowano w kwietniu o 9,2%, a największy wzrost  

w listopadzie o 10,3%. Poziom bezrobocia w gminie Golina na koniec 2019 roku był o 0,2% 

niższy niż przed rokiem. 

Na koniec 2019 roku na terenie gminy Golina było zarejestrowanych 79 osób,  

w tym 59 kobiet, pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Osoby te stanowiły 19,1% ogółu 

bezrobotnych z obszaru gminy.  

Osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 30 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku 

życia znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na koniec 2019 roku z terenu gminy 

Golina zarejestrowanych było: 

 201 osób długotrwale bezrobotnych, udział w ogólnej liczbie bezrobotnych 

48,7%. Problem długotrwałego bezrobocia częściej dotyczył kobiet, które 

stanowiły 66,7% ogółu długotrwale bezrobotnych, 

 121 osób bezrobotnych do 30 roku życia, udział w ogólnej liczbie bezrobotnych 

29,3%, 

 50 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 22,3%. 

Według poziomu wykształcenia na koniec grudnia 2019 roku w gminie Golina  

w strukturze bezrobocia najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie 

gimnazjalne i poniżej - 26,9% ogółu zarejestrowanych. Drugą grupą pod względem 
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liczebności były osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe – 26,4% 

ogółu zarejestrowanych. Najmniejszą grupą były osoby deklarujące wykształcenie średnie 

ogólnokształcące (8,5%) oraz osoby w wykształceniem wyższym (13,3%).  

Na koniec grudnia 2019 roku wśród bezrobotnych dominującą grupę stanowiły osoby 

pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy - 102 osoby, tj. 24,7%. Najmniej bezrobotnych - 

36 osób, tj. 8,7% pozostawało bez zatrudnienia do 1 miesiąca.  

Dane statystyczne potwierdzają, że na koniec 2019 roku w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy znajdują się osoby w wieku 24-44 lata. Struktura bezrobocia ze względu na wiek 

kształtowała się następująco: 

 bezrobotni w wieku 18 – 24 lata,   53 osoby,  tj. 12,8% ogółu bezrobotnych, 

 bezrobotni w wieku 25 – 34 lata,  141 osób,  tj.  34,2% ogółu bezrobotnych, 

 bezrobotni w wieku 35 – 44 lata,  105 osób,  tj.  25,4% ogółu bezrobotnych, 

 bezrobotni w wieku 45 – 54 lata,   55 osób,  tj. 13,3% ogółu bezrobotnych, 

 bezrobotni w wieku 55 – 59 lat,    40 osób,  tj.   9,7% ogółu bezrobotnych, 

 60 lat i więcej,      19 osób,  tj.   4,6% ogółu bezrobotnych. 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w 2019 roku przede wszystkim podejmował 

działania w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego ukierunkowane na 

pozyskiwanie ofert pracy, aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pomoc 

w wyborze zawodu, a pracodawcom w doborze kandydatów do pracy. W 2019 roku do PUP 

w Koninie wpłynęło 2 908 wolnych miejsc pracy, w tym 66 ofert z terenu gminy Golina,  

tj. 2,3% ogółu wolnych miejsc zgłoszonych. Pracodawcy najczęściej poszukiwali 

pracowników w zawodach: sprzedawca, robotnik budowlany oraz pracownik gospodarczy. 

W 2019 roku z terenu gminy Golina zaktywizowano 114 osób bezrobotnych, co stanowi 

5,6% osób ogółu zaktywizowanych w regionie. Największym zainteresowaniem wśród 

bezrobotnych z gminy Golina cieszyły się staże (skierowano 32 osoby) oraz szkolenia  

(25 osób) oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (18 osób). Najmniej osób 

zaktywizowano w ramach przygotowania zawodowego (1 osoba), refundacji wynagrodzeń 

bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2 osoby) oraz prac społecznie użytecznych (2 osoby). 

3. Budżet  
 

Dochody budżetu w 2019 roku  -  52 593 471,23 zł 

Wydatki budżetu w 2019 roku  - 52 206 338,48 zł 

Nadwyżka w 2019 roku  -      387 132,75 zł 

Dochód na jednego mieskzańca gminy Golina w 2019 roku wyniósł 4.394,14 zł,  

a wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 4.361,80 zł. 

 

Zadłużenie Gminy Golina na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów 

wyniosło 10 474 625,00 zł. 
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Dochody i wydatki budżetu gminy Golina według rodzajów w 2019 roku 

52 206 

52 593 

 

 

 

 

 

 

 

 

%  

udział w 

dochodach 

ogółem 

 Dochody  ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ  Wydatki  

%  

udział w 

wydatkach 

ogółem 

1,5%             783 511,93     Rolnictwo i łowiectwo             628 539,71     1,2% 

0,0%                 4 833,40     Hendel               15 991,58     0,0% 

4,0%         2 107 784,20     Transport i łączność         3 368 909,68     6,5% 

0,0%                             -       Turystyka                 4 000,00     0,0% 

0,2%             109 624,57     Gospodarka mieszkaniowa             182 606,65     0,3% 

0,0%                             -       Działalność usługowa               49 156,77     0,1% 

0,2%             130 974,72     Administracja publiczna         4 202 271,12     8,0% 

0,2%               80 144,92     
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 

(wybory) 
              80 144,92     0,2% 

0,0%               22 230,00     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
            940 070,14     1,8% 

29,8%       15 676 182,54     

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej 

                            -       0,0% 

0,0%                             -       Obsługa długu publicznego             203 862,69     0,4% 

24,6%       12 920 376,56     Różne rozliczenia (w tym subwencje)                    472,19     0,0% 

1,0%             534 884,90     Oświata i wychowanie       16 636 577,49     31,9% 

0,0%                         1,80     Ochrona zdrowia             151 344,74     0,3% 

1,4%             742 925,17     Pomoc społeczna         2 134 696,85     4,1% 

0,0%                             -       Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               19 649,65     0,0% 

0,2%             117 889,89     Edukacyjna opieka wychowawcza             468 563,26     0,9% 

31,1%       16 336 521,44     Rodzina       16 411 043,91     31,4% 

5,4%         2 838 871,35     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         5 158 029,25     9,9% 

0,3%             168 704,54     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         1 156 751,78     2,2% 

0,0%               18 009,30     Kultura fizyczna              393 656,10     0,8% 

100,0%       52 593 471,23      OGÓŁEM         52 206 338,48     100,00% 

  
NADWYŻKA 387 132,75 
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W 2019 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 17 068 634,88 zł. Na wykonywanie tych zadań 

gmina otrzymała dotację celową w wysokości 17 069 246,29 zł, w tym:  
  

KWOTA DOTCJI 

CELOWEJ 

RODZAJ ZADANIA ZLECONEGO  WYDATKI 

ROZLICZONE 

512 097,01     Zwrot podatku akcyzowego dla rolników           512 097,01     

          120 947,73     Administracja publiczna 

(USC, dowody osobiste) 
          120 947,73     

2 476,98 Stała aktualizacja spisu wyborców 2 476,98 

39 640,94 Wybory do Sejmu i Senatu 39 640,94 

460,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów…  

(rozlicznie wyborów 201 rok) 

460,00 

37 567,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego  37 567,00 

611,41 Różne rozliczenia (refundacja wydatków 2018 rok) 0,00 

71 651,01     Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne             71 651,01     

692,98 Wypłata dodatków mieszkaniowych 692,98 

13 601,00 Ośrodki pomocy społecnej 13 601,00 

45 213,80 Realizacja usług opiekuńczych 45 213,80 

10 243 572,07 Świadczenia wychowawcze (500+) 10 243 572,07 

5 373 551,14 Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 5 373 551,14 

984,01 Karta Dużej Rodziny 984,01 

460 349,93 Wspieranie rodziny 460 349,93 

145 829,28 Składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń 145 829,28 

17 069 246,29 OGÓŁEM 17 068 634,88  

 

4. Publiczny transport zbiorowy 

W ramach zawartych umów i porozumień zrealizowano zadanie własne gminy 

dotyczące publicznego transportu zbiorowego, na realizację zadania w 2019 roku 

wydatkowano kwotę 261 160,88 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 91 706,26 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 2019 roku zrealizowano 106 703,70 wozokilometrów, a PKS  

w Koninie za zrealizowanie umowy otrzymał kwotę 169 454,62 zł. 
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5. Zrealizowane zadania inwestycyjne  

Lp. RODZAJ INWESTYCJI MIEJSCOWOŚĆ KOSZT 

INWESTYCJI 

1.  Dostawa, montaż i uruchomienie 

systemów klimatyzacji 

Sala OSP Kawnice 

Świetlica wiejska Rosocha 

Świetlica wiejska Węglew 

Świetlica wiejska Myślibórz 

Budynek Urzędu Miejskiego  

w Golinie 

27 060,00 

13 530,00 

19 000,00 

20 910,00 

20 910,00 

2.  Budowa przyłączy wodociągowych  

i wodociągów na terenie gminy 

Adamów, Węglew – Kraśnica 107 247,68 

3.  Budowa ścieżek rowerowych Golina 10 500,00 

4.  Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych 

Spławie 365 947,07 

5.  Przebudowa drogi Osiedle Starówka Golina, ul. Staromiejska 221 894,84 

6.  Przebudowa drogi gminnej Golina ul. Powstańców Warszawy 

 

612 793,16 

7.  Budowa i przebudowa dróg, ulic  

i chodników na terenie gminy 

Golina, ul. Wojska Polskiego 

(dokumentacja) 

Golina, ul. Armii Poznań 

(utwardzenie pobocza) 

Golina, ul. Szarych Szeregów 

(dokumentacja) 

Węglew - Zarzyn 

35 507,80 

8.  Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI 

– etap II 

Golina, ul. Kościelna 

Golina, ul. B. Chrobrego 

Golina, ul. Kilińskiego 

473 006,12 

9.  Termomodernizacja budynku OSP 

Adamów poprzez docieplenie budynku  

Adamów 29 440,80 

10.  Zakup samochodu pożarniczego OSP 

Węglew 

Węglew 35 000,00 

11.  Dotacja celowa dla OSP Przyjma na 

dofinansowanie zakupu średniego wozu 

bojowego 

Przyjma 390 000,00 

12.  Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach 

Węglew 1 005 092,03 

Zakończenie 

unwestycji 2020 rok 

13.  Zakup  samochodu osobowego " 

mikrobusa" przystosowanego do 

przewozu niepełnosprawnych uczniów  

Szkoła Podstawowa im.  

J. Słowackiego w Golinie 
65 140,00 

14.  Uregulowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Golina 

Kraśnica, Węglew, Kawnice, 

Adamów, Spławie, Golina 

329 622,24 

15.  Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie 

Uliczne 

 100 000,00 
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16.  Wykonanie projektu oraz zakup i montaż 

lamp  

Kraśnica 70 775,41 

17.  Zakup lam solarnych Brzeźniak 

Kawnice  

Radolina 

Spławie 

5 300,00 

10 000,00 

6 519,00 

10 000,00 

18.  Udział w konkursach Program 

Wielkopolskiej Odnowy Wsi 

„Przyjma – nasza wieś, nasza 

wspólna sprawa” 

„Lepsze warunki dla spotkań i 

prezentacji talentów w Spławiu” 

33 377,23 

 

8 100,00 

19.  Instalacja odnawialnych źródeł energii 

na terenie gmin Golina, Rychwał, 

Tuliszków i Wierzbinek 

169 instalacji na terenie gminy 

Golina 

1 591 621,06 

20.  Wykonanie kotłowni gazowej  

w budynku na stadionie w miejscowości 

Golina 

Golina, ul. Kusocińskiego 42 424,16 

21.  Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion 

Miejski w Golinie 

Golina, ul. Kusocińskiego 11 998,99 

22.  Przebudowa odprowadzalnika ścieków  

z oczyszczalni w Golinie 
Golina Zakończenie 

unwestycji 2020 rok 

23.  Uregulowanie gospodarki 

wodnościekowej 

Golina, Kraśnica, Węglew, 

Kawnice, Spławie, Adamów 

Zakończenie 

unwestycji 2020 rok 

24.  Rewitalizacja Osiedla Starówka  

w miejscowości Golina  

Park Miejski w Golinie Zakończenie 

unwestycji 2020 rok 

25.  Rewitalizacja Osiedla Starówka  

w miejscowości Golina - nadanie nowej 

funkcji budynkowi po byłej restauracji 

Smakosz 

Golina Zakończenie 

unwestycji 2020 rok 

 

Ogółem na realizację wszystkich inwestycji, w tym wydatki majątkowe, zakup 

kruszywa, zakup usług remontowych oraz innych usług związanych z naprawą dróg 

gminnych w 2019 roku z budżetu Gminy Golina wydatkowano kwotę 6 999 516,91 zł,  

co stanowi 11,49% budżetu na wydatki ogółem. 

 
Przebudowa oczyścialni ścieków w Golonie (etap prac na dzień 19.07.2019r.) 
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W 2019 roku w gminie Golina były realizowane programy i projekty z udziałem 

środków pochodzących z Unii Europejskiej: 

1) „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie  

K OSI”. Przebudowa drogi ul. Kościelna, ul. B. Chrobrego oraz ul. Kilińskiego  

w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o łącznej 

długości 421,5 m i szerokości 2,5 m; 

2) „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. 

Wsparcie działalności gospodarczej (program realizowany w Szkole Podstawowej  

w Golinie, był dedykowany uczniom dotychczasowego gimnazjum, realizowany  

w latach 2017-2019); 

3) „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, 

Rychwał, Tuliszków, Wierzbinek”. Projekt dotyczył zakupu i montażu instalacji 

fotowoltaicznej w ilości 169 szt. na terenie gminy Golina. Moc instalacji 2,1 kWe  

i 3 kWe energii słonecznej. Łączna moc instalacji wynosić będzie 476,4 kWp. 

Projekt zrealizowany w latach 2017-2019; 

4) „Wzmocnienie zastosowanie TIK w powiecie konińskim”. Integracja  

i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie usług publicznych – wdrożenie 

rozwiązań mających zapewnić publiczny dostęp do aktualnych danych 

przestrzennych; 

5) „Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie  

K OSI”. Program wspierał rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia 

przez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia,  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu K OSI; 

6) „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”. W ramach projektu 

planowana jest realizacja zadania pn. „Nadanie nowej funkcjonalności 

budynkowi po byłej restauracji Smakosz” oraz „Rewitalizacja zabytkowego 

Golina, ul. Staromiejska Golina, ul. Chrobrego 
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Parku w Golinie”. W 2019 roku ogłoszono przetargi na te zadania  

i podpisano umowy na wykonawstwo i nadzory; 

7) „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby edukacji 

kulturalnej”. W 2019 roku zawarto umowę na realizację projektu polegającego na 

przebudowie i wyposażeniu Domu Kultury w Koninie; 

8) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”.  

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach: Golina, Kawnice, Węglew, Kraśnica, Spławie i Adamów  

o łącznej długości 29 533 mb z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków  

w Golinie. Zaplanowano wykonanie 15 sztuk podziemnych przepompowni 

ścieków. Rozbudowa oczyszczalni ścieków polega na wybudowaniu nowej 

instalacji oczyszczania biologicznego oraz przebudowę instalacji; 

9) Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych  

„Ja w internecie”. W ramach projektu przeprowadzono 21 szkoleń dla 252 

uczestników. Zakupiono 28 szt. laptopów i 2 szafy mobilne. Po zakończeniu 

realizacji projektu sprzęt komputerowy trafił do szkół podstawowych z terenu 

gminy Golina; 

Z tytułu zrealizowanych i rozliczonych inwestycji w 2019 roku gmina Golina otrzymała 

kwotę 2 970 180,83 zł, jako dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii 

Europejskiej. 

6. Przedsięwzięcie uwzględnione do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

na lata 2020-2028 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji 

od do 

Łączne nakłady 

finansowe 

Pozostało do 

wydatkowania 

od 2020 roku 

1. Wsparcie osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą na terenie K OSI 

2018-2020 13 752,00 795,00 

2. Wzmocnienie zastosowanie TIK w powiecie 

konińskim – integracja i harmonizacja baz 

danych na terenie K OSI 

2016-2019 90 500,00 13 000,00 

3. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie Gminy Golina 

2016-2020 2 303 744,83 1 600 000,00 

4. Rewitalizacja Osiedla Starówka w 

miejscowości Golina – poprawa wizerunku 

miasta 

2018-2020 4 498 686,29 4 411 868,51 

5. Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury  

w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji 

kulturalnej 

2019-2020 897 067,65 897 067,65 

11. Bezpieczna aglomeracja konińska – 

rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania 

– poprawa bezpieczeństwa gminy 

2019-2020 10 634,59 10 634,59 

10. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy 

Golina – zabezpieczenie mienia od zdarzeń 

losowych 

2018-2020 172 824,00 57 608,00 

12. Rozbudowa Szkoły Podstawowej  

w Kawnicach – poprawa warunków 

nauczania 

2019-2020 3 500 000,00 2 494 907,97 

 Łącznie nakłady finansowe  11 486 209,36 9 485 881,72 
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7. Oświata  

W 2019 roku gmina Golina była organem prowadzącym dla jednego przedszkola 

publicznego i czterech szkół podstawowych, w których na dzień 30.09.2019 r. uczęszczało 

łącznie 1 165 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. 

Dodatkowo na terenie gminy Golina funkcjonowało Przedszkole Niepubliczne 

„Tęczowa Dolina” do którego uczęszczało średnio 19 dzieci, w placówce funkcjonował 

Niepubliczny Żłobek zapewniający opiekę dla około 14 maluchów.   

Wg stanu na dzień 

30.09.2019 r. 

Dzieci w 

przedszkolu 

Uczniowie 

szkół 

podstawowych 

Ogółem Zatrudnienie wg etatów 

Nauczyciele Obsługa 

Niepubliczne Przedszkole 

Tęczowa Dolina 
19 - 19 brak 

danych 

brak  
danych 

Baśniowy Dworek w 

Golinie 
112 - 112 9,51 10,5 

Szkoła Podstawowa w 

Golinie 
71 443 514 60,93 24,0 

Szkoła Podstawowa w 

Kawnicach 
94 223 317 31,17 10,00 

Szkoła Podstawowa w 

Przyjmie 
39 97 136 14,96 6,0 

Szkoła Podstawowa w 

Radolinie 
22 64 86 14,37 7,0 

OGÓŁEM 357 827 1 184 130,94 57,5 

 

 
           Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie           Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Kawnicach 
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    Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie         Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie 

 

 

 
Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie 

 

20 września 2019 roku Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie świętowało 

jubileusz 40-lecia działalności. Przedszkole mieści się w zabytkowym, klasycystycznym 

dworku szlacheckim, zbudowanym w pierwszej połowie XIX wieku. Tworzy go murowana, 

parterowa budowla wzniesiona na planie prostokąta z czterokolumnowym portykiem 

w elewacji frontowej, zwieńczonym trójkątnym szczytem. Całość nakryta jest dwuspadowym 

dachem pokrytym czerwoną dachówką. Dworek usytuowany jest w krajobrazowym parku 

położonym na zboczu Pradoliny Warty. Przed I wojną światową właścicielem dworku  

i majątku był hrabia Karol Suchorzewski z żoną. Hrabina Suchorzewska była lekarzem 

medycyny i artystką malarką. Pod ich nieobecność rządy obejmował T. Jankowski.  

Po śmierci Karola Suchorzewskiego współwłaścicielem majątku był dziedzic M. Maręż. 

Córka Marężów wyszła za mąż za Anglika o nazwisku Branson. Był on inżynierem, 

budowniczym dróg, pracował przy budowie polskiej kolei. Po nich dzierżawcą został  

J. Kosobudzki. W czasie II wojny światowej dworek zajmowała Niemka. Po wojnie majątek 

rozparcelowano. Wówczas znajdował się tutaj zbożowiec. W latach sześćdziesiątych  

i siedemdziesiątych park i budynek zajmowało wojsko radzieckie. Po gruntownym 

odrestaurowaniu, od 1 września 1979 roku dworek zajmowany jest przez Przedszkole  

w Golinie. Miejsce to jest wymarzone dla dzieci ze względu na przyjazne warunki oraz 

otaczającą przyrodę. Od 4 czerwca 2008 roku Przedszkole nosi nazwę Baśniowy Dworek. 
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W ciągu 40 lat funkcjonowania przedszkole w Golinie oraz jego filia w Kawnicach 

wychowało 4 744 absolwentów.  

 

 

W 2019 roku wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły (dział 801, 854) 

17 105 140,75 zł. Na realizację zadań oświatowych gmina Golina pozyskała kwotę 

9 590 384,81 zł, co oznacza, że gmina z własnych środków dofinansowała kwotę 

7 514 755,94 zł. 

WYSZCZEGÓLNIENIE           RAZEM KWOTA  

RAZEM WYDATKI NA OŚWIATĘ (dział 801, 854)  17 105 140,75     

        Szkoły podstawowe     11 206 587,60     

        Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych       1 165 972,27     

        Przedszkola       1 940 641,39     

        Gimnazja         595 244,14     

        Dowożenie uczniów do szkół         426 778,67     

        Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           59 841,38     

        Stołówki szkolne         284 273,66     

        Kształcenie przedszkolaków niepełnosprawnych           38 295,44     

        Kształcenie uczniów niepełnosprawnych         706 318,37     

        Zakup podręczników dla uczniów           73 980,26     

        Pozostała działalność         138 644,31     

        Świetlice szkolne         299 087,38     

        Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka             4 310,11     

        Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym         130 988,77     

        Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym           33 750,00     
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        Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic               427,00     

RAZEM DOCHODY DOTYCZĄCE OŚWIATY     9 590 384,81     

        Subwencja oświatowa       8 937 610,00     

        Dotacje         587 623,55     

        Pozostałe dochody           65 151,26     

KWOTA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY     7 514 755,94     
 

Wychowanie przedszkolne. Oprócz utrzymania gminnych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych, wydatki na wychowanie przedszkolne obejmują 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 2019 roku gmina Golina na ten cel poniosła 

wydatki w kwocie 682 126,61 zł. Przedszkole Niepubliczne Tęczowa Dolina w Golinie 

otrzymało dotację podmiotową w wysokości 212 510,94 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 197 827,96 zł. Łącznie wydatki na dzieci uczęszczające do placówek 

niepublicznych zamknęły się w kwocie 212 510,94 zł. Obowiązkiem gminy Golina jest 

również zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Golina, 

uczęszczających do publicznych placówek na terenie innych gmin. Dzieci uczęszczały do 

placówek na terenie miasta Konin, Kazimierz Biskupi, Lądek, gmina wiejska Słupca oraz 

gmina miejska Słupca. Z tego tytułu gmina Golina wydatkowała kwotę 271 787,71 zł.  

W celu poprawy warunków nauki dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej  

w Kawnicach w 2019 roku kontynuowano działania zmierzające do rozbudowy szkoły. 

Została opracowana dokumentacja, uzyskano pozwolenie na budowę, ogłoszono  

i rozstrzygnięto przetarg oraz wyłoniono wykonawcę, który wykona inwestycję. Prace 

związane rozbudową rozpoczęto w miesiącu wrzesień 2019 r. Zgodnie z umową zakończenie 

prac budowlanych przewidziano na koniec lipca 2020 r. Całkowity koszt rozbudowy szkoły 

wraz z wyposażeniem wyniesie około 3 500 000,00 zł i zostanie w całości sfinansowany  

z budżetu gminy Golina. Wydatki na rozbudowę szkoły w 2019 roku zamknęły się w kwocie 

1 050 092,03 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 z siedzibą w Golinie, 

Plac Kazimierza Wielkiego 10.  

W roku 2019 pomocą społeczną było objętych 488 osób w 227 rodzinach, co stanowi 

4,07% ogółu mieszkańców gminy Golina. Wśród powodów ubiegania się o świadczenia  

z pomocy społecznej można wymienić: 

a) niepełnosprawność i długotrwała choroba – w 2019 roku pomocą objęto 162 

środowiska, w tym 100 środowisk osób niepełnosprawnych oraz 62 środowiska, 

gdzie występowała długotrwała choroba, a zasiłek stały pobierało 61 osób; 
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b) ubóstwo – w 2019 roku pomocą objęto 420 osób z 187 rodzin; 

c) bezrobocie – w 2019 roku dotkniętych tym problemem były 72 rodziny. 

KWOTA 

DOCHODÓW 

RODZAJ ZADANIA   

realizowanego przez MOPS w Golinie 

 WYDATKI 

ZREALIZOWANE 

-     Domy pomocy społecznej 

 
223 911,99 

 28 355,48 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. 

28 355,48 

 

124 877,41 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (…) 

 
236 281,43 

692,98 Dodatki mieszkaniowe 21 576,50 

322 292,18 Zasiłki stałe 

 
322 292,18 

 108 781,34 Ośrodki pomocy społecznej 

 
1 061 152,56 

78 884,14 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 107 745,85 

78 747,30 Pomoc w zakresie dożywiania  133 264,30 

294,34 Pozostała działalność 116,56 

- Pozostała działalność (Przedsięwzięcia z udziałem środków 

Unii Europejskiej oraz programów rządowych) 

 

19 649,65 

16 10 251 665,88 Świadczenia wychowawcze 10 251 665,88 

5 458 195,32 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego (…) 
5 457 070,51 

985,42 Karta dużej rodziny 984,01 

479 845,54 Wspieranie rodziny 555 494,23 

145 829,28 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne (…) oraz za osoby 

pobierające zasiłki za opiekunów 

145 829,28 

    17 079 446,61     OGÓŁEM 18 565 390,41     
 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie zatrudniał 1 asystenta 

rodziny, który świadczył wsparcie dla 16 rodzin (35 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 2019 roku zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Koninie 12 dzieci z 10 rodzin 

objętych było pieczą zastępczą w tym:  

 dziewięcioro dzieci – rodzina zastępcza spokrewniona, 

 jedno dziecko – rodzina zastępcza niezawodowa, 

 dwoje dzieci – rodzina zastępcza zawodowa. 

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 2019 roku gmina wydatkowała na realizację programu wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej kwotę 95 142,69 zł z czego na pieczę zastępczą kwotę 30 919,34 zł,  

a na asystenta rodziny 64 223,35 zł (w tym dotacja 19 494,00 zł). 

Wspierając w/w rodziny MOPS udzielił również wsparcia finansowego, poradnictwa 

socjalnego i rodzinnego. 
 

W 2019 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  
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i wydawanie skierowania do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności. Wydano 253 

skierowania, z tej formy pomocy skorzystało 610 osób. 

MOPS w Golinie w 2019 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 

skorzystało 239 rodzin. 

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 2019 roku wpłynęło 15 wniosków od rodzin  

z co najmniej trojgiem dzieci oraz 141 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin 

składających się tylko z rodziców, którzy mieli na utrzymaniu conajmniej troje dzieci.  

Łącznie  wydano 208  Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 7 kart w formie 

elektronicznej. 

Zadania obejmujące realizację świadczeń rodzinnych. System świadczeń rodzinnych 

jest wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz rodzin, w których znajduje się osoba 

niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria. 

Świadczeniami rodzinnymi są:  

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

 świadczenie rodzicielskie.  

Ponadto na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osoby 

sprawujące opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi są obejmowane pomocą  

w formie zasiłków dla opiekunów. 

Świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w 2019 roku pobierano w 798 rodzinach. 

Wydanych zostało 1 059 wszystkich decyzji administracyjnych na podstawie, 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 2019 roku MOPS w Golinie wydał 39 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących 

funduszu alimentacyjnego, wystosowano 37 wniosków do komorników sądowych  

o wszczęcie egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń osób uprawnionych do alimentów, 

skierowano 39 wniosków do prokuratury o ściganie dłużników alimentacyjnych za 

przestępstwo nie alimentacji. W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku 
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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. W 2019 r. w związku z realizacją pomocy Państwa  

w wychowywaniu dzieci – „500+” wypłacono 20 245 świadczeń wychowawczych na kwotę 

10 122 396,10 zł. 

Rodzina 500+ w ujęciu miesięcznym (na przykładzie grudnia 2019r.): 
 

1) wartość wypłaconych świadczeń – 1 033 327,00 zł; 

2) liczba wypłaconych świadczeń – 2 073. 
 

Świadczenie „Dobry start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich 

uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. 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 2019 roku w gminie Golina przyznano i wypłacono 1 487 świadczeń 

„Dobry start” na kwotę 460 349,93 zł.  

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 

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 2019 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 6, 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 2019 roku przyjął i zagospodarował zmieszane 

odpady komunalne, odpady BIO, popioły z gospodarstw domowych, odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady 
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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 1 919 740,40 

 odbiór odpadów przez ZGKiM 

 zagospodarowanie odpadów przez RIPOK 

 koszty administracji i obsługi (2 osoby) 

913 505,16 

877 989,83 

128 245,41 

DOCHOTY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOPOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1 527 091,20 

 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

 wpływ z odsetek za nieterminową wpłatę 

 wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych 

1 895,75 

 

2 606,85 

1 522 588,60 

DOPŁATA GMINY DO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 392 649,20 

KWOTA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

212 134,25 

     

WYSZCZEGÓLNIENIE  OGÓŁEM % udział 

Liczba mieszkańców gminy Golina na dz. 31.12.2019 r. 11 969 x 

Liczba złożonych deklaracji do 31.12.2019 r.  3 398 x 

Liczba mieszkańców zgłoszona przez właścicieli nieruchomości, w tym: 10 406 100% 

 mieszkańcy segregujący odpady 9 699 93,21% 

 mieszkańcy niesegregujący odpadów 707 6,79% 

 

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 2019 roku odpady zostały 

odebrane i zagospodarowane w ilościach przedstawionych w poniżej tabeli. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE     ILOŚĆ (Mg) 

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  

1 755,36 

74,26 

239,34 

286,04 

552,82 

17,00 

28,18 

862,92 

78,74 

ODPADY ODEBRANE I ZAGOSPODAROWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO 

REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

 Opakowania z papieru i tektury 

236,22 

3,7 

W związku ze zmianą przepisów i wydłużonym terminem składania sprawozdań od 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Golina nie można ustalić 

pełnej ilości odebranych odpadów. 
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10. 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. 

 
Widok na tereny inwestycyjne Sługocinek (zjazd z autostrady A-2) 

W 2019 roku wydano 225 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 130 pod 

zabudowę mieszkaniową, 9 pod zabudowę usługową, 86 pozostałe.  

Wydano również 4 decyzje inwestycji celu publicznego. Decyzje dotyczyły następujących 

inwestycji: 

1) Budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN i nN, stacji transformatorowej 

słupowej SN/nN, w m. Rosocha gm. Golina na działce nr ewid. 149/1, obręb 

geodezyjny Rosocha; 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew - Kraśnica gm. Golina na działkach o numerze 

ewidencyjnym 399/1, 405/1, 402 obręb geodezyjny Węglew w ramach zadania pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”; 

3) Budowa sieci kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn 

15/0,4 kV oraz budowa sieci kablowej nn 0,4kV, na działkach nr ewid. 46, 111/1, 

267/2, obręb geodezyjny Rosocha-Kolonia, gm. Golina; 
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4) Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia 

związane z klubem malucha w ramach projektu „MALUCH +”, w miejscowości 

Golina, na działce nr 171 obręb geodezyjny Golina, gmina Golina”. 

11. Biblioteka Publiczna w Golinie  

Biblioteka Publiczna w Golinie z siedzibą w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 12, 

przede wszystkim gromadzi i udostępnia książki, opracowuje je merytorycznie i dba o jakość 

księgozbioru. Biblioteka zaprasza do wypożyczalni głównej w Golinie oraz do dwóch filii:  

w Przyjmie oraz w Kawnicach.  

Jak wynika ze sprawozdań, mieszkańcy gminy Golina są zadowoleni z oferty 

literackiej. Blisko 21% z nich wypożycza książki z Biblioteki, a czytelnicy mają realny 

wpływ na budowanie księgozbioru. Starając się dotrzeć do czytelników w różnym wieku  

i o różnych zainteresowaniach oraz potrzebach stale rozbudowywane są zbiory specjalne. 

Dzięki współpracy z Biblioteką Cyfrową "Wolne Lektury" Biblioteka oferuje użytkownikom 

darmowy dostęp do e-booków i audiobooków.  

Czytelników, którzy lubią dzielić się wrażeniami ze swoich lektur i rozmawiać o nich, 

Biblioteka Publiczna zaprasza na comiesięczne spotkania czterech „Dyskusyjnych Klubów 

Książki” (3 dla dorosłych, 1 dla młodzieży). Przez swoją działalność stara się zaszczepić  

w mieszkańcach gminy Golina miłość do słowa pisanego, języka polskiego i ojczyzny, 

poprzez najróżniejsze konkursy literackie i recytatorskie oraz akcje społeczne (np. Narodowe 

Czytanie). Sztandarowym przykładem jest tutaj cykliczny konkurs na napisanie 

najpiękniejszej bajki dla dzieci "Golinianie dzieciom". Biorą z nim udział literaci 

amatorzy z powiatu konińskiego, a nagrodzone prace wydajemy w zbiorze "Golinianie 

dzieciom".    

Biblioteka Publiczna w Golinie to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć książki, 

ale także: poczytać prasę, skorzystać z księgozbioru podręcznego, bezpłatnego Internetu oraz  

z usług ksero i innych urządzeń biurowych (drukarka, skaner). 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców działania Biblioteki Publicznej 

ogniskują działalność wokół hasła: Spotkajmy się na KAWIE: K-kultura, A-animacja,  

W-wiedza, I-informacja, E-edukacja. Biblioteka nie ustaje w wysiłkach, by promować 

czytelnictwo. Najskuteczniejszym sposobem są spotkania autorskie adresowane zarówno do 

najmłodszych, jak i do dorosłych. W 2019 roku uczniów odwiedziły: Eliza Piotrowska, 

Renata Piątkowska oraz Monika Sawicka-Kacprzak. Z dorosłymi czytelnikami spotkały się: 

Monika Sawicka-Kacprzak, Agata Kołakowska oraz Elżbieta Dzikowska.   

Biblioteka nie zapomina o najmłodszych, rozbudzając ich zainteresowania czytelnicze 

poprzez zabawę. Temu służą zajęcia w Akademii Malucha, Letnia i Zimowa Akademia 

Przygód, projekty "Czytanie nie boli”, „Wielki człowiek, mała książka”, lekcje i wycieczki 

biblioteczne.    

Biblioteka Publiczna w Golinie jest postrzegana w regionie jako solidny, 

odpowiedzialny partner. Z Biblioteką współpracują ściśle jednostki samorządu terytorialnego, 

placówki oświatowe, kulturalne i stowarzyszenia. Wspólnie udało się zrealizować wiele 

inicjatyw i projektów służących dobru społeczeństwa lokalnego, m.in.: 

 Program „Ja w internecie” - to bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy 

Golina, mające na celu zwiększenie grupy świadomych oraz kompetentnych 

użytkowników internetu i e-usług publicznych,  
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 "Cyfrowa Wielkopolska"  Śpiewająco dla Goliny, celem była aktywizacja 

i integracja mieszkańców poprzez rozwijanie kompetencji kulturalnych, 

społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności na rzecz rozwoju 

i krzewienia lokalnej kultury, 

 „Będzie wreszcie teatr w mieście” - cykl warsztatów wokalno- teatralnych,  

 "Aktywny absolwent" - w ramach projektu w bibliotece odbywała staż 

niepełnosprawna osoba. 

Biblioteka Publiczna w Golinie przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Tydzień 

Czytania Dzieciom, „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie” – 

to hasło ubiegłoorocznego XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.  

W związku z tym wydarzeniem w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie z dziećmi spotkał 

się Konrad Waliniak – utalentowany kolarz w kategorii junior młodszy, uczeń Szkoły 

Podstawowej w Golinie. Zaproszony gość przeczytał „Lokomotywę” Juliana Tuwima oraz 

zaprezentował profesjonalny sprzęt sportowy. 

Wszystkie działania Biblioteki Publicznej w Golinie miały na celu pokazać bibliotekę 

jako miejsce nowoczesne oraz przyjazne, gdzie można nie tylko wypożyczyć książkę, ale 

również zdobyć wiedzę oraz miło i ciekawie spędzić czas. Opinie mieszkańców i statystki 

udowadniają, że działania te przynoszą efekty.  

Działalność Hali Widowiskowo–Sportowej w Golinie w 2019 r. 

Sport jest nieodzownym elementem życia mieszkańców gminy Golina. Stanowi jedną  

z najważniejszych dziedzin, w ramach której funkcjonuje społeczność lokalna. Sport uczy 

istotnych wartości i postaw: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, szacunku, 

dyscypliny oraz postępowania zgodnie z zasadami fair play. Burmistrz Mirosław Durczyński 

oraz samorząd gminy Golina dostrzegają te zalety. Podejmowane są działania zmierzające do 

poprawy warunków oraz możliwości poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty i infrastruktury 

sportowej.   

W listopadzie 2017 roku oddano do użytku nowoczesną halę widowiskowo – 

sportową, działającą pod egidą Biblioteki Publicznej Golinie. W otoczeniu na miarę XXI 

wieku, pod okiem profesjonalnych trenerów, wszyscy miłośnicy aktywności fizycznej mogą 

rozwijać swoje hobby. Wyposażenie obiektu daje możliwość uprawiania wielu dyscyplin - od 

futsalu po taniec i aerobic. Mieszkańcy gminy chętnie korzystają z tej szerokiej oferty 

cyklicznych zajęć. Dorośli i młodzież najczęściej grają w gry zespołowe. Maluchy  

i uczniowie uczestniczą natomiast w zajęciach i warsztatach tanecznych. Kroki i układy pilnie 

ćwiczyły pod okiem m.in.: Anny Matlewskiej, Katarzyny Miecznikowskiej i Artura Golca, 

Jean'a Claude'a Marignale'a, stałe zajęcia nie tylko warsztatowe, ale również popularyzujące 

taniec wśród najmłodszych  prowadzą instruktorzy ze Szkoły Tańca Skakanka-Dance. 

Formacje młodych tancerzy biorą udział w zawodach i turniejach. A nowych talentów 

wypatruje się podczas corocznych warsztatów "W podróż dookoła tańca" adresowanych do 

przedszkolaków z gminy Golina. "Ferie na wesoło" i "Wakacje na wesoło" to kolejne 

inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży. Zajęcia te spełniają oczekiwania młodych 

mieszkańców gminy, o czym świadczą duża frekwencja oraz entuzjazm uczestników. 

W 2019 roku hali widowiskowo–sportowej w Golinie odbyły się widowiska sportowe, 

turnieje i rozgrywki o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym oraz lokalnym.  

13 kwietnia 2019 r. do Goliny zawitała Federacja Rocky Warriors Cartel. Wielbiciele 

mieszanych sztuk walki obejrzeli 11 stojących na wysokim poziomie pojedynków.  

W oktagonie, na gali MMA zaprezentowali się również zawodnicy z Konina. Doskonała 

organizacja, widowiskowa oprawa i emocjonujące walki oraz cała atmosfera gali zapewniły 
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wszystkim niezapomniany wieczór, z pewnością pozostawiając ochotę na podobne 

wydarzenia w przyszłości. 

W hali widowiskowo–sportowej rozegrano mecze halowej piłki nożnej o Puchar 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zmagania wpisywały się w harmonogram XX 

Zimowej Spartakiady LTZ Mieszkańców Wsi i Miasteczek oraz rozgrywki Mistrzostw 

Wielkopolski PSP Strażaków w Piłce Siatkowej. Gościliśmy także uczestników XXI 

Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LZTS Mieszkańców Wsi. Dużym zainteresowaniem 

cieszą się również zmagania na szczeblu powiatowym i lokalnym. Miejscowi sportowcy 

walczyli o Puchar Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego oraz o Puchar Dyrektora Hali 

Widowiskowo–Sportowej w Golinie. Corocznie w hali widowiskowo–sportowej rozgrywane 

są charytatywne mecze piłki halowej. W roku 2019 zagrano dla WOŚP i Karola 

Walczyńskiego.  

W kalendarz imprez sportowych organizowanych w gminie Golina wpisały się na 

stałe Golińska Liga Futsalu oraz również Memoriał im. Jana Kmieczyńskiego pod 

honorowym patronatem Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego.  

Hala widowiskowo–sportowa w Golinie jest doskonałym miejscem nie tylko do 

uprawiania sportu, ale także do organizacji dużych widowisk artystycznych.  

22 września 2019 r. odbyła się gala samorządu województwa wielkopolskiego, na której 

wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie "Aktywna Wieś Wielkopolska” oraz dyplomy 

za projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej". Galę uświetniły występy lokalnych 

artystów oraz śpiewającej rodziny Kaczmarków.   

W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób świadomie wybiera siedzący tryb życia. 

Jednak władze samorządowe gminy Golina robią wszystko, by ten stan zmienić. Jak wynika  

z ewaluacji w znacznym stopniu się to udaje.  

12. Dom Kultury w Golinie 

Dom Kultury w Golinie z siedzibą w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 2 prowadzi 

działalność kulturalną, rozrywkową i edukacyjną. Odgrywa również znaczącą rolą  

w integracji społeczności lokalnej i propagowaniu nowoczesnych, otwartych postaw 

życiowych. Wspiera wszystkie stowarzyszenia i nieformalne grupy, które pragną się spotykać 

w celu wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy itp. Jest głównym ośrodkiem 

propagowania kultury wysokiej na terenie gminy. W swoich działaniach zmierza do 

zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności lub rozbudzania tych potrzeb. 

Podnosi świadomość i wiedzę mieszkańców nt. różnorodnych form kultury i sztuki. Ponadto 

współorganizuje działania rekreacyjne i promujące gminę.  

W roku 2019 Dom Kultury był organizatorem następujących imprez i wydarzeń: XXVII 

Finał WOŚP, Kreatywne Ferie Zimowe, Szafing – Wietrzenie Szaf, Gminny Dzień Kobiet, 

Warsztaty Wielkanocne, Spotkanie Wielkanocne, Inauguracja Sezonu Rowerowego RRR, 

Obchody Święta 3 Maja, Dzień Matki - Motylem Jestem – Piosenki Ireny Jarockiej, Dzień 

Dziecka, Wycieczka do  ZOO Wrocław, Noc Kupały, Wakacje z Domem Kultury, Golina  

w Fotografiach Zaklęta I Pejzaże Talentem Malowane, XIV Dni Goliny, Wyjazd  

do Energylandii - Zator, Wyjazd do Torunia – Festiwal Świateł, Kulturalna Integracja „Pod 

Chmurką”, NCK - Słowo, obraz, gitarowy riff – oto kultury rytm”, Pejzaże wyobraźni, 

Warsztaty Fotograficzne -  "Przywrócić Zapomnianych w Kulturze wiejskiej Rosocha",  

V Festiwal Dyni i Ziemniaka, - Warsztaty wikliniarskie dla dzieci "Plecionkarstwo - 

najstarsza twórczość ludowa w nowoczesnym zastosowaniu", Inauguracja Roku 

Kulturalnego, Koncert Grzegorza Paczkowskiego Pieśni na głos i gitarę, Warsztaty 

wikliniarskie dla dorosłych "Plecionkarstwo - najstarsza twórczość ludowa w nowoczesnym 

zastosowaniu", Przegląd Chórów w Kawnicach - "Maryjny chóralny październik  
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w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach", Gra Wiejska - "Przywrócić 

Zapomnianych w Kulturze wiejskiej Rosocha", II Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej, 

Uroczystość Odzyskania Niepodległości, Koncert Zaduszkowy – Spławie, Zabawa 

Mikołajkowa, Wyjazd do Warszawy na Jarmark Bożonarodzeniowy, Warsztaty 

Bożonarodzeniowe, Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej, Wspólne Kolędowanie.  

Dom Kultury w Golinie otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury - 

DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE na realizację projektu pod nazwa „Golina 

aktywniej w kulturze działać zaczyna”. Kwota dofinansowania w pierwszym etapie 

wyniosła 8 000,00 zł. Natomiast w drugim etapie Dom Kultury w Golinie otrzymał 

dofinansowanie w wysokości 22 000,00 zł. W ramach projektu zrealizowano następujące 

wydarzenia kulturalne:  

1) Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nasza Radolina” - Słowo, Obraz, 

Gitarowy Rift – oto kultury rytm, kwota dofinansowania: 4 330,00 zł; 

2) Grupa Nieformalna „Razem dla Goliny” - Będzie wreszcie teatr w mieście, kwota 

dofinasowania 5 500,00 zł; 

3) Młodzieżowa Rada Miejska W Golinie - Kulturalna Integracja „Pod Chmurką”, 

kwota dofinasowania 4 850,00 zł; 

4) Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy - Plecionkarstwo – Najstarsza Twórczość 

Ludowa w Nowoczesnym Zastosowaniu, kwota dofinasowania 3 300,00 zł; 

5) OSP Rosocha – „Przywrócić zapomnianych w kulturze wiejskiej Rosocha”, kwota 

dofinansowania 3 000,00 zł; 

6) Chór „CON SOLARE” - Maryjny chóralny październik w Sanktuarium Matki 

Bożej Pocieszenia w Kawnicach, kwota dofinansowania 2 200,00 zł. 

Ponadto w 2019 roku Dom Kultury zrealizował projekt „Goliniaku pochwal się 

swoim talentem”: warsztaty instrumentalno - wokalne - doskonalenie gry na instrumentach 

dętych, perkusyjnych i warsztatów wokalnych” – poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte PROW 

na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 5 726,00 zł. Dzięki realizacji działania zostało  

uatrakcyjnione codzienne życie społeczności oraz został przez uczestników pożyteczne 

spędzony wolny czasu podczas warsztatów z nauki gry na instrumentach oraz wokalnych.  

Odbycie się warsztatów muzycznych poprawiających umiejętności z gry na 

instrumentach dętych, perkusyjnych, wokalnych - praca nad nowym repertuarem 

odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, lokalnego, nauka nowych utworów, praca nad 

sposobem wykonania, zajęcia indywidualne i w sekcjach, zgrywanie w całość i poprawa 

walorów brzmieniowych. Projekt realizowany był przez okres pięciu miesięcy. W szkoleniu 

brało udział 15 osób (nauka gry na instrumentach), warsztaty wokalne (20 osób). Do projektu 

zostało zaangażowanych czworo wykwalifikowanych instruktorów, co równocześnie 

poszerzyło ofertę świadczoną przez Dom Kultury. Uczestnikami byli dzieci, młodzież, a także 

osoby dorosłe z Gminy Golina. W sumie ilość godzin szkolenia wyniosła 90 godzin zajęć  

z nauki gry na instrumentach oraz 30 godzin warsztatów wokalnych. Zwieńczeniem projektu 

był koncert „Goliniaku pochwal się swoim talentem” uczestników warsztatów zorganizowany 

dla mieszkańców Gminy Golina.   
 

Najważniejsze wydarzenia w 2019 roku: 

1) 13 stycznia 2019 r. - XXVII Finał WOŚP: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

zagrała po raz dwudziesty siódmy. 31 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im.  
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J. Słowackiego w Golinie i Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej–Curie  

w Przyjmie, pod opieką nauczycieli kwestowało na ulicach naszego miasta. Pozyskane 

środki zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla 

specjalistycznych szpitali dziecięcych. Dzięki hojności wszystkich ludzi dobrego serca 

sztab w Golinie zebrał  16 523,03 zł oraz 66,45 euro, 3 dolary; 

2) 10 marca 2019 r. - Gminny Dzień Kobiet: Dom Kultury w Golinie cyklicznie,  

od wielu lat organizuje Dzień Kobiet. W 2019 roku uroczystość odbyła się w auli 

Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie. Pierwszym punktem spotkania był 

autorski pokaz mody w wykonaniu Aleksandry Podlesińskiej „OLI LOOK”, która 

przygotowała stroje i kreacje na różne okazje. Po pokazie mody dla Pań wystąpili trzej 

tenorzy - Włodzimierz Kalemba, Maciej Ogórkiewicz, Wiesław Paprzycki, którzy 

zaprezentowali koncert „Brunetki, Blondynki…”; 

Dzień  Kobiet jest dla pań doskonałym pretekstem do tego, by pomyśleć o sobie,  

o swojej urodzie, zdrowiu, rozwijaniu pasji i zainteresowań. Najciekawszymi 

sposobami spędzania wolnego czasu, „poszerzania horyzontów” są; podróże, 

interesująca książka, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz dobra muzyka.  

3) 1 czerwca 2019 r. - Dzień Dziecka: z okazji święta najmłodszych zorganizowano 

imprezę plenerową w Parku Miejskim, na którą zaproszono dzieci z gminy Golina 

wraz z rodzicami. Na dzieci czekały zabawy z animatorem, dmuchańce, malowanie 

twarzy, balonowe zwierzątka oraz słodycze. W trakcie imprezy dzieci miały okazję  

z bliska obejrzeć wóz strażacki udostępniony przez Ochotniczą Straż Pożarną  

w Golinie. Impreza dostarczyła wiele radości wszystkim zebranym; 

4) 29 czerwca 2019 r - Noc Kupały: mieszkańcy gminy Golina spotkali się w parku  

w Radolinie, by przypomnieć sobie obrzędy związane z Nocą Kupały – świętem 

witalności i płodności, obchodzonym przez dawnych Słowian w letnie przesilenie. 

Imprezę już po raz trzeci zorganizowali wspólnie Dom Kultury w Golinie, 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nasza Radolina”,  Radny Rady 

Miejskiej Krzysztof Szymański oraz  sołectwa: Radolina i Myślibórz. Liczna 

publiczność, i zaproszeni goście bawili się podczas różnorodnego programu 

artystycznego oraz przy swojskich rytmach granych przez kapelę Sami Swoi  

z Kawnic. Organizatorzy nie zapomnieli o maluchach obecnych w parku. Dla nich 

atrakcje przygotowała Pracownia Artystyczna Enduzo KREATYWNI, dzieciom 

zaproponowano tańce, animacje, kącik plastyczny. Każde dziecko mógł znaleźć coś 

dla siebie. I mali, i dorośli bardzo chętnie częstowali się pysznymi potrawami z grilla. 

Gwiazdą wieczoru byli: zespół Liarman oraz gitarzysta Łukasz Gaszler; 

5) 20-21 lipca 2019 r. - XIV DNI GOLINY: mieszkańcy gminy Golina i zaproszeni 

goście licznie zgromadzili się w Parku Miejskim w Golinie. Podczas pierwszego dnia 

imprezy nie brakowało atrakcji i podniosłych momentów. Starosta Powiatu 

Konińskiego Stanisław Bielik oraz radny  powiatowy Zenon Paszek wręczyli medale 

"Zasłużony dla powiatu konińskiego". Wyróżnienie otrzymali: Żanetta Matlewska, 

Anna Kapturska, Wojciech Grodzki oraz Urszula Furmaniak. Sześciu beneficjentów 

projektu kulturalnego" Golina aktywnie w kulturze działać zaczyna" odebrało granty 

przyznane przez komisję konkursową. Rozstrzygnięto również konkurs literacki 

"Golinianie dzieciom", organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Golinie. Wrażeń 

artystycznych dostarczyły występy Orkiestry Dętej  OSP działającej przy Domu 
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Kultury w Golinie i Sylwii Dziardziel z zespołem, gwiazdą wieczoru była Izabela 

Trojanowska. 

Drugi dzień obchodów święta Gminy Golina upłynął  pod znakiem niespodzianek dla 

młodszych i dla starszych. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych dla nich 

animacjach, korzystały z dmuchańców, zjeżdżalni oraz karuzeli. Dorośli słuchali 

dobrej muzyki w wykonaniu zespołu "Vokaliza" oraz Adama Chroli. Gwiazdą 

wieczoru był zespół VOX. Muzycy w 2019 roku obchodzili jubileusz 40-lecia 

obecności na scenie. Werwy i muzycznej pasji mógłby im pozazdrościć niejeden 

młodszy artysta. 

6) 22 i 29 sierpnia 2019 r. - Kulturalna Integracja „Pod Chmurką”: w dwa ostatnie 

czwartki wakacji na Stadionie Miejskim w Golinie mieszkańcy po raz pierwszy 

uczestniczyli w wydarzeniu jakim było kino plenerowe. 22 sierpnia obejrzeli bajkę 

„Jak wytresować smoka”, następnie komedię „Wakacje Jasia Fasoli”. Natomiast  

29 sierpnia bajkę „Strażnicy marzeń” oraz komedię „Państwo Młodzi Chuck i Larry”. 

Wieczornym seansom sprzyjała pogoda, dlatego imprezy gromadziły liczne grono 

kinomaniaków. Mieszkańcy przychodzili całymi rodzinami bądź grupkami 

znajomych. Na zielonym terenie rozkładali własne koce i leżaki. Atmosferę kinową 

podtrzymywało stoisko gastronomiczne oferujące w sprzedaży popcorn, watę 

cukrową, zakręconego ziemniaka, frytki i napoje. Na stadionie wytworzyła się 

niepowtarzalna, radosna atmosfera. Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie  

z Ochotniczej Straży Pożarnej. Pokazy filmowe dla mieszkańców były bezpłatne 

dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 przy współpracy z Domem Kultury w Golinie. 

Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie skorzystała z programu składając swój pomysł 

w formie projektu pod nazwą Kulturalna integracja „Pod chmurką”. Inicjatywa 

okazała się strzałem w dziesiątkę. Kilkaset osób uczestnicząc w seansach 

potwierdziło, że warto planować podobne działania w przyszłości.  

7) 28 września 2019 r. - Festiwal Dyni i Ziemniaka: w sołectwie Rosocha odbył się  

V Festiwal Dyni i Ziemniaka, który zorganizował Dom Kultury w Golinie wspólnie  

z sołectwem. Na wydarzenie licznie przybyli nie tylko mieszkańcy gminy Golina. 

Celem imprezy jest propagowanie, kultywowanie tradycyjnych potraw z dyni  

i ziemniaków.  

W trakcie festiwalu odbyły się konkursy: na najsmaczniejszą potrawę z dyni  

i ziemniaka, na Panią Dynię oraz na aranżację stołu. W części artystycznej  

zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kawnicach. Dzieci wystąpiły  

z programem wokalno – tanecznym gdzie m.in., usłyszeliśmy piosenkę „Biesiada  

w Rososze”. Następnie na scenie zaprezentował się zespół BIG Band z Kazimierza 

Biskupiego oraz Kapela Podwórkowa Goliniaki Kraciaki, którzy rozbawili 

publiczność i zachęcili do wspólnej zabawy. Do późnych godzin nocnych trwała 

zabawa z DJ-em. Podczas  imprezy było można skosztować dania festiwalowe: zupa 

krem z dyni, żur na swojskim zakwasie z ziemniakami, kluski śląskie z sosem 

dyniowym, wiejski smalec, kompot z dyni, makaron z dynią i mięsem, gzik  

z ziemniakami, marchewka jesienna, ketchup z dyni, langosze, placki ziemniaczane.  

8) 29 września 2019 r. - Inauguracja Roku Kulturalnego: w Domu Kultury  

w Golinie odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/2020, który uświetnił 

występ zespołu Główny Zawór Jazzu. Zespół ten to energiczny projekt łączący 
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pozornie niedostępne wariacje nurtów jazzowych z wszechobecną muzyką pop. Znane 

z rozgłośni radiowych polskie przeboje przedstawione były w swingowych 

aranżacjach, zabierając słuchaczy w podróż po zadymionych klubach lat 30-tych,  

40-tych i 50-tych. Po koncercie goście zostali zaproszeni na słodki bankiet. 

9) 7 grudnia 2019 r. – wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie:  

w wyjeździe brało udział 75 uczestników, którzy mieli możliwość zwiedzania  

z przewodnikiem Krakowskiego Przedmieścia, Zamku Królewskiego, Pomnika 

Syrenki, Pałacu Prezydenckiego, Pomnika Powstańca Warszawskiego i inne. 

Uczestnicy wyjazdu obserwowali pochód Mikołajów oraz uroczyste rozpalenie 

choinki na Placu Zamkowym. Spacerowali pośród pachnących choinek, aromatu 

grzanego wina i czekoladowych pierników, na odwiedzających czekały liczne 

atrakcje.  

13. Ochotnicze Straże Pożarne 

Ochotnicza Staż Pożarna – jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, 

organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują  

w oparciu o przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.  

Do głównych celów i zadań Ochotniczych Straży Pożarnych należą: 

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 

podmiotami; 

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń; 

3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi; 

4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej; 

5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 

6) działania na rzecz ochrony środowiska; 

7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie; 

8) wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP; 

9) udział w zawodach sportowo-pożarniczych. 

Na terenie gminy Golina funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  

w tym dwie jednostki, tj. OSP Golina i OSP Przyjma zostały włączone do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Ochotnicza Straż Pożarna w 2019 roku interweniowała 405 razy, w tym 273 wyjazdy 

dot. pożarów, 72 miejscowych zagrożeń (np. wichury, plamy oleju, pomoc innym służbom 

itp.), odnotowano 19 wyjazdów w związku z fałszywymi alarmami i 41 wyjazdów 

gospodarczych. Druhowie OSP w roku 2019 podnosili swoje kwalifikacje i uczestniczyli  

w różnego rodzaju szkoleniach. 
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1 Adamów 46 0 8 54 0 - 1 0 0 0 0 0 

2 Golina 128 42 1 171 2 
lekki-2010, 
średni-2016 

0 106 38 9 6 159 

3 Kawnice 84 7 12 103 3 
lekki-2002, 

średni-1989, 
średni-1990 

0 36 3 5 1 45 

4 Kraśnica 50 19 8 77 1 lekki-1976 0 9 2 0 1 12 

5 Myślibórz 44 70 4 118 1 średni-1974 0 3 0 0 2 5 

6 Przyjma 160 38 20 218 2 średni-2019 1 22 14 0 0 36 

7 Radolina 34 26 0 60 1 lekki-1970 0 0 0 0 0 0 

8 Rosocha 80 0 2 82 1 lekki-1972 0 27 4 4 6 41 

9 Spławie 53 184 15 252 1 lekki-1975 1 3 3 0 10 16 

10 Węglew 58 0 0 58 2 
lekki-1995, 

ciężki-1995 
0 67 8 1 15 91 

 RAZEM 737 386 70 1193 14 x 3 273 72 19 41 405 

 

Drużyny reprezentujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 

Golina wzięły udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarnicze, które odbyły się  

16 czerwca 2019 r. na Stadionie Miejskim w Golinie Strażacy rywalizowali w różnych 

konkurencjach, takich jak: sztafety pożarnicze, ćwiczenia bojowe. W zawodach udział wzięli 

zarówno druhowie, druhny, jak i młodzieżowe drużyny pożarnicze ochotniczych straży 

pożarnych z naszej gminy. Zawody wygrała jednostka OSP Kraśnica, drugie miejsce zajęła 

OSP Spławie, trzecie przypadło OSP Myślibórz. Zawodom towarzyszył pokaz z zakresu 

udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Przy ochotniczych strażach pożarnych mogą być powoływane Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze (MDP), które stanowią przyszłe kadrowe zaplecze każdej jednostki. Młodzieżowa 

drużyna pożarnicza jest integralną część składową danej jednostki OSP. Osoby działające  

w takiej drużynie poznają zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce, 

zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej OSP, uczą się zachowania  

w sytuacjach niecodziennych, od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie 

odpowiedzialności, uczą się opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją sprawność 

fizyczną poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Na terenie gminy Golina  

4 jednostki zorganizowały drużyny młodzieżowe: OSP Golina, OSP Przyjma, OSP Spławie  

i OSP Rosocha, które łącznie zrzeszają 52 młodych adeptów pożarnictwa. 

Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością 

kulturalną i wychowawczą. Przy jednostce OSP Golina powstała orkiestra strażacka,  

a jednostki OSP ściśle współpracują z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami. 

Druhowie OSP zajmują się również szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy.  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/MDP


Raport o stanie Gminy Golina  2019  

 

33 

 

 
            OSP Przyjma, sam. średni VOLVO FL, rok prod. 2019              OSP Węglew, sam. ciężki JELCZ 442, rok prod. 1995          

 

Wydatki gminy Golina na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku 

zamknęły się w kwocie 748 085,25 zł. Oprócz wydatków na bieżących na działalność 

jednostek znalazły się wydatki inwestycyjne i dotacje dla jednostek. Wykonano klimatyzację 

w budynku OSP Kawnice, zrealizowano prace związane z termomodernizacja budynku OSP 

w Adamowie, jednostka OSP Węglew wzbogaciła się o samochód bojowy (wydatek 

35 000,00 zł), gmina wsparła zakup nowego samochodu bojowego dla jednostki OSP Przyjma 

przekazując na ten cel dotację w wysokości 390 000,00. OSP Przyjma na zakup nowego 

samochodu otrzymała dotację 250 000,00 zł Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,  

a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 110 000,00 zł, wkład własny 

jednostki wyniósł 10 000,00 zł. Gmina Golina pozyskała dla jednostka OSP Golina środki  

z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 11 880,00 zł, wkład własny gminy 

wyniósł 120,00 zł. Na potrzeby jednostki OSP Golina zakupiono 3 komplety odzieży 

specjalnej (3 częściowej) oraz 3 sztuki hełmów. 

14. Straż Miejska w Golinie 

Straż Miejska w Golinie wykonuje zadania w zakresie ochrony i porządku publicznego 

wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. W 2019 roku w Straży Miejskiej było 

zatrudnionych 2 funkcjonariuszy, którzy pracowali w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 

15:30 oraz dodatkowo strażnicy odbyli 8 służb z funkcjonariuszami policji z Komisariatu 

Policji w Golinie w godzinach uzgodnionych z Policją. 

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:  

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym  

w przepisach o ruchu drogowym; 

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych 

oraz innych miejscowych zagrożeń; 

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 

miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych  

i zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także 

ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia; 

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;  
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6) współdziałanie z organizatorami i innym i służbami w ochronie porządku  podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych; 

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 

znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 

życiu lub zdrowiu innych osób; 

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie 

i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie  popełnianiu przestępstw 

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie  

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości  pieniężnych 

dla potrzeb miasta. 
 

W 2019 roku Straż Miejska podjęła 1573 różnego rodzaju interwencji. Działania  

w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: 

 wylegitymowano 597 osoby, 

 przeprowadzono 82 rozmowy pouczająco – ostrzegawcze, z czego 48 dotyczyły 

niewłaściwego zachowania nakazowych środków bezpieczeństwa przy trzymaniu 

psów, a pozostałe 34 rozmów związanych było z wykroczeniami sanitarno - 

porządkowymi na terenie posesji oraz w miejscach publicznych, 

 skontrolowano 341 pojazdów głównie pod kątem niewłaściwego parkowania oraz 

niszczenia, zanieczyszczania dróg, chodników, miejsc publicznych, 

 7 osób doprowadzono do miejsca zamieszkania gdzie przekazano pod opiekę 

najbliższych,  

 1 osobę nietrzeźwą przekazano funkcjonariuszom policji z KP Golina (najbliższa 

rodzina nie chciała go przyjąć i musiał być odwieziony do PDOZ w Koninie), 

 załatwiono łącznie 174 interwencji czego: 24 dotyczących porządku publicznego, 

18 zagrożenie w ruchu drogowym, 46 odnośnie zwierząt, 22 zagrożenie życia  

i zdrowia, 18 awarie techniczne, 25 ochrony środowiska, a 21 nieporozumień 

rodzinnych i sąsiedzkich,  

 33 razy zabezpieczono miejsce zdarzenia (tj. kolizja, czynności do ugrzęźniętych 

pojazdów na drogach , porzuconych śmieci w lasach),  

 35 razy wykonano czynności do zabitych zwierząt na terenie miasta i gminy 

Golina (13 psów, 3 koty, 4 lisy, 5 dzików, 8 saren, 2 jelenie,), 

 5 razy wykonano czynności do uszkodzenia pokryw studzienek kanalizacyjnych, 

 sprawdzano zabezpieczenie obiektów handlowych na terenie miasta i gminy 

Golina, 

 8 razy dokonano kontroli punktów skupu złomu, 

 58 razy kontrola posesji pod kątem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, dokonano 19 re-kontroli posesji w których wcześniej stwierdzono 

nieprawidłowości, 

 sprawdzono 39 kotłowni pod kątem spalania materiałów zabronionych, 

 wielokrotne kontrole posesji na terenie miasta i gminy Golina pod kątem 

właściwej segregacji śmieci, kontrole ilości osób w posesji pod kątem złożonej 

deklaracji dotyczącej wywozu śmieci, 

 15 razy sprawdzono żwirownie Przyjma IV gdzie znajdowały się pojemniki  

z niebezpiecznymi substancjami, 1 raz nadzorowano wywóz beczek ze żwirowni, 
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 podczas służby zabezpieczono porządek publiczny w czasie odbywających się,  

co miesiąc jarmarków na terenie targowiska gminnego w Golinie - 12 razy, 

 zabezpieczono porządek publiczny na 14 imprezach kulturalno-oświatowych, 

rozrywkowych oraz uroczystościach kościelnych tj. WOŚP, Droga Krzyżowa, 

Boże Ciało, Święto Konstytucji 3 Maja, Dni Goliny, Odpust w Kawnicach, Dzień 

Podchorążego, Noc Świętych, Wszystkich Świętych oraz Święto Niepodległości,   

 55 razy sprawdzano warunki bytowe osób samotnie mieszkających oraz osób 

bezdomnych (w tym pomoc osobie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia), 

 udział w czynnościach do dwóch zgonów osób bezdomnych w Rososze Kolonia, 

 11 razy sprawdzono warunki bytowe psów, 

 2 razy nadzorowano prawidłowość tankowania oleju opałowego do zbiorników 

CO w szkole podstawowej w Radolinie, 

 ujawniono 31 nieprawidłowości (głównie związanych znaków drogowych, 

sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego), 

 udzielono 16 asekuracji pracownikom UM w Golinie, pracownikom MOPS-u, 

straży rybackiej i łowieckiej, pracownikom Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami 

w Koninie,  

 uczestniczono w 12 spotkaniach środowiskowych ze społeczeństwem, głównie  

z uczniami i nauczycielami w szkołach, z pracownikami wydziału ochrony 

środowiska w Koninie, z  pracownikami  MOPS-u,  pracownikami punktów skupu 

surowców wtórnych, z pracownikami oczyszczalni ścieków w Golinie,  

z gminnymi i powiatowymi lekarzami weterynarii, z pracownikami  ZDKiA, ZDW 

i ZDP z księżmi, 

 schwytano i zabezpieczono w schronisku dla zwierząt w Koninie 19 psów, 

 2 ranne łabędzie i 1 rannego bociana zabezpieczono w Mini Zoo w Koninie.             
 

W wyniku powyższych działań w 2019 r. nałożono mandatów karnych 9 na łączną 

kwotę 800 zł. Udzielono 484 pouczenia, z czego: 5 za wykroczenia przeciwko porządkowi  

i spokojowi publicznemu, 12 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,  

9 z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 254 za wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (głównie za parkowanie w miejscu 

niedozwolonym), 28 za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, 7 za wykroczenia 

przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 2 za wykroczenia przeciwko zdrowiu, 4 za 

wykroczenia z ustawy o ochronie zwierząt, 154 za wykroczenia z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 9 za wykroczenia z aktów prawa 

miejscowego.      

 Straż Miejska w Golinie ściśle współpracuje w wieloma instytucjami o organizacjami 

działającymi na terenie gminy Golina, w regionie konińskim oraz na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

 Wydatki gminy Golina na działalność Staży Miejskiej w 2019 roku zamknęły się  

w kwocie 158 482,07 zł. 

15. Komisariat Policji w Golinie 

Komisariat Policji w Golinie swym zasięgiem działania obejmuje region dwóch gmin  

tj. Golina i Kazimierz Biskupi. Stan etatowy Komisariatu to 17 policjantów, w tym  

12 pracujących w Posterunku Policji w Golinie. 
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Przez teren działania Komisariatu przebiegają trzy główne ciągi komunikacyjne,  

tj. odcinek autostrady A-2, odcinek drogi krajowej K-92, odcinek drogi wojewódzkiej W-264 

i W-467. Pozostała sieć dróg to drogi powiatowe i gminne. Taka sieć drogowa ma 

bezpośredni wpływ na występowanie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2019 

roku na terenie gminy Golina doszło do 14 wypadków drogowych, w wyniku których 

odnotowano 1 ofiarę śmiertelną, 16 zostało rannych. Ponadto odnotowano 68 kolizji 

drogowych. 

Postępowania przygotowawcze i wszelkie czynności dochodzeniowo–śledcze  

w Komisariacie Policji w Golinie prowadzone i realizowane są przez dwóch detektywów 

Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Golinie. Na terenie gminy Golina w 2019 roku 

137 postępowań przygotowawczych. Odnotowano następujące kategorie przestępstw: 

kradzież z włamaniem,  uszkodzenie mienia, działania wynikające z ustawy o narkomanii, 

kradzież samochodów, uszkodzenia ciała, kradzież mienia. 

W 2019 roku liczba ujawnionych wykroczeń na terenie gminy Golina wyniosła  

683, w tym: przeciwko mieniu 40, porządkowe bez drogowych 386, pozostałe 257. 

Gmina Golina wsparła działania Komisariatu Policji w Golinie przekazując dotacje 

celowe. Na zakup radiowozów na potrzeby komisariatu została przekazana dotacja w kwocie 

23 750,00 zł. Dzięki wsparciu dwóch samorządów tj. gminy Golina i gminy Kazimierz 

Biskupi Komisariat Policji wzbogacił się o 3 radiowozy, które zostały kupione w systemie 

50/50. Oznacza to, że połowa potrzebnej kwoty pochodziła z Komendy Głównej Policji,  

a połowa od samorządów. Dwa pojazdy trafiły do Komisariatu Policji w Golinie, a jeden 

został przekazany do Posterunku Policji w Kazimierzu Biskupim. Dodatkowo Gmina 

przekazała dotację w kwocie 5 000,00 zł na wypłatę nagród finansowych dla wyróżniających 

się funkcjonariuszy Policji oraz sfinansowano zakup 3 szt. latarek na wyposażenie 

funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Golinie w kwocie 1 125,00 zł 

16. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Golinie, ul. Parkowa 6, 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 oraz 

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, 
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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 2019 roku osiągnęła przychody ogółem w wysokości 1 732 599,13 

zł, w tym ze sprzedaży 1 681 868,83 zł oraz osiągnęła zysk brutto w kwocie 35 119,89 zł, 

zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 33 913,89 zł.  

Spółka dokonała zakupów inwestycyjnych na kwotę 94 170,30 zł. Zakupiono: piaskarkę  

32 000,00 zł, podkrzesywarkę 2 438,21 zł, zagęszczarkę 6 030,00 zł, kontenery na gruz  

(3 sztuki) 6 000,00 zł oraz piec gazowy z osprzętem 27 726,83 zł i wykonano remont 

pomieszczenia na kotłownię gazową 19 975,26 zł. 

W 2019 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. 

17. Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy Golina w 2019 roku funkcjinowały trzy przychodnie lekarskie:  

Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Medyk" s.c., NZOZ Przychodnia Lekarska  

w Kawnicach, Przychodnia STOMED. Na terenie gminy usługi stomatologiczne pełnią dwa 

gabinety: Przychodnia STOMED, Gabinet Stomatologiczny Grzegorz Molenda oraz 

dodatkowo w Szkole Podstawowej w Golinie funkcjonuje szkolny gabinet stomatologiczny, 

usług którego korzystają dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, opiekę stmatologiczną  

w gabinecie zapewnia Przychodnia STOMED. Ponadto w gminie znajdują się cztery 

prywatne apteki: Apteka ZŁOTA, Apteka FLORIAŃSKA, Apteka VITA, Apteka POD 

ZŁOTĄ WAGĄ. 

W 2019 roku w gminie Golina zorganizowano wiele akcji zdrowotnych promujących 

zdrowy tryb życia oraz działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy: 

 23 luty 2019 r. - Badanie stóp dla dzieci: specjalistyczne badanie stóp oceniło 

obecność i stopień wady stopy takie jak płaskostopie, stopa płasko-koślawa, stopa 

wydrążona, stopa szpotawa oraz schorzenia stopy typu halluks, palce młoteczkowate  

i inne, 

 13 maj 2019 r. - Finał „Odchudzamy Golinę - Akcja Metamorfoza”: w akcji 

,,Odchudzamy Golinę" chodzi o promocję zdrowego stylu życia i pokazanie,  

iż z pomocą specjalistów i odpowiednią determinacją uczestnika, z każdego można 

wydobyć ukryte piękno, a tym samym odmienić jego życie. W akcji wzięły udział  

4 osoby z gminy Golina (2 mężczyzn i 2 kobiety). Finał akcji odbył się w Hali 

Widowiskowo-Sportowej w Golinie, 

 24 maj 2019 r. - Spotkanie profilaktyczne z Konińskim Klubem „Amazonki”  

z okazji Dnia Matki: Koniński Klub "Amazonki" spotkał się z kobietami z gminy 

Golina w Domu Kultury w Golinie z okazji Dnia Matki. Przedstawicielka konińskich 

Amazonek nie tylko opowiedziały o profilaktyce raka piersi, ale pokazały też jak 

prawidłowo wykonać samobadanie. Każda z uczestniczek pod czujnym okiem 

specjalistki, mogła nauczyć się tego badania na specjalnym fantomie. Kobiety 

dowiedziały się również jak i gdzie uzyskać pomoc w przypadku zachorowania na 

raka piersi. Kobiety spędziły czas w miłej atmosferze, 

 7 września 2019 r. - Badanie wad postawy: badania wykonywano w Domu Kultury  

w Golinie, 
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 16 września 2019 r., 28 września 2019 r. - Badanie HCV: testy na HCV 

przeprowadzane były w ramach ogólnopolskiego programu Badań Przesiewowych 

„Test na HCV- Prosty Krok do Zdrowia”. Nieleczone zapalenie wątroby typu C 

uszkadza wątrobę i może prowadzić do jej  zwłóknienie, marskości, a nawet raka. 

Wczesne rozpoznanie Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C oraz wdrożenie 

leczenia zapobiega tym powikłaniom. Badania było anonimowe i bezpłatne dla 

wszystkich chętnych. Polegało na pobraniu z opuszka palca  krwi celem wykonania 

testu. Wynik badania był na miejscu. Do badania  nie trzeba było być na czczo. 

Osoba  z wynikiem pozytywnym zostaje skierowana do określonego ośrodka, który 

prowadzi dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie. Testy wykonywane były  

z zachowaniem zasad epidemiologicznych, 

 08 listopada 2019 r. – Bezpłatne badania w MAMMOBUSIE: gmina Golina  

we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej S.A. w Poznaniu zoorganizowała bezpłatne badania dla kobiet w wieku 

50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z mammografii opłacanej przez 

NFZ. Badania odbyły się w mammobusie, który zaparkował przy ZGKiM w Golinie. 

18. Najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe

1) Wydarzenia kulturalne  

11.01.2019 ,,Spotkania z kulturą" w Golinie. Spektakl przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Występ łączył w sobie przedstawienie, muzykę  

i taniec. Uczniowie wcielili się w bohaterów znanych z kart ,,Pana Tadeusza". 

 
 

13.01.2019 XXVII Finał WOŚP 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz dwudziesty siódmy.  

31 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie i Szkoły Podstawowej 

im. M. Skłodowskiej–Curie w Przyjmie, pod opieką nauczycieli kwestowało na ulicach 

naszego miasta.  

W siedzibie domu kultury  odbył się 27. Finał.  Na scenie zaprezentowały się dzieci  

z placówek oświatowych: przedszkolaki z Baśniowego Dworku w Golinie, Zespół „School 

Stars” Justyny Szczot ze Szkoły Podstawowej w Golinie oraz Przedszkolaki ze Szkoły 

Podstawowej w Radolinie oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Golinie, która 

zaprezentowała taniec „Jaskółka” oraz grupa T-Traperzy. Nie mogło zabraknąć zespołu „Video 

Stars” z Domu Kultury w Golinie. Ponadto na scenie zaprezentował się lokalny artysta 

Sławomir Pilarski, która zaśpiewał utwory swojego autorstwa. Na zakończenie występów 

wystąpił chór „Vokaliza” pod kierunkiem Sławomira Kaliszewskiego.   

Oprócz zbiórki datków do puszek, podczas finałowej licytacji można było nabyć wiele  

atrakcyjnych gadżetów i przedmiotów przekazanych na szczytny cel przez golińskich 

mieszkańców oraz przedsiębiorców.  

Pozyskane środki zostały przeznaczone przez WOŚP na zakup nowoczesnego sprzętu 

medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Dzięki hojności wszystkich ludzi 

dobrego serca sztab w Golinie zebrał  16 523,03 zł oraz 66,45 euro, 3 dolary. 



Raport o stanie Gminy Golina  2019  

 

39 

 

 
 

17.02.2019 W auli Szkoły Podstawowej w Golinie wystąpił kabaret Paranienormalni.  

1 % ze sprzedaży biletów, został przeznaczony na pomoc rodzinie z terenu gminy Golina, 

których dobytek uległ spaleniu. 

10.03.2019 Dzień Kobiet organizowany cyklicznie przez Dom Kultury w Golinie, odbył w auli Szkoły 

Podstawowej w Golinie. 

Pierwszym punktem spotkania był autorski pokaz mody w wykonaniu Aleksandry 

Podlesińskiej „OLI LOOK”, która zaprojektowała i uszyła kreacje na różne okazje.  

W pokazie uczestniczyło 19 modelek, w większości mieszkanek gminy Golina. Na scenie 

zaprezentowały się mażoretki z Domu Kultury w Golinie. Na koniec dla Pań wystąpili trzej 

tenorzy – Włodzimierz Kalemba, Maciej Ogórkiewicz, Wiesław Paprzycki, którzy 

zaprezentowali koncert „Brunetki, Blondynki…”. 
 

 

03.04.2019 Uroczystości poświęcone pamięci ofiar zbrodni katyńskiej odbyły się 3 kwietnia 2019 r. 

w Golinie. W 79. rocznicy wydarzeń katyńskich uczestniczył poczet sztandarowy Dowództwa 

3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, kompania honorowa 33. Bazy Lotnictwa 

Transportowego oraz przedstawiciele powidzkich jednostek wojskowych. Podczas uroczystości 

przy obelisku na placu Szkoły Podstawowej w Golinie odczytano Apel Pamięci oraz wykonano 

salwę honorową ku czci ofiar zbrodni katyńskiej. 
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14.04.2020 Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych do 

wspólnego stołu zaprosił mieszkańców miasta i gminy Golina. Spotkanie  uświetnił kameralny 

recital sopranistki Eleny Krawczyk.   

03.05.2019  Mieszkańcy i samorządowcy gminy Golina uczcili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji  

3 Maja. Obchody rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele. Później poczty sztandarowe 

wspólnie z uczestnikami uroczystości przeszli przed pomnik „Tym, co za Polskę życie oddali”, 

gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Później w sali Domu Kultury, program artystyczny 

zaprezentowała Orkiestra Dęta OSP Golina i chór Vokaliza. 
 

01.06.2019 Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano imprezę plenerową w Parku Miejskim, na którą 

zaproszono dzieci z gminy Golina wraz z rodzicami. Na dzieci czekały zabawy  

z animatorem, dmuchańce, malowanie twarzy, balonowe zwierzątka oraz słodycze.  

W trakcie imprezy dzieci miały okazję z bliska obejrzeć wóz strażacki udostępniony przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Golinie. Impreza dostarczyła wiele radości wszystkim zebranym. 

29.06.2019 Mieszkańcy gminy Golina spotkali się w parku w Radolinie, by przypomnieć sobie obrzędy 

związane z Nocą Kupały – świętem witalności i płodności, obchodzonym przez dawnych 

Słowian w letnie przesilenie. Liczna publiczność, i zaproszeni goście bawili się podczas 

różnorodnego programu artystycznego oraz przy swojskich rytmach granych przez kapelę  

Sami Swoi z Kawnic. Organizatorzy nie zapomnieli o maluchach obecnych w parku. Dla nich 

atrakcje przygotowała Pracownia Artystyczna Enduzo KREATYWNI, dzieciom 

zaproponowano tańce, animacje, kącik plastyczny. Każde dziecko mógł znaleźć coś dla siebie. 

Gwiazdą wieczoru byli: zespół Liarman oraz gitarzysta Łukasz Gaszler. 

 
 

19-21.07.2019 XIV DNI GOLINY 

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej do Goliny przyjechała Elżbieta Dzikowska. Spotkaniem  

z niezwykłą kobietą 19 lipca 2019 r. rozpoczęły się Dni Goliny.  

Mieszkańcy gminy Golina i zaproszeni goście licznie zgromadzili się w Parku Miejskim  

w Golinie 20 lipca 2019 r. Medale "Zasłużony dla powiatu konińskiego" otrzymali: Żanetta 

Matlewska, Anna Kapturska, Wojciech Grodzki oraz Urszula Furmaniak.  

Sześciu beneficjentów projektu kulturalnego" Golina aktywnie w kulturze działać zaczyna" 

odebrało granty przyznane przez komisję konkursową. Rozstrzygnięto również konkurs 

literacki "Golinianie dzieciom", organizowany przez Bibliotekę Publiczną  

w Golinie. Wrażeń artystycznych dostarczyły występy Orkiestry Dętej  OSP działającej przy 
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Domu Kultury w Golinie i Sylwii Dziardziel z zespołem, gwiazdą wieczoru była  Izabela 

Trojanowska. 

Ostatni dzień obchodów święta miasta upłynął  pod znakiem niespodzianek dla młodszych  

i dla starszych. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych dla nich animacjach, korzystały 

z dmuchańców, zjeżdżalni oraz karuzeli. Dorośli słuchali dobrej muzyki  

w wykonaniu zespołu "Vokaliza" oraz Adama Chroli. Gwiazdą wieczoru był zespół VOX. 

Muzycy w 2019 roku obchodzili jubileusz 40-lecia obecności na scenie.  

  

  

22 i 29.08.2019 Kulturalna Integracja „Pod Chmurką”. 

W dwa ostatnie czwartki wakacji na Stadionie Miejskim  

w Golinie mieszkańcy po raz pierwszy uczestniczyli  

w wydarzeniu jakim było kino plenerowe.  

22 sierpnia w trakcie seansu wyświetlono film dla 

najmłodszych „Jak wytresować smoka”, następnie komedię 

„Wakacje Jasia Fasoli”, 29 sierpnia najmłodszym wyświetlono 

film „Strażnicy marzeń”, a starszym widzom komedię „Państwo 

Młodzi Chuck i Larry”.  

Mieszkańcy przychodzili całymi rodzinami bądź grupkami 

znajomych. Na zielonym terenie rozkładali własne koce  

i leżaki. 

07-08.09.2019 

 14.09.2019 

„Słowo, obraz, gitarowy riff – oto kultury rytm”. Pejzaże wyobraźni - inicjatywa realizowana 

wspólnie z Domem Kultury w Golinie a dofinansowana ze środków Narodowego Centrum 

Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019. Wspomniany projekt 

składa się z trzech części: pleneru malarskiego, koncertu oraz cyklu wystaw. 
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22.09.2019 Uroczysta gala liderów wielkopolskiej Odnowy Wsi. 

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę mieszkańców sołectw 

wschodniej części naszego regionu z samorządem województwa wielkopolskiego. 

Podziękowano tym, którzy aktywnie uczestniczą w programie Odnowa Wsi. 

Galę uświetnił wokalnie występ lokalnego, międzypokoleniowego chóru Vokaliza oraz młodej, 

golinianki, Agaty Sieczkowskiej. Tańce ludowe zaprezentował dziecięcy Zespół Tańca 

Ludowego Uśmiech ze Starego Miasta. Na zakończenie występiła Śpiewająca Rodzina 

Kaczmarków, która wykonała wiele znanych, lubianych arii i duetów z opery  

i operetki oraz piosenki z musicali, a także świato we i polskie standardy muzyki estradowej.  

 

 
 

28.09.2019 W sołectwie Rosocha odbył się V Festiwal Dyni i Ziemniaka, który zorganizował Dom Kultury 

w Golinie wspólnie z sołectwem Rosocha. Na wydarzenie licznie przybyli nie tylko 

mieszkańcy gminy Golina. Celem imprezy jest propagowanie, kultywowanie tradycyjnych 

potraw z dyni i ziemniaków.  

W trakcie festiwalu odbyły się konkursy: na najsmaczniejszą potrawę z dyni i ziemniaka, na 

Panią Dynię oraz na aranżację stołu. W części artystycznej  zaprezentowały się dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Kawnicach. Następnie na scenie zaprezentował się zespół BIG Band  

z Kazimierza Biskupiego oraz Kapela Podwórkowa Goliniaki Kraciaki, którzy rozbawili 

publiczność i zachęcili do wspólnej zabawy. Do późnych godzin nocnych trwała zabawa  

z DJ-em.  

  
 

29.09.2019 W Domu Kultury w Golinie odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/2020, który 

uświetnił występ zespołu Główny Zawór Jazzu. Znane z rozgłośni radiowych polskie przeboje 

zostały przedstawione w swingowych aranżacjach, zabierając słuchaczy  

w podróż po zadymionych klubach lat 30-tych, 40-tych i 50-tych.  
 

06.10.2019 Koncert Grzegorza Paczkowskiego „Pieśni na głos i gitarę” odbył się w świetlicy wiejskiej  

w Radolinie. Koncertowi towarzyszyła wystawa poplenerowa „Pejzaże wyobraźni". 

19.10.2019 Przegląd Chórów w Kawnicach - "Maryjny chóralny październik  w Sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia w Kawnicach"Przegląd dofinansowany z środków Centrum Kultury  

w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. 

08.11.2019 II Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej. Na scenie wystąpiło ok. 80 dzieci, uczniów szkół 

podstawowych i przedszkola z terenu gminy Golina. 
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11.11.2019 Obchody 101– lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą za 

Ojczyznę. Następnie zebrani przemaszerowali pod pomnik pamięci, gdzie odbyło się złożenie 

wiązanek. Oficjalna artystyczna cześć obchodów odbyła się w sali Domu Kultury. Na scenie 

zaprezentowali się laureaci konkurów patriotycznych, konkurs recytatorskiego oraz konkursu 

śpiewania pieśni patriotycznych. Gmina Golina włączyła się do akcji  „NIEPODLEGŁA DO 

HYMNU”. Na końcu gali odbył koncert piosenek patriotycznych, w wykonaniu Chóru 

Vokaliza.   

04.12.2019 Warsztaty taneczne  „W podróż dookoła tańca” organizowane przez Skakanka Dance&Fitness 

dla dzieci z przedszkoli z gminy Golina. 

14.12.2019 Warsztaty taneczne z Anną Matlewską  prosto z Nowego Jorku . 

14.12.2019 Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej zorganizowany przez Dom Kultury  

w Golinie, obejmował dwa niezależne konkursy: muzyczny oraz widowisk teatralnych. 

15.12.2019 Wspólne Kolędowanie. 

Po raz kolejny w sali OSP w Golinie na zaproszenie Burmistrza Goliny przy świątecznym stole 

spotkali się radni, sołtysi, dyrektorzy gminnych placówek i mieszkańcy gminy Golina. Licznie 

zebrani podzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy oraz wspólnie cieszyli się z nadchodzących 

świąt Bożego Narodzenia. 
 

2) Wydarzenia sportowe 

12.01.2019 

 

II. Memoriał im. Dariusza Kuszyńskiego w Szkole Podstawowej im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Kawnicach. W rywalizacji udział wzięło 48 miłośników tenisa stołowego, 

którzy współzawodniczyli w czterech kategoriach.  

23.02.2019 II. Memoriał im. Jana Kmieczyńskiego. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało  

w sumie zespołów. Na najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy Polonii Golina, drugie 

zajął Lech Kozarzewek, trzecie Sokół Kleczew. 

24.02.2019 Półfinały o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach Zimowej Spartakiady 

Mieszkańców Wsi i Miasteczek. Na Hali widowiskowo-sportowej w Golinie rozegrano mecze 

piłki nożnej. Pierwsze miejsce zajął powiat koniński, drugie krotoszyński, trzecie turecki. 

04.03.2019 Finał XXI Wielkopolskiej Zimowej Spartakiady Mieszkańców Wsi Województwa 

Wielkopolskiego odbył się na Hali widowiskowo-sportowej w Golinie. W zimowej edycji 

imprezy wzięło udział 16 drużyn z Wielkopolski. Drużyny rywalizowały w konkurencjach 

drużynowych i indywidualnych: m.in. w halowej piłce nożnej, siatkówce, rzucie lotką do 

tarczy, wieloboju rekreacyjnym, podnoszeniu ciężarka (w dwóch kategoriach wagowych 

zawodników), przeciąganiu liny, czy konkursie wiedzy o LZS. Tytuł najlepszej drużyny trafił 

do powiatu konińskiego (209 punktów) reprezentowanego przez zawodników z gmin Golina, 

Rychwał, Kazimierz Biskupi, Stare Miasto, Wilczyn i Rzgów. Drugie miejsce na podium 

wywalczył powiat wągrowiecki (184 punkty), a trzecie powiat ostrowski (178,5 punkty). 

 

 
24.03.2019 W Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie odbył się turniej siatkówki o puchar burmistrza 

Goliny - Mirosława Durczyńskiego, w którym uczestniczyło 7 drużyn. 
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13.04.2019 Samorząd Goliny był współorganizatorem Gali MMA RWC2. Gala odbyła się na hali 

widowiskowo sportowej w Golinie, zebrani kibice mogli zobaczyć w sumie 11 starć. 

Wydarzenie, było wielkim powrotem mieszanych sportów walki do regionu  konińskiego po 

pięciu latach nieobecności.  

 

13.05.2019 r. Finał akcji „Odchudzamy Golinę - Akcja Metamorfoza” - promocję zdrowego stylu życia  

i pokazanie, iż z pomocą specjalistów i odpowiednią determinacją uczestnika, z każdego można 

wydobyć ukryte piękno, a tym samym odmienić jego życie. W akcji wzięły udział  

4 osoby z gminy Golina (2 mężczyzn i 2 kobiety). 

 

 

22-23.06.2019 Warsztaty taneczne z Jeanem Paulem Marginalem. 

13.07.2019 Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny. 

10.11.2019  

 

Nocny turniej piłki nożnej pod honorowym  patronatem burmistrza Goliny -  SPORTOWO 

DLA NIEPODLEGŁEJ. 

15.11.2019 Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej rozegrany został turniej finałowy 

Mistrzostw Wielkopolski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej. Do finału zakwalifikowało się 

5 najlepszych reprezentacji wyłonionych w eliminacjach strefowych: KM PSP w Poznaniu, 

KM PSP w Koninie, KM PSP w Lesznie, KP PSP w Ostrowie Wlkp. i KP PSP w Rawiczu. 
15.12.2019 Charytatywny Mikołajkowy  Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny Zmagania 

miały charakter charytatywny. Zawodnicy zagrali dla Karola Walczyńskiego - mieszkańca 

Goliny, który walczy  z poważną chorobą. 
 

15.12.2019 74 zawodników wystartowało w XXXIV Memoriale Szachowym im. Tadeusza Nowickiego  

w Przyjmie. Turniej przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie dziewięciu rund. 
 

15.12.2019 W lasku Golińskim odbył się VIII Wartko Trail. Uczestniczyło w nim ponad 100 biegaczy  

i kilkunastu kijkarzy. 
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3) Sukcesy i osiągnięcia  

9 lutego 2019 r. w Witkowie odbyły się XX Regionalne Zawody Samorządowców  

w Tenisie Stołowym. Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie 

i starostowie z terenu 26 gmin i 13 powiatów województwa wielkopolskiego. W klasyfikacji 

generalnej gmin gmina Golina zajęła I miejsce, wyprzedzając gminę Śmigiel i Kobylin.  

W klasyfikacji końcowej powiatów pierwsze miejsce zajął powiat koniński, wyprzedzając 

powiat kościański i powiat gnieźnieński. 

W ramach zawodów samorządowców w tenisie stołowym odbyły się VI. Otwarte Zawody 

Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego „O Puchar Hetmana Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego w Witkowie”. Drużyna w składzie: Janusz Mirek, Paweł Grochociński, Mariusz 

Majewski, Wojciech Wojdyński zajęła VI . 

4 marca 2019 r. odbył się finał XXI Wielkopolskiej Zimowej Spartakiady Mieszkańców 

Wsi Województwa Wielkopolskiego. Po raz pierwszy finały odbyły się w gminie Golina na 

hali widowiskowo-sportowej w Golinie. W zimowej edycji imprezy wzięło udział 16 drużyn 

z Wielkopolski. Drużyny rywalizowały w konkurencjach drużynowych i indywidualnych: m. 

in. w halowej piłce nożnej, siatkówce, rzucie lotką do tarczy, wieloboju rekreacyjnym, 

podnoszeniu ciężarka (w dwóch kategoriach wagowych zawodników), przeciąganiu liny, czy 

konkursie wiedzy o LZS. Tytuł najlepszej drużyny trafił do powiatu konińskiego  

(209 punktów) reprezentowanego przez zawodników z gmin Golina, Rychwał, Kazimierz 

Biskupi, Stare Miasto, Wilczyn i Rzgów. Drugie miejsce na podium wywalczył powiat 

wągrowiecki (184 punkty), a trzecie powiat ostrowski (178,5 punkty.) 

 

Reprezentanci sześciu gmin: Goliny, Kleczewa, Kramska, Rychwała, Rzgowa  

i Wilczyna wzięli udział w X Mistrzostwach Burmistrzów, Wójtów i Radnych Gmin Powiatu 

Konińskiego, które rozegrane zostały 10 marca 2019 r. w Kleczewie. Mistrzostwa na stałe 

wpisały się w kalendarz imprez sportowych powiatu. Istotne są zmagania sportowe, ale także 

integracja środowiska samorządowego regionu konińskiego. W rozgrywkach w 2019 roku 

uczestniczyło 19 zawodników. W klasyfikacji drużynowej gmina Golina uzyskała I miejsce, 

wyprzedzając drużynę ze Rzgowa – II miejsce i Kleczew III – miejsce. W kategorii „kobiet”  

I miejsce zajęła radna Urszula Furmaniak, na trzecim stopniu podium stanęła radna Zofia 

Kasprzak. W kategorii mężczyzn pow. 50 lat radny Wojciech Grodzki zajął III miejsce.  
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Drużyna reprezentująca Gminę Golina w składzie Paweł Grochociński oraz Janusz 

Mirek (radni Rady Miejskiej w Golinie) zajęła II miejsce w XIII. Samochodowym Rajdzie 

Nawigacyjnym dla Samorządowców, który odbył się 16 listopada 2019 r. Organizatorem 

rajdu był WORD w Koninie wspólnie z Urzędem Gminy w Grzegorzewie oraz Komendantem 

Powiatowym Policji w Kole. W rajdzie udział wzięło 13 dwuosobowych drużyn 

reprezentujących samorządy subregionu konińskiego. Pozostałe miejsca na podium zajęli:  

I miejsce drużyna reprezentująca Starostwo Powiatowe w Koninie, III miejsce reprezentanci 

Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. 

Klub piłkarski LZS Polonia Golina awansował do klasy okręgowej. Na zakończenie 

rundy jesiennej sezonu 2019/2020 (Klasa A, grupa wielkopolska VI), drużyna piłkarska 

Seniorów zajęła pierwsze miejsce w grupie. Z 13 rozegranych moczów LZS Polonia wygrała 

12, 1 zremisowała ze stosunkiem bramek 61-7. Biroąc pod uwagę ilość uzyskanych punktów 

oraz stosunek bramek drużyna LZS Polonia Golina na zakończenie rundy jesiennej zajęła  

I miejce w Wielkopolsce. Z uwagi na epidemię coronawirusa, rozgrywki sezonu 2019/2020 

zakończyły się po rundzie jesiennej, a uzyskane wyniki pozwoliły na awans drużyny do klasy 

wyższej.  

Stowarzyszenie LZS Polonia Golina funkcjonuje od 1916 roku i corocznie bierze 

aktywny udział w życiu sportowym gminy Golina. Zawodnicy Klubu godnie reprezentują 

gminę na zawodach sportowych, o czym świadczą uzyskane wyniki i puchary. 10 lipca 2019 

r. zmienił się Zarząd Klubu. Drużyna Junior i Senior po przeprowadzonej rekrutacji zastała 

uzupełniona o nowych zawodników.   

http://www.kleczew.pl/uploads/pub/news/news_2033/zajawki/9b170b775f432d44be84fc9e17cd98fa9dad34a5.jpg
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II. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOLINY W 2019 R. 

1. Wykaz najważniejszych wydarzeń w 2019 roku 

12.01.2019 

 

Udział w II. Memoriał im. Dariusza Kuszyńskiego w Szkole Podstawowej im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Kawnicach. 

21.01.2019  Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz współpracy i organizacji prac nad przygotowaniem 

projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – 

etap II”. 

01-03.2019 Udział w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich. 

01-03.2019 Udział w zebraniu sprawozdawczych jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych na terenie 

gminy Golina. 

30.01.2019 Spotkanie ze Starostą Powiatu Konińskiego i Radnymi Rady Powiatu Konińskiego  

w sprawie remontu i budowy dróg powiatowych położonych na ternie gminy Golina. 

06.02.2019 Udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia 

Samorządowego A2 – Wielkopolska. 

07.02.2019 Spotkanie z udziałem spółki  Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu  

w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz warunków przystąpienia 

gminy Golina do Grupy Zakupowej. 

13.02.2019 Podpisanie wniosku w związku z dokonaniem zmian o dofinansowanie projektu "Zakładam 

firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI". 

15.02.2019 Kancelaria Notarialna w Koninie podpisanie aktu notarialnego w sprawie  obciążenia 

służebnością gruntową przechodu i przejazdu nieruchomości, stanowiącej własność gminy, 

położonej w obrębie miasta Golina ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki  

nr 1195 i 1156/9. Realizacja Uchwały Nr XXVI/137/2008 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 30.10.2008 r. 

16.02.2019 Wręczenie nagród w Mistrzostwach Powiatu w halowej piłce nożnej oraz podsumowaniu 

Golińskiej Ligi Futsalu. 

20.02.2019 Udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym za kadencję 2015-2018 oddziału Gminnego 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Golinie połączone z Jubileuszem 100-lecia TPD. 

22.02.2019 Uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

23.02.2019 Udział w II. Memoriale im. Jana Kmieczyńskiego. 

24.02.2019 Udział w półfinałach o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach Zimowej 

Spartakiady Mieszkańców Wsi i Miasteczek - rozegrano mecze piłki nożnej. 

25.02.2019 Wręczenie nagród w XI gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”. 

03.03.2019 Współorganizator finału XXI. Wielkopolskiej Zimowej Spartakiady Mieszkańców Wsi 

Województwa Wielkopolskiego. Zawody odbyły się na Hali widowiskowo-sportowej  

w Golinie. 

05.03.2019 Wręczenie nagród dla laureatów etapu powiatowego XXIII Konkursu Wiedzy  

o Wielkopolsce, organizatorem etapu powiatowego była Szkoła Podstawowa w Golinie. 



Raport o stanie Gminy Golina  2019  

 

48 

 

10.03.2019 Udział w Gminnym Dniu Kobiet organizowanym przez Dom Kultury w Golinie. 

12.03.2019 Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego. 

12.03.2019 Udział w uroczystym spotkaniu z sołtysami gminy Golina. 

13.03.2019 Udział w obradach sprawozdawczo-wyborczych Zjazdu Przedstawicieli Członków 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

14.03.2019 Udział w podsumowaniu i zakończeniu projektu pn. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu 

oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji 

kluczowych uczniów” - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

15-16. 03.2019 Udział w wyjazdowym posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji 

Konińskiej. 

19.03.2019 Udział w spotkaniu z pełnomocnikiem Marszałka ds. Transformacji Wielkopolski Wschodniej 

dot. działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego związanych  

z nowym instrumentem finansowym Unii Europejskiej dla terenów pogórniczych (Platforma 

Powęglowa). 

20.03.2019 Udział w uroczystości ogłoszenia wyników XXXVI Plebiscytu „Przeglądu Konińskiego”  

na Najpopularniejszego Sportowca Regionu 2018 roku. 

23.03.2019 Udział z młodzieżą z gminy Golina w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

"Młodzież Zapobiega Pożarom", eliminacje szczebla powiatowego – gmina Sompolno. 

24.03.2019 Wręczenie nagród w Turnieju Siatkówki o Puchar Burmistrza. 

30.03.2019 Udział w Wielkopostnym dniu skupienia dla samorządowców w Sanktuarium Matki Bożej 

Licheńskiej  

03.04.2019 Udział w uroczystości poświęconej pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w 79. rocznicę 

wydarzeń. 

09.04.2019 Podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu pn."Uregulowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Golina w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" 

- Zakład Usług Wodnych w Koninie. 

11.04.2019 Udział w spotkaniu z sołtysami z gminy Golina. Dokonano wyboru Przewodniczącego 

Gminnego Koła Sołtysów, władz zarządu oraz przedstawiciela Gminnego Koła Sołtysów  

do Rady Stowarzyszenia. 

12.04.2019 Podpisanie aktu notarialnego. Realizacja uchwały Nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Golinie  

z 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności 

działki nr 275/16 w obrębie Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. 

14.04.2019 Spotkanie z mieszkańcami Goliny w ramach III  Golińskiego Spotkania Wielkanocnego  

na sali OSP w Golinie. 

23.04.2019 Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 

Departament Gospodarowania Mieniem określającej warunki dofinansowania budowy drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Spławie. 

24.04.2019 Udział z przedstawicielami Gminnego Koła Sołtysów w Zjeździe Delegatów Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów - Kowale Księże gmina Turek. 

03.05.2019 Udział w gminnych uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 
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14-15. 05.2019 Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego w przedmiocie 

realizacji przedsięwzięć obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 

17.05.2019 Udział w debacie społecznej pn.”Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. 

22.05.2019 Udział w wyborach przewodniczącego i członków zarządu osiedla Wschód. 

23.05.2019 Udział w wyborach przewodniczącego i członków zarządu osiedla Starówka. 

23.05.2019 Udział wspólnie z Prezesem i Sekretarzem OSP Przyjma w uroczystym przekazaniu promes 

na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Przyjma - Komenda 

Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. 

25.05.2019 Udział w jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Spławiu. 

03.06.2019 Udział w Nadzwyczajnej VIII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podjęto 

uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dot. inicjatywy Sprawiedliwej Transformacji  

w Regionie Wielkopolski Wschodniej. 

07.06.2019 Udział w Ceremonii Otwarcia XII Ogólnopolskiego Dnia Treningowego Programu Treningu 

Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Konin, Licheń, Ślesin 2019 r. 

11.06.2019 Udział w konferencji pt. „Systemowe formy współpracy Województwa Wielkopolskiego  

z Samorządami Terytorialnymi i Stowarzyszeniami w Obszarze Sportu i Turystyki”. 

12.06.2019 Podpisanie umowy dla projektu pn. Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina  

w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

14.06.2019 Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi - Osiedle Starówka  

ul. Staromiejska w Golinie”. 

16.06.2019 Udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP - Stadion Miejski  

w Golinie. 

16.06.2019 Udział w pokazie tańca zespołu Studio Tańca Rytmix z Konina - Hala Widowiskowo-

Sportowa w Golinie. 

19.06.2019 Udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w placówkach 

oświatowych. 

25.06.2019 Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe  

sp. z o.o. 

26.06.2019 Podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa  

i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. 

03.07.2019 Podpisanie aktu notarialnego. Realizacja uchwały Nr XII/58/2019 Rady Miejskiej  

w Golinie z 27.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina 

części nieruchomości w obrębie Brzeźniak z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. 

07.07.2019 Udział w finale VII edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” w Licheniu.  

08.07.2019 Podpisanie aneksu do umowy o współpracy oraz umowę pożyczki na rzecz realizacji projektu 

pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina  

w ramach obszaru KOSI”. 

10.07.2019 Spotkanie z sołtysami z terenu gminy Golina i przewodniczącymi rad osiedlowych miasta 

Golina. 

10.07.2019 Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu LZS Polonia Golina. 
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12.07.2019 Podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu, w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze. 

13.07.2019 Wręczenie nagród w Otwartym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny. 

19.07.2019 Podpisanie umowy z Marszalkiem Województwa Wielkopolskiego na udzielenie pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu  

pn. „Przyjma - nasza wieś, nasza wspólna sprawa”. 

19-21. 07.2019 Udział w XIV Dniach Goliny. 

23.07.2019 Podpisanie umowy na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Spławie. 

02.09.2019 Udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej  

w Kawnicach.  

05.09.2019 Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej  

w Kawnicach". 

05.09.2019 Udział w przekazaniu umowy zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP 

Przyjma. 

12.09.2019 Podpisanie umowy dotyczącej budowy pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II – budowa dróg/ścieżek dla rowerów  

na terenie gminy Golina”. 

16.09.2019 Podpisanie aktu notarialnego. Realizacja uchwały Nr XI/48/2019 Rady Miejskiej  

w Golinie z 13.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej przy ulicy 

Partyzantów na rzecz Gminy Golina. 

17.09.2019 Podpisanie umowy na realizację działania w zakresie  nabycia wyposażenia  

i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy Golina - Ministerstwo 

Sprawiedliwości w Warszawie. 

20.09.2019 Udział w uroczystościach z okazji jubileuszu 40-lecia Przedszkola „Baśniowy Dworek”  

w Golinie. 

21.09.2019 Udział w uroczystościach 100-lecia jednostki OSP Adamów. 

22.09.2019 Udział w spotkaniu Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi – Hala widowiskowo-sportowa  

w Golinie. 

24.09.2019 Udział w uroczystościach wręczenia stypendiów uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre 

wyniki w nauce  oraz odnieśli sukcesy biorąc aktywny udział różnego rodzaju konkursach, 

turniejach i olimpiadach. 

07.10.2019 Podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: Budowa dróg 

gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy drogi 

gminnej z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej realizowanego ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

09.10.2019 Podpisanie aktu notarialnego. Realizacja uchwały Nr XI/50/2019 Rady Miejskiej  

w Golinie z 13.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Golina 

nieruchomości w obrębie Rosocha Kolonia z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej. 
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10.10.2019 Udział w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, dotyczących projektu strategii rozwoju województwa wielkopolskiego  

do 2030 roku. 

11.10.2019 Omówienie i podpisanie protokołu kontroli kompleksowej za 2018 r. przeprowadzonej  

w Gminie Golina przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. 

15.10.2019 Podpisanie umowy dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Golina,  

ul. Powstańców Warszawy. 

16.10.2019 Udział w konferencji dla samorządowców województwa wielkopolskiego pt. „Praktyczne 

aspekty zarządzania jednostką samorządową”. 

19.10.2019 Wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastyczno-fotograficznego uczestniczących  

w Rodzinnym Pikniku Ekologicznym. 

22.10.2019 Odbiór samochodu osobowego „mikrobus” do Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego  

w Golinie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów. Przedsięwzięcie 

dofinansowane w ramach programu PFRON pn.”Program wyrównywania różnic między 

regionami”. 

26.10.2019 Udział w zjeździe organizacji pozarządowych Subregionu Konińskiego - Gminny Ośrodek 

Kultury w Kazimierzu Biskupim. 

28.10.2019 Podpisanie umowy dot. przebudowy odprowadzenia ścieków z oczyszczalni w Golinie. 

11.11.2019 Udział w gminnych uroczystościach z okazji  Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

11.11.2019 Wręczenie pucharów w Turnieju Golfowym Niepodległości - Koniński Klub Golfowy Pole 

Golfowe Zibi Golf & Tenis Club w Golina Kolonia. 

15.11.2019 Otwarcie Mistrzostw Wielkopolski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej - Hala 

Widowiskowo-Sportowa w Golinie. 

20.11.2019 Udział w konferencji pn.”Walory inwestycyjne i turystyczne terenów przyautostradowych” - 

Biblioteka Publiczna w Starym Mieście.  

21.11.2019 Udział w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 

24.11.2019 U dział w Kawaleryjskich Obchodach 189 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego 

zorganizowanych przez Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej - Klasztor Ojców Kamedułów 

w Bieniszewie. 

26.11.2019 Podpisanie aktu notarialnego. Realizacja uchwały Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Golinie  

z 21.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w mieście Golina 

oznaczonej nr 1720/3. 

03.12.2019 Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu – udział w Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników. 

05.12.2019 Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. realizacji zadania pn.: 

Rewitalizacja Osiedla Starówka w Golinie – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego  

w Golinie. 

07.12.2019 Udział w spotkaniu z okazji przekazania samochodu gaśniczego dla jednostki OSP  

w Przyjmie oraz podsumowaniu projektu p.n. „Przyjma - nasza wieś, nasza wspólna sprawa”. 

10.12.2019 Udział w konferencji podsumowującej program „Razem Dla Bezpieczeństwa”. 
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10.12.2019 Udział w przekazaniu samochodu osobowego zakupionego przy wsparciu środków 

finansowych PFRON, na rzecz Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. 

11.12.2019 Udział w spotkaniu pt. ”Sprawiedliwa Transformacja regionu Wielkopolski Wschodniej” – 

ARR w Koninie. 

13.12.2019 Udział w dniu promocji kultury żydowskiej zorganizowanym w ramach projektu Szkoły 

Dialogu. 

15.12.2019 Wręczenie nagród w Charytatywnym Mikołajkowym Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar 

Burmistrza Goliny „Zagrajmy dla Karola”. 

15.12.2019 Udział we wspólnym kolędowaniu z mieszkańcami miasta i gminy Golina. 

19.12.2019 Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. realizacji zadania pn. Rewitalizacja 

Osiedla Starówka w Golinie –nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz. 

19.12.2019 Przekazanie wyposażenia i  sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy Golina  

w ramach realizacji działania Ministerstwa Sprawiedliwości. 

21.12.2019 Podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

27.12.2019 Udział w uroczystościach obchodów 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

2. Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Goliny  

Burmistrz Goliny przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 10:00  

do 15:30. W ramach przyjęć interesantów w 2019 roku Burmistrz Goliny rozmawiał  

z nimi na następujące tematy: 

Praca i 

zatrudnienie 

Remonty 

bieżących 

Przyznanie 

lokali 

komunalnych 

Przyznanie 

pomocy 

społecznej 

Gospodarka 

przestrzenna 

Sprawy skarg OGÓŁEM 

SPRAW 

57 74 7 43 37 4 222 
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III. 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 2019. 

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 2019. 

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 2019 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. 

Rok 2019 był kolejnym rokiem realizacji projektu, który 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; 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2016/xxi/xxi_100_2016_zal.pdf
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b) zwiększenie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności 

gospodarczej; 

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. W roku 2019 gmina Golina przekazała dotację do Urzędu 

Miejskiego w Koninie – Lidera Projektu w kwocie 15 034,65 zł. 

2) Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Golina. 

W ramach zadania wykonano: 

a) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Spławie; 

b) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Powstańców 

Warszawy; 

c) przebudowa drogi - Osiedle Starówka, ul. Staromiejska w Golinie; 

d) wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę ul. Wojska 

Polskiego w Golinie; 

e) wykonano dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Golina  

ul. Szarych Szeregów wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji 

deszczowej; 

f) utwardzenie pobocza pasa drogi gminnej na ul. Armii Poznań w Golinie  

(od ul. Bohaterów II Wojny Światowej); 

g) wykonanie prac w pasie drogi gminnej Węglew - Zarzyn polegających na: 

przebudowie dwóch studni chłonnych i zabudowie wpustu, wykonaniu  

i montażu oznakowania zgodnie z dokumentacją, wykonaniu schodków  

i pochylni w pasie drogi; 

h) dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na 

terenie gminy Golina;  

i) naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Kolno;  

j) naprawa nawierzchni dróg asfaltowych masą asfaltową na zimno  

w miejscowości Węglew, Głodowo, Golina ul. Kilińskiego i ul. Targowa, 

Kawnice, Adamów, Rosocha;  

k) zakup gruzu kruszonego  wraz z transportem w celu naprawy nawierzchni 

drogi nr 472045 w miejscowości Węglewskie Holendry;  

l) naprawa nawierzchni drogi nr 472045 w miejscowości Węglewskie Holendry - 

usługa koparko-ładowarką;  

m) naprawa przepustu i montaż barier na poboczu w miejscowości Chrusty;  

n) remont cząstkowy dróg poprzez uzupełnienie ubytków w miejscowościach 

Węglew-Kolonia, ul. Dębowa, Golina, ul. Kilińskiego i ul. Kościelna, Spławie-

Maksymów, Głodowo, Zarzyn; Kraśnica-Kolonia droga nr 472041, Kraśnica 

wieś, Przyjma drroga nr 472003;  

o) remont dróg gminnych: zakup kruszywa wraz z usługą równiarki i walcem 

drogowym/ w m. Spławie Kolonia droga nr 430032, Spławie droga nr 472004  

i 472011, Brzeźniak droga nr 472017, Węglew-Kraśnica droga nr 472042, 

Rosocha Kolonia ul. Maniusin, Rosocha droga nr 472032, Kolno-Myśliborskie 

Holendry droga nr 472049, Kolno-Bobrowo droga nr 472051, Węglew-

Kolonia, ul. Cyprysowa, Kraśnica Kolonia droga nr 472040, Golina  

ul. Jagodowa i Kąkolowa;  
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p) naprawa drogi nr 472062P 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 – etap II – budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina” 

realizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020, a w nim szczegółowe działania pn.:  

a) przebudowa drogi ul. Kościelnej, B. Chrobrego oraz Kilińskiego w Golinie  

w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości 

421,5 m i szerokości 2,5 m; 

b) przebudowa drogi powiatowej nr 3229P - przy ul. Cmentarnej w Golinie  

w zakresie przebudowy pobocza na ciąg pieszo-rowerowy - odcinek o długości 

312 m i szerokości 2,5 m; 

4) Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska na terenie Gminy jest właściwa 

gospodarka wodno – ściekowa 

W 2019 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia w ramach projektu pt. 

"Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach 

obszaru K OSI". Gmina Golina, za pośrednictwem Zakładu Usług Wodnych  

Sp. z o.o. w Koninie, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO na lata 

2014-2020. Projekt znalazł się na liście projektów ocenionych pozytywnie  

w konkursie Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/17 dla Konińskiego Obszaru 

Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" 

Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" WRPO na lata 2014-2020.  

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości: Golina, Kawnice, Węglew, Kraśnica, Spławie, Adamów  

o łącznej długości 29 533 mb z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków  

w Golinie. Projekt obejmuje miejscowości o zwartej zabudowie nie posiadające 

systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Według opracowanej dokumentacji należy 

wybudować sieć grawitacyjną i ciśnieniową. Zaplanowano również wykonanie  

15 sztuk podziemnych przepompowni ścieków. Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

polegać będzie na wybudowaniu nowej instalacji oczyszczania biologicznego oraz 

przebudowie instalacji. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowej 

oczyszczalni jak również wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych. 

Przyłączonych zostanie około 2 787 mieszkańców. Zakończenie realizacji projektu 

do 30 czerwca 2020 roku. 

5) Odnawialne źródła energii budowa instalacji służących do wytwarzania energii przy 

wykorzystaniu m. in. energii słonecznej, wiatrowej, wodnej czy geotermalnej. 

W 2019 roku zakończono 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 

169 sztuk instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Golina. Zainstalowane 

moce instalacji kształtują się w  wartościach 2,1 kWe i 3 kWe energii słonecznej. 

Łączna moc instalacji wynosi 476,4 kWp.  
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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 2019 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 Golina 

podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności  

w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym (powołany Zarządzeniem Burmistrza Goliny 

Nr 35/2017 z dnia 23 września 2017 r.). 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 skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 11 osób. W 2019 roku 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, procedurę „Niebieskiej Karty”, oceniali skuteczność ich działań oraz możliwości 

dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, 

podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.  

W gminie Golina objęto Procedurą Niebieskiej Karty 17 rodzin, z tego wobec 10 rodzin 

procedurę wszczęto w 2019 roku („Niebieska Karta A” – wszystkie założone przez Policję). 

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.  

Członkowie grup roboczych w 2019 roku odbyli 45 spotkań, a przez swoje działania 

objęli pomocą 54 osoby, w tym: kobiety – 17, mężczyźni – 18, dzieci – 19. W wyniku 

działania grup roboczych założono 10 formularzy „Niebieskich Kart-C” (z osobą, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie) oraz 6 formularzy „Niebieskiej 

Karty-D” (z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie). 

W 2019 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.  

http://golina.pl/zasoby/files/2018/sesje/xlvi_229_2017.pdf
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3. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 

gminy Golina 

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, w dniu 13 czerwca 2019 r. Uchwała Nr XI/52/2019 Rady Miejskiej w Golinie  

w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla 

uzdolnionych uczniów z terenu gminy Golina.   

Od 2018 roku najzdolniejsi uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych  

i klas dotychczasowego gimnazjum na terenie gminy Golina otrzymują stypendia 

motywacyjne. Za rok szkolny 2018/2019 Burmistrz Goliny przyznał jednorazowe stypendium 

76 uczniom w kwocie 450 zł za osiągniecia indywidulane i 337,50 zł za osiągnięcia 

zespołowe. Stypendia motywacyjne można otrzymać:  

 za bardzo dobre wyniki w nauce – stypednium otrzymało 68 uczniów, 

 za uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego – stypendium otrzymało  

3 uczniów, 

 za zajecie czołowego miejsca na zawodach sportowych – stypendium otrzymało  

5 uczniów. 

Uroczyste wręczenie stypendium dla wyróżnionych uczniów odbyło się 24 września 

2019 r. Na stypendia motywacyjne za rok szkolny 2018/2019 wydatkowano łącznie kwotę 

33.750,00 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) Nadanie nowej funkcji budynkowi po restauracji SMAKOSZ, rewitalizacja Parku 

Miejskiego w Golinie oraz Stadionu Miejskiego w Golinie: 

a) w roku 2019 ogłoszono przetarg na realizację zadania „Rewitalizacja Osiedla 

Starówka w miejscowości Golina – nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej 

restauracji Smakosz”, w wyniku czego podpisane zostały umowy na 

wykonawstwo oraz nadzory. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 

budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na 

usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne. Umowny termin zakończenia prac  

15 listopada 2020 r.; 

b) w roku 2019 ogłoszono przetarg na realizację zadania „Rewitalizacja Osiedla 

Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego 

w miejscowości Golina”, w wyniku czego podpisane zostały umowy na 

wykonawstwo oraz nadzory. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja 

zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie, wpisanego do rejestru zabytków  

i podlegającego ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w zakresie: układu przestrzennego  

i komunikacyjnego, nowych nasadzeń, elementów wyposażenia i małej 

architektury, oświetlenia, letniej sceny z pergolą, wymiany urządzeń na placu 

zabaw, ścieżki edukacyjnej. Umowny termin zakończenia prac do 15 listopada 

2020 r. Wykonano prace porządkowe na terenie Parku; 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2018/sesje/xlvi_237_2017.pdf
http://www.golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xi_52_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2017/lokalny_program_rewitalizacji_gminy_golina_na_lata_2017-2023.pdf
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c) wykonano kotłownię gazową 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. Eliza Piotrowska, Renata Piątkowska, 

oraz Agata Kołakowska; 

b) odbyto spotkania z osobami znanymi ze świata kultury, naukowcami, 

podróżnikami i regionalistami, w 2019 roku Biblioteka gościła Panią Elżbietę 

Dzikowską; 

c) zaproszono na „Narodowe czytanie”, w 2019 roku fragmenty „Nowel polskich” 

czytała grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Golinie oraz członkinie 

Dyskusyjnego Klubu Książki;  

d) po raz trzeci Biblioteka Publiczna ogłosiła konkurs na napisanie bajki dla dzieci 

„Golinianie Dzieciom”, wyróżnione bajki zostały wydane w książce. Uroczyste 

wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas Dni Goliny; 

e) zrealizowano projekt „Śpiewająco dla Goliny”, celem projektu była aktywizacja 

i integracja mieszkańców poprzez rozwijanie kompetencji kulturalnych, 

społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności na rzecz rozwoju  

i krzewienia lokalnej kultury. W ramach projektu przeprowadzono wspólne 

warsztaty wokalne, które okazały się początkiem powstania golińskiego chóru, 

którego w gminie do tego czasu nie było. Podczas cyklicznych spotkań lokalna 

społeczność rozwijała umiejętności wokalne, tworzyła repertuar na wszelakie 

uroczystości i wydarzenia organizowane w gminie. W ramach realizowanego 

projektu uszyto również jednakowe ubiory dla chóru, co wpływa korzystnie na 

poprawę wizerunku uczestników projektu. Przygotowany repertuar oraz ubiory 

uczestnicy zaprezentowali po raz pierwszy oficjalnie na XIV Dniach Goliny; 

f) „Będzie wreszcie teatr w mieście” - cykl warsztatów wokalno-teatralnych 

realizowanych przez Grupę Nieformalną Razem dla Goliny przy współpracy  

z Domem Kultury w Golinie, w ramach zadania: Gmina Golina aktywniej  

w kulturze działać zaczyna, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum 

Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. 

Międzypokoleniowa grupa miłośników teatru zdobywała szlify pod kierunkiem 

Krzysztofa Kędziory, doświadczonego aktora, reżysera, scenarzysty, dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Natomiast warsztaty wokalne 

prowadził Sławomir Kaliszewski - doświadczony instruktor. Zwieńczeniem 

projektu był spektakl teatralno – muzyczny wystawiony dla mieszkańców gminy 

Golina; 

g) Biblioteka kontynuowała cykliczne zajęcia pod hasłem „Akademia Malucha”, 

dbając o wszechstronny rozwój czytelnictwa. W spotkaniach uczestniczyli 

najmłodsi mieszkańcy gminy Golina w wieku od 2 do 7 lat wraz z opiekunami. 

Celem spotkań było stworzenie ciepłego, bezpiecznego, przyjaznego dzieciom 

miejsca, w którym mogą rozwijać swoje naturalne zdolności. Prowadzący 

spotkania pomagali najmłodszym w poznawaniu otaczającego je świata, 
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inspirują do twórczych działań, które przyjmowały formę ruchową, werbalną, 

plastyczną, dzieci uczyły się języka angielskiego. Bibliotekarze wzbudzali  

u maluchów chęć osobistego kontaktu z książką i wykształcali w nich nawyk 

czytania na całe życie; 

h) 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; 

i) spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki. 

W Bibliotece działalność prowadzą: psycholog pełniący dyżur w ramach Gminnej 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespół Wokaliza, Goliński 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. 

Odbywają się zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży.   

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.  

W 2019 roku Dom Kultury realizował m.in. następujące działania, imprezy  

i projekty: XXVII Finał WOŚP, uroczystości z okazji świat narodowych, tj. 3 Maja, 

11 Listopada, zajęcia, sensoplastyczne, warsztaty kreatywne, zajęcia dla dzieci  

i młodzieży w czasie ferie i wakacji, warsztaty plastyczne, spotkanie wielkanocne 

Burmistrza Goliny z mieszkańcami, wyjazdy integracyjne, Dzień Dziecka, 

organizacja XIV Dni Goliny (19-21.07.2019 r.), II Gminny Przegląd Piosenki 

Patriotycznej, koncert zaduszkowy w Spławiu, wyjazd do Warszawy na Jarmark 

Bożonarodzeniowy, Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej i wspólne 

kolędowanie z Burmistrzem Goliny. 

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,) oraz zajęcia taneczne 

MAŻORETKI. 

4) Poprawa jakości i standardu dróg i chodników na rewitalizowanym obszarze miasta  

i gminy: 

W 2019 roku w mieście Golina wykonano następujące prace związane z poprawą 

jakości dróg i chodników na obszarze objętym rewitalizacją, tj. wykonano prace 

związane z przebudową ul. Staromiejskiej. W ramach realizacji projektu pn. 

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” 

wykonano ścieżki pieszo-rowerowe przy ulicy Kościelnej, Chroberego  

i Kilińskiego.   
 

5) Warsztaty artystyczne organizowane prze Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja  

w Węglewie 

Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja w Węglewie zorganizowało w 2019 roku 

imprezy kulturalne, m. in. 4-7 września 2019 r. odbył się Plener Rzeźbiarski.  

W siedzibie Muzeum Rzemiosła Artystycznego można było wziąć udział  
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w warsztatach rzeźbiarskich, ciesielskich, obserwować przy pracy uczestników 

pleneru rzeźbiarskiego. Młodzież szkolna także uczestniczyła w warsztatach 

rzeźbiarskich oraz lekcjach rysunku, malarstwa, warsztatach garncarskich. 

Zwieńczeniemcpleneru była uroczystośc z okazji 10-lecia jubileuszu istnienia 

Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Węglewie, 6 września 2019 r.  

w siedzibie Muzeum odbył się koncert muzyki latynoamerykańskiej i hiszpańskiej.  
Władze gminy wspierały Stowarzyszenie w realizowanych przez nie działaniach. 

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: 

W roku 2019 zostały ogłoszone przetargi na realizację zadania „Rewitalizacja 

Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku 

Miejskiego w miejscowości Golina”, w wyniku czego podpisane zostały umowy na 

wykonawstwo oraz nadzory. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja 

zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie, wpisanego do rejestru zabytków  

i podlegającego ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w zakresie: układu przestrzennego  

i komunikacyjnego, nowych nasadzeń, elementów wyposażenia i małej architektury, 

oświetlenia, letniej sceny z pergolą, wymiany urządzeń na placu zabaw, ścieżki 

edukacyjnej. Umowny termin zakończenia prac do 15 listopada 2020 r.  

Wykonano prace porządkowe na terenie Parku.  

2) Park dworski w Radolinie: 

W 2019 roku wykonano prace porządkowe w Parku w Radolinie. 

3) Cmentarz rzymskokatolicki w Myśliborzu oraz cmentarz ewangelicko-augsburski  

w Węglewskich Holendrach:  

W 2019 roku wykonano prace porządkowe przez uczniów szkół podstawowych  

z terenu gminy Golina. 

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Golina na lata 2015–2020 

Uchwałą Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w przyjęto Plan 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) Przebudowa dróg: ul. Kościelna, ul. B. Chrobrego oraz ul. Kilińskiego w Golinie  

w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości  

421,5 m i szerokości 2,5 m,  

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P - przy ul. Cmentarnej w Golinie w zakresie 

przebudowy pobocza na ciąg pieszo-rowerowy - odcinek o długości 312 m  

i szerokości 2,5 m. 

W celu ograniczenia ruchu pojazdów, w ramach zawartych umów i porozumień 

zrealizowano zadania własne gminy dotyczące organizacji publicznego transportu: 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2018/sesje/l_281_2018_zal.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2016/xvii/xvii_84_2016_zal.pdf
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1) Zawarto porozumienie na dofinansowanie utrzymania linii autobusowej Miejskiego 

Zakładu Komunikacji w Koninie – 7 kursów autobusów podmiejskich w dni robocze 

(w 2019 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 2019 roku zrealizowano 106 703,70 wozokilometrów). 

Gmina Golina posiada udziały w kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne  

i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. W 2019 roku gmina Golina objęła kolejne udziały na kwotę 

100 000,00 zł. Spółka sukcesywnie wymienia oświetlenie uliczne na energooszczędne. 

Również wiele inicjatyw realizowanych ze środków funduszu sołeckiego zakłada zakup 

i montaż lamp solarnych do oświetlenia ulic. W 2019 roku lampy solarne zakupiono dla 

sołectw: Brzeźniak, Kawnice, Radolina, Spławie. 

W latach 2017-2019 na terenie gminy Golina było zrealizowany projekt „Instalacja 

systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków 

i Wierzbinek”. W ramach projektu na terenie gminy Golina zakupiono zamontowano 169 szt. 

instalacji fotowoltaicznych. Zainstalowane moce instalacji kształtują się w  wartościach  

2,1 kWe i 3 kWe energii słonecznej. Łączna moc instalacji wynosi 476,4 kWp. Projekt był 

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii  

z dofinansowaniem 1 338 776,62 zł.  

W zakresie gazyfikacji operatorem sieci gazowej na terenie gminy Golina jest firma 

AVRIO MEDIA sp. z o.o. z Kostrzyna, która zawiera umowy z indywidulanymi odbiorcami. 

Większość jednostek gminnych posiada podłączenie do sieci gazowej. Pilnej modernizacji 

wymaga kotłownia węglowa przy Szkole Podstawowej w Przyjmie.         

W celu podniesienia świadomości i wiedzy dzieci i młodzieży na temat form 

odnawialnych źródeł energii uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Golina 

zrealizowano projekt "OZE wśród nas", który polegał na przeprowadzeniu konkursu 

plastycznego wśród uczniów klas I-III oraz konkursu fotograficznego wśród uczniów kl. IV-

VI szkół podstawowych. Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gmina Golina otrzymała dotację  

w wysokości 8 350,00 zł. 

Uczniowie klas I do VI (łączna liczba 567) mieli możliwość podniesienia wiedzy  

i świadomości w zakresie korzyści płynących z korzystania z form odnawialnych źródeł 

energii poprzez uczestnictwo w lekcjach informacyjno-edukacyjnych na temat odnawialnych 

źródeł energii. Udział w zajęciach zachęcił uczniów do udziału w zaplanowanych działaniach 

projektowych. Zorganizowany przez Gminę Golina w dniu 19 października 2019 r. w Hali 

Widowiskowo-Sportowej Rodzinny Piknik Ekologiczny był wydarzeniem finalizującym 

realizację przedsięwzięcia. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody:  

smartwachte, tablety, gry eksperymentalne, ładowarki solarne i głośniki, puzzle, roboty OZE 

oraz mnóstwo innych edukacyjnych gadżetów. Szkoły przygotowały wystawę prac 

konkursowych oraz niezwykle pomysłowo zaaranżowane edukacyjne stoiska ekologiczne. 

Przy współpracy z uczniami i ich rodzicami zorganizowały nawet pokaz mody w stylu ECO, 

który wywołał duży podziw wśród uczestników Pikniku. W podziękowaniu za współpracę  

i koordynację konkursu, szkoły otrzymały stacje pogody, które mają służyć uczniom  

w obserwacji zmieniających się warunków atmosferycznych, stanowiąc cenne narzędzie 
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edukacyjne. Wydarzenie obfitowało w różnego rodzaju animacje, gry, konkursy i konkurencje 

sportowe, do których aktywnie włączali się młodzi i starsi mieszkańcy Goliny.  

Dla każdego uczestnika przewidziano nagrody. 

 

W lipcu 2019 r. gmina Golina podpisała porozumienie z Wojewódzki Funduszem 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, na mocy porozumienia przeszkoleni pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Golinie pomagali mieszkańcom naszej gminy sporządzać wnioski w programie 

„Czyste powietrze”, przyjmowali je i weryfikowali. 

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 2019 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 m
2
:  

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 m
2
: 

a) Budynek po szkole w Węglewskich Holendrach – 4 lokale; 

b) Budynek po szkole w Spławiu – 1 lokal. 
 

W 2019 roku Zarząd nad lokalami mieszkaniowymi na postawie zawartej umowy 

sprawował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie. 

Dochody w 2019 roku z tytułu czynszu za najem mieszkań komunalnych i socjalnych 

wyniosły 36 005,85 zł. W minionym roku nie sprzedano żadnego lokalu.  

W 2019 roku przeprowadzono bieżące remonty i naprawy w budynkach komunalnych 

i socjalnych, na które wydatkowano kwotę 8 102,16 zł. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2018/sesje/l_280_2018.pdf
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Gmina Golina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych większości rodzin 

oczekujących na najem mieszkania (52 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 31.12.2019 r. wyniosło 12 630,93 zł 

(zadłużonych było 3 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 Rady Miejskiej w Golinie 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 2019 roku jednego asystenta rodziny, który świadczył wsparcie dla 16 rodzin,  

w których opieką było objętych 35 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 2019 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie 12 dzieci  

z 10 rodzin objętych było pieczą zastępczą w tym: dziewięcioro dzieci – rodzina zastępcza 

spokrewniona, jedno dziecko – rodzina zastępcza niezawodowa oraz dwoje dzieci – rodzina 

zastępcza zawodowa.  

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 2019 roku gmina wydatkowała na realizację programu wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej kwotę 95 142,69 zł z czego na pieczę zastępczą kwotę 30 919,34 zł,  

a na asystenta rodziny 64 223,35 zł (w tym dotacja 19 494,00 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 narkomani zamknęły 

się w kwocie 4 533,99 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.  

W roku 2019 gmina Golina realizowała zadania wynikające z Programu w ramach 

kampanii „Narkotyki-to mnie nie kręci!”. 

W ramach programu podjęte zostały następujące działania: 

http://bip.golina.pl/golina/zasoby/files/2016/uchwaly_xxx/xxx_151_2016.pdf
http://golina.pl/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2017/xliv_215_2017.pdf
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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 2019 

Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia2018 r. w sprawie 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy 

Golina na 2019 rok 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 2019 roku wydatki  

na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosiły 146 810,75 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 2019 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). 

 

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.  

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2018/iv_14_2018.pdf
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W roku 2019 gmina Golina realizowała zadania wynikające z Programu w ramach 

kampanii: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę. Ponadto w szkołach zrealizowano 

szkolne programy profilaktyczne oraz konkursy wiedzy, plastyczne, sportowe oraz tańca. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 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 2019 roku dofinansowano w kwocie  

13 000,00 zł Świetlicę Socjoterapeutyczną, która prowadziła zajęcia w Szkole Podstawowej  

w Golinie (pomoc otrzymało 20 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 2019 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 2019 roku mieszkańcy gminy korzystali z pomocy w Punkcie Konsultacyjno-

Informacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siedzibie 

Biblioteki Publicznej w Golinie. Dyżur pełnili psycholog i członek Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas którego odbyto 122 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 2019 roku dofinansowano koszty transportu w kwocie 1 000,00 zł na coroczne 

spotkanie trzeźwościowe w Częstochowie (pomoc otrzymało 50 osób). 

W 2019 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 przeprowadzono w 7 sklepach w Golinie, Kawnicach i Węglewie, w 1 hotelu  

w Węglewie Kolonia. 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  
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w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrola miała przede wszystkim cel 

informacyjno-edukacyjny dla sprzedawców i właścicieli obiektów. 

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 

Uchwała Nr LXII/340/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r. 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. Dokument określał obszary i zasady oraz formy współpracy  

z organizacjami pozarządowymi wraz z wykazem zadań priorytetowych realizowanych  

ramach tej współpracy.  

Program zatwierdzony na 2019 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.  

Organizacje pozarządowe od wielu lat są ważnym partnerem gminy Golina w realizacji 

jej statutowych zadań. Działalność tych organizacji wpływa na jakość życia mieszkańców. 

Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się one do rozwoju demokracji  

i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, co było głównym celem Programu.  

Na realizację zadań publicznych w 2019 roku organizacje pozarządowe otrzymały 

dotacje w łącznej kwocie 118 700,00 zł. W 2019 roku zawarto łącznie 14 umów na wsparcie 

realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi - wszystkie zakładane  

w ofertach cele zostały osiągnięte. Współpraca gminy Golina z sektorem trzecim przybrała 

formę finansową oraz pozafinansową. 

W 2019 roku przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert na: realizację zadania 

publicznego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Golina na rok 2019, w formie wsparcia dotacji z budżetu oraz realizację zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Golina w formie 

wsparcia dotacji z budżetu. Dotacje otrzymały: 

1) Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich (dotacja 13 000,00 zł): 

Zrealizowane zadania: 20 wychowanków wsparto w rozwoju emocjonalnym, 

społecznym i edukacyjnym, osiągnięto 100% wskaźnika promocji dzieci do klas 

programowo wyższych, 20 wychowankom udzielono pomocy poprzez zajęcia 

profilaktyczne, socjoterapeutyczne, reedukacyjne i korekcyjno-kompensacyjne, 

wyrównano niedojrzałość emocjonalną, społeczną i poznawczą oraz osiągnięto 

frekwencję na poziomie 72%, doposażono świetlicę w niezbędne pomoce oraz 

materiały do zajęć socjoterapeutycznych, zorganizowano wyjazdy na basen, kręgle, 

kina, sali zabaw, zapewniono wychowankom systematyczne dożywianie w postaci 

podwieczorków, zorganizowano szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III 

Szkoły Podstawowej w Golinie, którego celem było zwiększenie kompetencji 

wychowawczych i profilaktycznych w zakresie budowania relacji z uczniami. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2018/lxii_340_2018.pdf
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Osiągnięte efekty: dzięki działaniom zrealizowanym w czasie realizacji zadania 

wyrównano szanse edukacyjne, społeczne i życiowe wychowanków, zwiększono 

poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i akceptacji, zwiększono aktywność  

i zaradność życiową, zintegrowano wychowanków oraz wiele innych. 

2) Koniński Klub Golfowy (otrzymana dotacja 1 200,00 zł): 

Zrealizowane zadania: 15 uczestników nauczono grać w golfa na poziomie 

wystarczającym do uzyskania Zielonej Karty Golfisty, zajęcia odbywały się 4 razy 

w tygodniu po 2 godziny w grupach 2-6 osobowych. 

Osiągnięte efekty: uczestników nauczono samodzielnej gry w golfa, zdobyli wiedzę 

i kompetencje do uczestniczenia w rozgrywkach i turniejach golfowych, 

umożliwienie zdrowej sportowej rywalizacji, budowanie relacji międzyludzkich, 

propagowanie aktywnego spędzania czasu. 

3) Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja Węglew-Kolonia (dotacja 500,00 zł): 

Zrealizowane zadania: organizacja spotkania z instruktorem Nordic Walking, 

organizacja spaceru po okolicach Węglewa – poznajemy własną okolicę, wyjazd  

na koncert, museum, spotkanie z lekarzem i rehabilitantem, spacer na cmentarz  

w Zarzynie, wycieczka na Węglewskie Holendry, wizyta na cmentarzu 

poniemieckim, odwiedzenie grobów, wycieczka do Bienieszewa, wycieczka na 

grzyby i jagody. 

Osiągnięte efekty: popularyzowanie spacerów jako najprostszej formy aktywności 

fizyczne, upowszechnieni kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób 

starszych, zacieśnienie współpracy międzyludzkiej, tworzenie pozytywnych postaw 

społecznych, umożliwienie zdrowej sportowej rywalizacji, współzawodnictwa, 

propagowanie techniki Nordic Walking wśród osób starszych, budowanie relacji 

międzypokoleniowych. 

4) Stowarzyszenie Klub Biegacza "Wartko" w Golinie (dotacja 1 200,00 zł): 

Zrealizowano zadania: organizacja w dniu 13 lipca 2019 r. rajdu dla społeczności 

lokalnej i sąsiednich gmin z okazji jubileuszu XV-lecia organizacji Rodzinnych 

Rajdów Rowerowych. 

Osiągnięte efekty: wzmacnianie wśród społeczności potrzeby aktywnego spędzania 

czasu, wzrost zaufania i chęci współpracy wśród społeczeństwa, ukazanie 

ciekawych miejsc do uprawiania sportu. 

5) Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy OLE! Golina (dotacja 5 100,00 zł): 

Zrealizowano zadania: przeprowadzono regularne treningi 3 razy tygodniu  

w czterech grupach treningowych Żak, Orlik – 2 drużyny, Młodzik. Wyszkolono 

ok. 70 dzieci i młodzieży, zawodnicy – uczestnicy projektu wzięli udział  

w 50 meczach międzyklubowych i sparingowych. 

Osiągnięte efekty: wzrost umiejętności gry w piłkę nożną wśród adresatów projektu 

poprzez realizację systemu szkolenia propagowanie aktywności ruchowej dla 

zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, wzrost upowszechniania form 

aktywnego wypoczynku, zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej wśród 

adresatów projektu poprzez regularne treningi i rozgrywki międzyklubowe, 

zwiększenie umiejętności społecznych jak: praca w zespole, nauka zasad fair play, 

radzenie  sobie z zarówno z wygraną jak i z porażką, wzrost integracji, zacieśnienia 

więzi międzypokoleniowych wśród uczestników zaplanowanych działań, wzrost 

motywacji do podejmowania kolejnych działań zmierzających do samorozwoju, 

współpracy i krzewienia kultury fizycznej. 
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6) Ludowy Zespół Sportowy „Polonia Golina" (dotacja 62 000,00 zł): 

Zrealizowano zadania: przeprowadzono regularne treningi 3 razy w tygodniu  

w trzech grupach treningowych, wyszkolono 70 dzieci i młodzieży, 

zorganizowano/wzięto udział w 30 meczach międzyklubowych i sparingowych, 

podejmowano działania zmierzające do prawidłowego utrzymania murawy (m.in. 

koszenie trawy, nawożenie, nawadnianie, naprawa i konserwacja urządzeń 

nawadniających), czynności związane z utrzymaniem murawy były wykonywane 

nieodpłatnie przez członków klubu. Właściwy stan murawy pozwalał na 

przeprowadzanie treningów i rozgrywanie meczy międzyklubowych  

i sparingowych. 

Osiągnięte efekty: propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia 

fizycznego i psychicznego, propagowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie 

imprez sportowo-rekreacyjnych, stworzenie społeczeństwu gminy Golina oraz 

młodzieży szkolnej odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji, 

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, nauka doskonalenia 

gry w piłkę nożną. 

W roku 2019 r. w trybie pozakonkursowym (tzw. małe granty) udzielono dotacji  

8 organizacjom pozarządowym. 

1) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Adamowie (dotacja 1 200,00 zł): 

Zrealizowano zadania: zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia 

warsztatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki zachowań niepożądanych  

i patologicznych, wykład pedagoga dla rodziców z terenu sołectwa z zakresu 

profilaktyki zachowań patologicznych, profilaktyki uzależnień, trening 

asertywności oraz prezentacja metod aktywnego spędzania czasu, organizacja 

kreatywnych zajęć artystycznych dla dzieci i rodziców. 

Osiągnięte efekty: poszerzenie wiedzy uczestników oraz wyuczenie właściwych 

reakcji na zagrożenia wobec dzieci wynikających z negatywnych wpływów 

środowisk patologicznych, rozwinięcie umiejętności umiejętnego gospodarowania 

czasem wolnym, nauka kreatywnych spotkań rodzinnych – dzieci wraz z rodzicami. 

2) Bank Żywności w Koninie (dotacja 8 000,00 zł): 

Zrealizowano zadania: przekazywanie żywności na teren gminy Golina dla 

podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie, organizacja na 

terenie szkół „Powszechnej zbiórki żywności”, która trafiła  na świąteczne stoły 

najuboższych. 

Osiągnięte efekty: najubożsi mieszkańcy gminy Golina otrzymali pomoc 

żywnościową, która zaspokoiła ich potrzeby. 

3) Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nasza Radolina” (dotacja 4 000,00 

zł): 

Zrealizowano zadania: zakup niezbędnego wyposażenia  i artykułów spożywczych 

nie zbędnych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, organizacja  

2 warsztatów kulinarnych dla dzieci i dorosłych  (łącznie 30 osób) oraz  wykładu  

o prawidłowym przechowywaniu żywności oraz racjonalnym wykorzystaniu 

żywności. 
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Osiągnięte efekty: zwiększenie świadomości mieszkańców Radoliny oraz okolic na 

temat zdrowego i racjonalnego odżywiania się, podniesienie poziomu wiedzy  

w zakresie metod prawidłowego przechowywania żywności, zwiększenie 

umiejętności w racjonalnym planowaniu zdrowych i smacznych posiłków, nauka 

ich przygotowywania. 

4) Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” (dotacja 3 000,00 zł): 

Zrealizowano zadania: przeprowadzono działania o charakterze edukacyjnym oraz 

profilaktycznym, których głównym odbiorcą była młodzież szkolna, dyrekcja  

i kadra pedagogiczna placówek oświatowych i osoby powyżej 65 roku życia, 

zorganizowano dla przedstawicieli oświaty debatę społeczną nt. „Zagrożeń XXI 

wieku” (dopalacze, narkotyki, cyberprzemoc oraz zagrożenia związane  

z Internetem), zorganizowano dla przedstawicieli oświaty debatę społeczną  

nt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, zorganizowano spotkania z seniorami 

poświęcony bezpieczeństwu seniorów (procedury postępowania oszustów i metody 

właściwego postępowania w przypadku zagrożenia), organizacja działań wraz  

z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koninie  na temat bezpiecznego 

zachowania użytkowników transportu  drogowego. 

Osiągnięte efekty: podniesienie poziomu i poczucia bezpieczeństwa w gminie 

Golina, jak również podniesienie zaufania do służb i instytucji państwowych, 

kształtowanie świadomych wzorców zachowań wobec różnego rodzaju zagrożeń. 

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Spławiu (dotacja 4 000,00 zł): 

Zrealizowano zadania: zorganizowano obchody 100-lecia OSP i organizacja 

Gminnego Dnia Strażaka. 

Osiągnięte efekty: zwiększenie świadomości kulturalnej, społecznej i historycznej 

wśród uczestników uroczystości, wzmocnienie więzi i poczucia wspólnoty, wzrost 

integracji międzypokoleniowej wśród mieszkańców gminy Golina. 

6) Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nasza Radolina” (dotacja 4 000,00 

zł): 

Zrealizowano zadania: zorganizowanie dla zainteresowanych mieszkańców gminy 

Golina (dzieci, młodzież i dorośli) spływu kajakowego na trasie Konin/Bulwary – 

Radolina plaża, organizacja wspólnego posiłku po pokonaniu trzygodzinnej trasy 

wyprawy kajakowej. 

Osiągnięte efekty: wzrost integracji międzypokoleniowej, promocja aktywnego  

stylu życia, zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu, zapewnienie 

możliwości obcowania z otaczającą fauną i florą, promocja turystyki wodnej. 

7) Ochotnicza Straż Pożarna w  Golinie (dotacja 8 500,00 zł): 

Zrealizowano zadania: zorganizowano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

z gminy Golina (przeprowadzono 4 konkurencje w których wzięło udział ok. 100 

uczestników). 

Osiągnięte efekty: wykształcenie aktywnego i zdrowego trybu życia, zwiększenie 

poziomu bojowego uczestników, wzrost integracji wśród  uczestników, nawiązanie 

nowych znajomości i przyjaźni, podniesienie świadomości wynikających z szeregu 

zagrożeń i klęsk żywiołowych. 
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8) Ochotnicza Straż Pożarna w  Adamowie (dotacja 3 000,00 zł): 

Zrealizowano zadania: Zorganizowano obchody 100-lecia OSP w Adamowie. 

Osiągnięte efekty: zwiększenie świadomości kulturalnej, społecznej i historycznej 

wśród uczestników uroczystości, wzmocnienie więzi i poczucia wspólnoty, wzrost 

integracji międzypokoleniowej wśród mieszkańców gminy Golina. 

Podjęte przez organizacje działania, wspierane przez gminę, adresowane były do 

różnych grup społecznych, służyły rozwiązaniu wielu problemów, w szczególności 

związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem 

wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, chorych, podtrzymaniem ich funkcji życiowych, 

poprawą jakości życia mieszkańców, a także z rozwojem kultury, sportu, dziedzictwa 

narodowego, zapewnieniem przyjaznej i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu 

działań odpowiadających faktycznym potrzebom społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu 

gminy liczne grupy beneficjentów mogły realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, 

brać czynny udział w wielu ciekawych inicjatywach. 

12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2019. 

Uchwałą Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca  

2019 r. przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2019, 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 opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie  

z ustawą o ochronie zwierząt  na terenie gminy jest uchwalany każdego roku. Ma on na celu 

zadbanie o wyłapane do tej pory zwierzęta bezdomne, jak również zapobieganie bezdomności 

poprzez sterylizację i kastrację zwierząt.  

Nadzór nad wykonywaniem programu sprawuje Burmistrz Goliny. W realizacji 

Programu Burmistrza wspomagają: 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 gmina prowadzi przy współpracy Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami w Koninie, gdzie zwierzęta te są przekazywane. Za opiekę, pobyt  

i ewentualne leczenie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku w Koninie 

wystawiana jest comiesięczna faktura. W 2019 roku wydatkowano na ten cel 42 228,62 zł, 

największa część środków finansowych, bo ponad 80% jest przeznaczana na ten właśnie cel. 

W schronisku, na koniec grudnia 2019 roku, znajdowało się sześć psów z terenu gminy. 

Średnio raz w miesiącu do schroniska jest odwożone jedno zwierzę, niektóre zwierzęta były 

adoptowane, dlatego ich liczba nie jest stała i zmienia się. 

Całodobową opiekę weterynaryjną, zwłaszcza dla zwierząt uczestniczących  

w zdarzeniach drogowych, pełni Przychodnia Weterynaryjna w Golinie, ul. Strażacka 2,  

z którą gmina posiada podpisaną umowę. W nielicznych przypadkach interwencja lekarza 

weterynarii jest niezbędna. Wszystkie czynności podejmowane przez lekarza są rozliczane 

comiesięcznie na fakturze. Do innych zadań przychodni weterynaryjnej należy m. in. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/vii_33_2019.pdf
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usypianie ślepych miotów, sterylizacja lub kastracja zwierząt. Zabiegi te są wykonywane na 

miejscu w przychodni, w odpowiednich warunkach oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Koszt opieki weterynaryjnej w 2019 roku zamknął się w kwocie 8 104,60 

zł. 

Ponadto, w programie wskazane jest gospodarstwo rolne, w którym miejsce  

i odpowiednią opiekę znajdą bezdomne zwierzęta gospodarskie. W 2019 roku nie zaistniała 

potrzeba skorzystania z tej formy opieki. 

Wydatki gminy Golina na opiekę nad zwierzętami w 2019 roku wyniosły 50 333,22 zł. 
 

O konieczności wybudowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w regionie 

konińskim mówi się od wielu 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  

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. W 2019 roku 

wykonano dokumentację kosztorysową, przewidywany koszt inwestycji – około 3 500 000,00 

zł. Po pozyskaniu partnerów inwestycja może być zrealizowana. 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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IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE Z 2019 ROKU 

KADENCJA 2018-2023 

Lp. Nr uchwały Data  

podjęcia 

 

W sprawie: 

Wykonanie uchwały 

1.  V/18/2019 24.01.2019 w sprawie zmiany budżetu na rok 2019  

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

44 955 561,39 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty  

47 186 061,39 zł    

2.  V/19/2019 24.01.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2019 – 2026 

wykonanie uchwały: 

Dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu  

w roku 2019 dostosowano dochody i wydatki do uchwały 

budżetowej. Z uwagi na przedłużenie okresu objętego prognozą  

w załączniku tym wprowadzono wszystkie dane dla roku 2027. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe. 

3.  V/20/2019 24.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności 

działki nr 275/16  w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod 

drogę wewnętrzną 

wykonanie uchwały: 

Podpisano akt notarialny 12.04.2019 r.  

4.  V/21/2019  24.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina 

nieruchomości  w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod 

drogę gminną 

wykonanie uchwały: 

Podpisano akt notarialny 

5.  V/22/2019 24.01.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze 

bezprzetargowej  

wykonanie uchwały: 

Podpisanie aktu notarialnego 26.11.2019 

6.  V/23/2019 24.01.2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Kraśnica – Kolonia 

wykonanie uchwały: 

Drodze wewnętrznej w miejscowości Kraśnica-Kolonia nadano 

nazwę „Zielonych Traw” 

7.  V/24/2019  24.01.2019 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina do 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 

wykonanie uchwały:  

Do reprezentowania Gminy Golina wyznaczono Burmistrza Goliny 

8.  V/25/2019 24.01.2019 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Golinie na 2019 rok  

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/v_18_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/v_19_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/v_20_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/v_21_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/v_22_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/v_23_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/v_24_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/v_25_2019.pdf
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wykonanie uchwały: 

Ustalono ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2019 rok 

9.  V/26/2019 24.01.2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2019 rok  

wykonanie uchwały: 

Zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

10.  VI/27/2019  28.02.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina 

wykonanie uchwały: 

Na terenie wiejskim na inkasentów wskazano sołtysów 

poszczególnych sołectw, na terenie miasta Golina na inkasenta 

wyznaczono Pana Andrzeja Juszczaka. 

Inkasenci będą otrzymywać wynagrodzenie prowizyjne  

w wysokości: 

 sołtysi 8,0% od wpłaconych na konto kwot,  

 inkasent podatków z terenu miasta Golina wynagrodzenie 

prowizyjne w wysokości 3,0% od wpłaconych na konto kwot 
 

Uchwała zastąpiona uchwałą VII/35/2019 z 22.03.2019 r. 
 

11.  VI/28/2019 28.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Golina na rzecz 

gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonanie uchwały: 

Uregulowano stan prawny w zakresie władania nieruchomościami 

należącymi do Gminy Golina, a pozostającymi w użytkowaniu 

oświatowych jednostek organizacyjnych gminy. Oddanie w trwały 

zarząd nieruchomości jest niezbędne dla realizacji przez szkoły 

podstawowe i przedszkole zadań statutowych. Trwały zarząd 

powierzono następującym jednostkom organizacyjnym gminy:  

1) Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie; 

2) Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Kawnicach; 

3) Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie; 

4) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie 

5) Przedszkole “Baśniowy Dworek” w Golinie. 
 

12.  VI/29/2019 28.02.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/162/2009 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Miasta 

Golina do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego  

wykonanie uchwały:  

Do reprezentowania Miasta Golina wyznaczono Burmistrza Goliny 

13.  VII/30/2019 22.03.2019 w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 

wykonanie uchwały:  

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

45 913 894,80 zł i wydatki budżetu gminy Golina do kwoty  

48 144 394,80  zł 

14.  VII/31/2019 22.03.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2019-2027 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/v_26_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/vi_27_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/vi_28_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/vi_29_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/vii_30_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/vii_31_2019.pdf
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wykonanie uchwały: 

W roku 2019 dostosowano dochody i wydatki do uchwały 

budżetowej, natomiast w pozostałych latach dokonano aktualizacji 

danych i tak poczynając od roku 2020 zwiększone zostały dochody 

bieżące budżetu, wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe 

15.  VII/32/2019 22.03.2019 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 

wykonanie uchwały: 

Ustalono kwartalną dietę w wysokości 900,00 zł tytułem zwrotu 

kosztów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa  

16.  VII/33/2019 22.03.2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina 

na rok 2019 

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 na rok 2019 

17.  VII/34/2019 22.03.2019 w sprawie zmiany uchwały LXII/338/2018 Rady Miejskiej  

w Golinie z 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Golina 

wykonanie uchwały: 

Zmiana zapisów w Statucie Gminy Golina zmieniono brzmienie 

rozdziału XI § 98 ust. 1  

18.  VII/35/2019 22.03.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso ma terenie gminy Golina 

wykonanie uchwały: 

Na terenie wiejskim na inkasentów wskazano sołtysów 

poszczególnych sołectw, na terenie miasta Golina na inkasenta 

wyznaczono Pana Andrzeja Juszczaka. 

Inkasenci będą otrzymywać wynagrodzenie prowizyjne  

w wysokości: 

 sołtysi 8,0% od wpłaconych na konto kwot,  

 inkasent podatków z terenu miasta Golina wynagrodzenie 

prowizyjne w wysokości 3,0% od wpłaconych na konto kwot 
 

19.  VIII/36/2019 17.04.2019 w sprawie zmiany budżetu na rok 2019  

wykonanie uchwały: 

Zmiany w planie wydatków w związku ze zmianą planowanych 

przedsięwzięć do realizacji, przesunięcie planowanych wydatków 

do innej klasyfikacji budżetowej. Kwota wydatków ogółem bez 

zmian 

20.  IX/37/2019 25.04.2019 w sprawie zmiany budżetu na rok 2019   

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

46 116 569,87 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty  

47 347 069,87 zł    

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/vii_32_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/vii_33_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/vii_34_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/vii_35_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/viii_36_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/ix_37_2019.pdf
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21.  IX/38/2019 25.04.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2019 – 2027 

wykonanie uchwały: 

Dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu  

w roku 2019 dostosowano dochody, wydatki oraz rozchody do 

uchwały budżetowej. W roku 2020 został zapisany przychód 

budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu planowanej do 

zwrotu przez ZUW  pożyczki udzielonej przez gminę w bieżącym 

roku. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach 

22.  IX/39/2019  25.04.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących  

w działaniu ratowniczym lub  w szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Golina    

wykonanie uchwały: 

Ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego, który, który wynosi:  

1) 15,00 zł za jedną godzinę udziału w działaniach 

ratowniczych; 

2) 9,00 zł za jedną godzinę szkolenia pożarniczego 

organizowanego przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą 

Straż Pożarną lub przez Gminę Golina 
 

23.  IX/40/2019 25.04.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w obrębie Rosocha – 

Kolonia   

wykonanie uchwały: 

Drodze gminnej publicznej zlokalizowanej w miejscowości 

Rosocha - Kolonia, Zarzyn nadano się nazwę ulicy „Trakt 

Węglewski” 

24.  IX/41/2019 25.04.2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Golina, określonej działką nr 147/2, położonej w obrębie 

ewidencyjnym 0001 Adamów  

wykonanie uchwały:  

Nie podpisano aktu notarialnego 

25.  IX/42/2019 25.04.2019 w sprawie nadania Statutu Osiedla Starówka 

wykonanie uchwały:  

Nadano statut Osiedlu Starówka w Golinie 

26.  IX/43/2019 25.04.2019 w sprawie nadania Statutu Osiedla Wschód  

wykonanie uchwały:  

Nadano statut Osiedlu Wschód w Golinie 

27.  IX/44/2019 25.04.2019 w sprawie nadania Statutu Osiedla Zachód  

wykonanie uchwały:  

Nadano statut Osiedlu Zachód w Golinie 

28.  X/45/2019 16.05.2019 w sprawie zmiany budżetu na rok 2019  

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

47 150 487,11 zł i wydatki budżetu gminy Golina do kwoty  

48 380 987,11 zł 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/ix_38_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/ix_39_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/ix_40_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/ix_41_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/ix_42_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/ix_43_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/ix_44_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/x_45_2019.pdf
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29.  X/46/2019  16.05.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2019 - 2027   

wykonanie uchwały: 

Dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu  

w roku 2019 dostosowano dochody, wydatki oraz przychody  

i rozchody do uchwały budżetowej. W roku 2020 wprowadzono 

dochody majątkowe w kwocie 3 151 000,00 zł jakie gmina planuje 

otrzymać na rewitalizację Starówki w m. Golina. W przychodach 

budżetu zmiany obejmują zmniejszenie planu kredytu 

długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku  

o 1 000 000,00 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono 

przychód budżetu z tytułu planowanej do zwrotu przez ZUW 

pożyczki udzielonej przez gminę w bieżącym roku wykreślając go  

z przychodów 2020 roku. W związku ze zmniejszeniem kwoty 

kredytu długoterminowego zmniejszeniu uległa kwota długu  

w poszczególnych latach o kwotę 1 000 000,00 zł oraz poczynając 

od roku 2023 zmniejszają się rozchody budżetu. Wprowadzono 

zmiany w realizowanych przedsięwzięciach 

30.  XI/47/2019  13.06.2019 w sprawie zmiany budżetu na rok 2019   

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

47 291 546,42 zł i wydatki budżetu gminy Golina do kwoty  

48 522 046,42 zł 

31.  XI/48/2019   13.06.2019 w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Golina położonej przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem 

na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej 

wykonanie uchwały: 

Podpisanie aktu notarialnego 16.09.2019 r. 

32.  XI/49/2019 13.06.2019 w sprawie w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot 

rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2018 

roku 

wykonanie uchwały: 

Rada Miejska w Golinie zatwierdziła wyniki z przeprowadzenia 

kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej spółce MZGOK Sp.  

z o.o. w Koninie za 2018 rok 

33.  XI/50/2019  13.06.2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Golina nieruchomości w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia  

z przeznaczeniem pod drogę gminną 

wykonanie uchwały: 

Podpisanie aktu notarialnego 09.10.2019 r. 

34.  XI/51/2019  13.06.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Rosocha 

wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez mieszkańców sołectwa 

Rosocha dotyczącej wezwania do zmiany nazwy ulicy nadanej  

w uchwale nr IX/40/2019 z 25 kwietnia 2019 r., uznano skargę  

za bezzasadną 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/x_46_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xi_47_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xi_48_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xi_49_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xi_50_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xi_51_2019.pdf
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35.  XI/52/2019  13.06.2019 w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów 

Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy 

Golina 

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. Zapisy regulaminu mają zastosowanie do 

wyników uzyskanych przez uczniów od roku szkolnego 2018/2019 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.277.2019.17 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność 

§ 9 ust. 2 załącznika do uchwały nr XI/52/2019 Rady Miejskiej  

w Golinie 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/stypendia/2019_stypendia_

rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf  

36.  XI/53/2019  13.06.2019 w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia jej przebiegu  

wykonanie uchwały: 

Do kategorii dróg gminnych zaliczono nieruchomości drogowe 

położone w mieście Golina, obręb Golina ozn. nr geod. działek: - 

1968, 2062/1, 2063, 2066/4 (ul. Powstańców Warszawy) 

37.  XI/54/2019  13.06.2019 w sprawie zmiany uchwały nr IX/40/2019 Rady Miejskiej  

w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

drodze w obrębie Rosocha–Kolonia 

wykonanie uchwały: 

Nazwę ulicy „Trakt Węglewski” zmieniono na ulicę „Stary Trakt” 

38.  XII/55/2019   27.06.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goliny wotum zaufania 

wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy Golina za 2018 rok, 

udzielono się Burmistrzowi Goliny wotum zaufania 

39.  XII/56/2019  27.06.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2018 rok  

wykonanie uchwały: 

Rada Miejska w Golinie zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 

2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Golina za 2018 rok 

40.  XII/57/2019 27.06.2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2018 rok 

wykonanie uchwały: 

Rada Miejska w Golinie udzieliła Burmistrzowi Goliny 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2018 rok 

41.   XII/58/2019  27.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina 

części nieruchomości w obrębie nr 0005 Brzeźniak  

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską  

wykonanie uchwały: 

Podpisanie aktu notarialnego 03.07.2019 r. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xi_52_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/stypendia/2019_stypendia_rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/stypendia/2019_stypendia_rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xi_53_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xi_54_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xii_55_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xii_56_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xii_57_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xii_58_2019.pdf
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42.   XIII/59/2019  24.07.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok 

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

47 852 881,33 zł i wydatki budżetu gminy Golina do kwoty  

49 147 995,33 zł 

43.  XIII/60/2019 24.07.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2019 - 2027   

wykonanie uchwały: 

Dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu  

w roku 2019 dostosowano dochody, wydatki oraz przychody  

i rozchody do uchwały budżetowej. W roku 2020 zwiększono 

dochody majątkowe.  

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do wykazu przedsięwzięć  

44.  XIII/61/2019 24.07.2019 w sprawie w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Golina oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 

2019 roku  

wykonanie uchwały: 

W związku z reformą oświaty od 01 września 2019 r. określono 

plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Golina, a także granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina. Gmina Golina 

jest organem prowadzącym dla następujących szkół: 

1) Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie; 

2) Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Kawnicach; 

3) Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie; 

4) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie. 
   

45.  XIV/62/2019 05.09.2019 w sprawie w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok 

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty 49 215 

465,10 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty 50 510 579, zł 

46.  XIV/63/2019 05.09.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2019 - 2027  

wykonanie uchwały: 

Dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu  

w roku 2019 dostosowano dochody i wydatki do uchwały 

budżetowe. Zmiana w przedsięwzięciu 

47.  XIV/64/2019 05.09.2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego  

w Koninie na kadencję 2020 – 2023 

wykonanie uchwały: 

W skład zespołu weszło trzech rannych Rady Miejskiej w Golinie 

(W. Grodzki, J. Mirek, W. Wojdyński) 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xiii_59_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xiii_60_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xiii_61_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xiv_62_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xiv_63_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xiv_64_2019.pdf
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48.  XIV/65/2019 05.09.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego Gminy Golina 

wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi na działanie organu wykonawczego gminy 

Golina dotyczącego braku ogłoszenia na stronach BIP 

zapotrzebowania w zakresie usług na przeprowadzenie audytu 

wewnętrznego, uznano skargę za bezzasadną 

49.  XV/66/2019 17.10.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok 

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty 51 359 

292,09 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty 52 945 869,39 zł 

50.  XV/67/2019 17.10.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2019 - 2027  

wykonanie uchwały: 

Dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu  

w roku 2019 dostosowano dochody, wydatki, przychody i rozchody 

do uchwały budżetowej. Zmiana w przedsięwzięciu 

51.  XV/68/2019 17.10.2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  

wykonanie uchwały: 

Określono stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od  

1 stycznia 2020 r.  

52.  XV/69/2019 17.10.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/179/2009 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 

wykonanie uchwały: 

W związku ze zmianą przepisów ustawy Karta Nauczyciela  

 w regulaminie wynagradzania nauczycielu zmieniono zapis dot. 

dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach na terenie gminy Golina. Za sprawowanie funkcji 

wychowawcy oraz wychowawcy grupy przedszkolnej od dnia  

1 września 2019 r. nauczyciele otrzymują dodatek w wysokości 300 

zł miesięcznie 

53.  XV/70/2019 17.10.2019 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym 

zarządów osiedli w Golinie  

wykonanie uchwały: 

Ustalono dietę dla przewodniczących zarządów osiedli  

w Golinie za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej  

w Golinie w wysokości 200,00 zł, podstawę wypłaty stanowi lista 

obecności 

54.  XV/71/2019 17.10.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji ds. ustalenia oraz 

opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia 

ulicznego na terenie miasta Golina 

wykonanie uchwały: 

Powołano doraźną komisję ds. ustalenia oraz opracowania 

harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na 

terenie miasta Golina w składzie P. Grochociński, Z. Kasprzak,  

J. Mirek 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xiv_65_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xv_66_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xv_67_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/podatek_na_2020_nieruchomosci.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xv_69_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xv_70_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xv_71_2019.pdf
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55.  XV/72/2019 17.10.2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie  

i Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023  

wykonanie uchwały: 

W wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Okręgowego 

w Koninie zostały wybrane trzy osoby 

56.  XV/73/2019 17.10.2019 w sprawie zaopiniowania ceny na 2020 rok za odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne 

łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

wykonanie uchwały: 

Zaopiniowano negatywnie cenę za odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów z grupy 20…. - odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie 

57.  XVI/74/2019 28.11.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok 

wykonanie uchwały: 

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty  

52 338 009,14 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty 53 965 086,44 

zł 

58.  XVI/75/2019 28.11.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2019 - 2027   

wykonanie uchwały:  

Dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu  

w roku 2019 dostosowano dochody, wydatki, przychody i rozchody 

do uchwały budżetowej. W związku z przesunięciem realizacji 

projektów na rok 2020 zaistniała konieczność w wymienionym 

roku zwiększenia zarówno dochodów majątkowych jak i wydatków 

dostosowując je do limitu wydatków ujętych w wykazie 

przedsięwzięć. 

59.  XVI/76/2019 28.11.2019 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 2019 r. w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – z kwoty  

58,46 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł  za 1 dt, stawka ma zastosowanie 

na rok podatkowy 2020 

60.  XVI/77/2019 28.11.2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

wykonanie uchwały: 

Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł za rok. 

Określono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xv_72_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xv_73_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xvi_74_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xvi_75_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xvi_76_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xvi_77_2019.pdf
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selektywny w wysokości 338,00 zł za rok od nieruchomości,  

na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdzała 

nieważność uchwały (Uchwała Nr 27/1552/2019 z 30 grudnia 2019 

r. http://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=25908 ) 

61.  XVI/78/2019 28.11.2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej  

wykonanie uchwały: 

Określono wzór deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Golina 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdzała 

nieważność uchwały (Uchwała Nr 27/1560/2019 z 30 grudnia 2019 

r. http://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=25911 ) 

62.  XVI/79/2019 28.11.2019 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2020 

wykonanie uchwały:  

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na 2020 rok 

63.  XVI/80/2019 28.11.2019 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  

wykonanie uchwały:  

Zgodnie z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalono 

program współpracy Gminy Golina z organizacjami 

pozarządowymi (…) na rok  

64.  XVI/81/2019 28.11.2019 w sprawie rozpatrzenia uchwalonego ponownie wniosku sołectwa 

Kraśnica dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na 

2020 rok 

wykonanie uchwały:  

Uwzględniono ponowny wniosek sołectwa Kraśnica w sprawie 

przyznania środków funduszu sołeckiego na 2020 rok na 

przedsięwzięcia wskazane we wniosku 

65.  XVI/82/2019 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu dla 

jednostki OSP Adamów  

wykonanie uchwały:  

Nieodpłatne przekazano jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Adamowie samochód osobowy marki VOLKSWAGEN będący 

w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Golinie, protokół zdawczo-

odbiorczy z dnia 29.11.2019 r. 

http://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=25908
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xvi_78_2019.pdf
http://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=25911
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xvi_79_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xvi_80_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xvi_81_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2019/uchwaly/xvi_82_2019.pdf
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66.  XVII/83/2019 30.12.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2020 – 2028 

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, ustalono wieloletnie 

przedsięwzięcia finansowe 

67.  XVII/84/2019 30.12.2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok 

wykonanie uchwały:  

Uchwalono budżet Gminy Golina na 2020 rok (dochody budżetu  

w łącznej kwocie 54.183.085,00 zł, wydatki budżetu w łącznej 

kwocie 56.180.960,00 zł, deficyt budżetu wynosi 1.997.875,00 zł) 

68.  VII/85/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 

wykonanie uchwały:  

Zwiększono dochody budżetu gminy Golina do kwoty 52 925 

857,29 zł i wydatki budżetu gminy do kwoty 54 552 934,59 zł 

69.  XVII/86/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2019-2027 

wykonanie uchwały:  

Dostosowano dochody i wydatki do uchwały budżetowej,  

w związku z przesunięciem realizacji projektów na rok 2020, 

zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe 

dostosowując je do limitu wydatków ujętych w wykazie 

przedsięwzięć. Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć 

70.  XVII/87/2019 30.12.2019 w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu 

wykonanie uchwały:  

Udzielono pomoc finansową 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 

71.  XVII/88/2019 30.12.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 

wykonanie uchwały:  

Udzielono dotację celową w wysokości 4.149,00 zł Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie na 

prace konserwatorskie obrazu św. Józefa z dzieciątkiem Jezus 

(obraz olejny) oraz zwieńczenie obrazu (płaskorzeźba, złocona 

rama) znajdującego się w kościele filialnym pw. św. Jakuba  

w Golinie 

72.  XVII/89/2019 30.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Golina w roku szkolnym 2019/2020 

wykonanie uchwały:  

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_83_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_84_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_85_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_86_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_87_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_88_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_89_2019.pdf
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Zrealizowano obowiązek wynikający z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określając średnią cenę 

jednostki paliwa w Gminie Golina w roku szkolnym 2019/2020: 

olej napędowy ON - 4,97 zł za litr, benzyna Pb95 i Pb98 - 5,11 zł  

za litr, autogaz LPG - 2,00 zł za litr 

73.  XVII/90/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy  

w mieście Golina 

wykonanie uchwały:  

W załączniku nr 1 do uchwały nr 75/81 Rady Narodowej Miasta  

i Gminy w Golinie z dnia 20 maja 1981 roku dot. wykazu nazw 

nowych ulic nazwę ulicy Gen. Kleeberga od ul. Orchowskiego do 

ulicy Cmentarnej, zmieniono nazwę ulicy nadając nazwę ulicy 

Partyzantów do działki oznaczonej nr ewid. 2116, obręb 0001 

Golina, jednostka ewidencyjna 301001_4 GOLINA miasto 

74.  XVII/91/2019 30.12.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2020-2022 w Gminie Golina 

wykonanie uchwały:  

Zrealizowano obowiązek wynikający z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przyjęto trzyletni Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 

2020-2022 w Gminie Golina 

75.  XVII/92/2019 30.12.2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie na 

kadencję 2020-2023 

wykonanie uchwały:  

W wyniku tajnego głosowania został wybrany ławnik do Sądu 

Okręgowego w Koninie na kadencję 2020-2023 

 

Realizacja uchwał podjętych przed rokiem 2019 

Lp. Nr uchwały Data  

podjęcia 

 

W sprawie: 

Wykonanie uchwały 

1.  LIX/324/2018 20.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 

36/12 w obrębie nr 0007 Głodowo 

wykonanie uchwały:  

Akt notarialny podpisano 13.05.2019 r.  

 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_90_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_91_2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_92_2019.pdf
http://bip.golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2018/lix_324_2018.pdf
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V. BUDŻET OBYWATELSKI 

Budżet partycypacyjny jest procesem, w którym mieszkańcy współdecydują o podziale 

części budżetu miasta lub gminy. W formie pisemnej zgłaszają swoje potrzeby i pomysły na 

ich zaspokojenie. Następnie odbywa się głosowanie. Budżet partycypacyjny w każdej gminie 

czy mieście regulują odrębne zasady. 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego 

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 2019 r. w gminie Golina nie funkcjonował budżet obywatelski, ale w budżecie 

gminy Golina wyodrębniono środki przenaczone na fundusz sołecki i fundusz osiedlowy  

o przeznczeniu tych środków decydowali mieszkańcy gminy Golina. 

1. Fundusz sołecki 

Fundusz sołecki jest instytucją prawną, służącą do decydowania przez lokalne 

społeczności o przeznaczeniu części wyodrębnionego budżetu gminy. 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są 

zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków  

życia mieszkańców. To zebranie wiejskie, czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują 

decyzje, na co mają zostać wykorzystane środki finansowe. Wysokość kwoty, jaka przypada 

na poszczególne sołectwo, jest uzależniona od ilości mieszkańców. 

 

W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego w gminie Golina wydatkowano kwotę 

390 082,42 zł. 
 

Lp. Sołectwo Zrealizowane przedsięwzięcia Wydatkowana 

kwota w 2019 

roku 

1. Adamów  organizacja imprezy kulturalno-sportowej 

 utwardzenie drogi gminnej 

 doposażenie świetlicy wiejskiej 

 materiały budowlane (dokończenie remontu świetlicy 

wiejskiej) 

24 282,00 

2. Barbarka  postawienie wiaty wolnostojącej 

 doposażenie świetlicy wiejskiej 

 remont drogi gruntowej 

12 925,89 

3. Bobrowo  wyjazd kulturalno-edukacyjno-ekologiczny 

 dożynki sołeckie 

 organizacja spotkania sportowego rekreacyjnego i kulturalnego 

14 190,69 

4. Brzeźniak  zakup lampy solarnej 

 naprawa drogi gminnej 

19 370,30 

5. Chrusty  remont drogi gminnej 9 685,02 
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6. Głodowo  organizacja spotkania kulturalno-sportowego z okazji Dnia 

Dziecka 

 zakup i montaż szamba na placu sołeckim 

 zagospodarowanie terenu na placu sołeckim 

 zakup materiałów do wykończenia świetlicy wiejskiej 

17 689,39 

7. Golina- 

Kolonia 

 dokończenie budowy wiaty grillowej 

 wymiana akumulatora wiaty solarnej 

 organizacja imprezy kulturalno-sportowej (festyn rodzinny) 

 doposażenie placu rekreacyjnego o elementy placu zabaw  

18 258,27 

8.  Kawnice  remont dróg gminnych i chodników 

 organizacja spotkań kulturalno-sportowych (zabawa 

choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Bieg Kawnicki) 

37 239,66 

9. Kolno  organizacja imprez kulturalno-sportowych (Dzień Dziecka, 

Dzień Miejscowości) 

 zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 

 doposażenie świetlicy wiejskiej 

 naprawa dróg gminnych 

11 651,01 

10. Kraśnica  projekt instalacji oświetleniowej, zakup i montaż lamp 

ulicznych 

 Zakup i montaż luster drogowych 

28 273,18 

11. Lubiecz  doposażenie placu zabaw 

 modernizacja placu zabaw, montaż nawierzchni plastyczno-

gumowej 

15 788,77 

12.  Myślibórz  zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 

 organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców 

sołectwa 

16 241,25 

13. Przyjma  udział w konkursach Program Wielkopolska Odnowa Wsi 

 zakup parasoli ogrodowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej 

 doposażenie placu rekreacyjno-sportowego (urządzenia na plac 

zabaw, materiały do wykonania altany, pomieszczenie 

magazynowe) 

 organizacja spotkania kulturalno-sportowego 

29 216,33 

14. Radolina  wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami posesji 

 zakup gabloty 

 doposażenie świetlicy wiejskiej 

 zakup lampy solarnej 

17 930,03 

15. Rosocha  naprawa drogi gminnej gruntowej 

 montaż luster drogowych 

 zakup i montaż znaków drogowych 

 doposażenie świetlicy wiejskiej’ 

 organizacja festynu rodzinnego, rajdu rowerowego, spotkania 

sportowo-rekreacyjnego 

 zakup pomieszczenia magazynowego 

31 502,35 

16. Sługocinek  organizacja spotkań kulturalno-sportowych 

 remont dróg gminnych 

16 017,52 

17. Spławie  remont dróg gminnych gruntowych 

 organizacja spotkań kulturalno-sportowych 

 organizacja zwodów strażackich 

 udział w konkursach Program Wielkopolska Odnowa Wsi 

 zakup i montaż lamp solarnych 

32 220,99 

18.  Węglew  doposażenie świetlicy wiejskiej 

 zakup mundurów dla OSP i strojów dla KGW 

 zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej 

 zakup wiaty na plac zabaw 

 wykonanie tablicy z nazwą ulicy 

37 199,77 
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 organizacja spotkania kulturalno-sportowego 

 remont drogi gminnej 

 RAZEM WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 390 082,42 

 

Gmina Golina w 2019 roku otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego zwrot części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 97 781,71 zł. 

2. Fundusz osiedlowy 

W budżecie gminy Golina przyznano Radom Osiedlowym w mieście Golina środki 

finansowe z przeznaczeniem na wydatki wskazane przez Rady. Na poszczególne Osiedla  

w 2019 roku przyznano po 15 0000,00 zł. Na zebraniach mieszkańcy Osiedli zdecydowali  

o następującym przeznaczeniu wyodrębnionych środków: 

1) Osiedle Starówka – zakup materiałów do budowy chodnika ul. 22 Lipca w Golinie; 

2) Osiedle Wschód – wykonanie remontu kanalizacji deszczowej ul. 35 Lecia  

w Golinie; 

3) Osiedle Zachód – zakup matatriałów do dokończenia budowy chodnika przy  

ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie. 
 

Wszystkie zaplanowane powyżej przedsiewziecia zostały zrealizowane w I połowie 2020 

roku. 
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VI.  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. 

W 2019 roku w spółkach komunalnych i jednostkach organizacycjnych gminy Golina nie byli 

zatrudnieni radni Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 

 


