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Szanowni Państwo  

 

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28 aa ustawy  

o samorządzie gminnym oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy 

Golina za 2021 rok”. Dokument ten jest podsumowaniem naszej wspólnej 

pracy w roku 2021 i jest spojrzeniem na aktualną sytuację Gminy Golina,  

z możliwością porównania go z latami poprzednimi.  

Raport, który Państwu przestawiam może być doskonałym narzędziem 

dla wzmacniania i rozwoju lokalnej demokracji, okazją do debaty  

o potrzebach i kierunkach rozwoju Gminy Golina oraz o środkach  

i sposobach osiągania zamierzonych celów.  

Zmiany, jakie zachodzą w naszej Gminie corocznie, są efektem wytężonej 

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

naszych mieszkańców.  

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 2022 r. 
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I. DZIAŁALNOŚĆ GMINY GOLINA W 2021 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 31.12.2021 r. zamieszkiwało 12 052 mieszkańców, w tym: 

 MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

miasto Golina 2 107 2 227 4 334 

obszar wiejski 3 871 3 847 7 718 

OGÓŁEM 5 978 6 074 12 052 
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Statystyka mieszkańców gminy Golina wg wieku i płci (miasto i gmina):   

WIEK MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

0-2 156 180 336 

3-6 274 234 508 

7-15 629 591 1 220 

16-18 180 182 362 

19-64 4 059 3 913 7 972 

> 65 680 974 1.654 

OGÓŁEM 5 978 6 074 12 052 
 

W 2021 roku w gminie Golina urodziło się 124 dzieci, w tym: chłopcy 65, dziewczynki 

59, zmarło 117, w tym: mężczyźni 61, kobiety 56, przyrost naturalny dodatni (+) 7. 

2. Poziom bezrobocia 

Na koniec grudnia 2021 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Koninie wyniosła 5 815 osób, w tym mieszkańcy powiatu konińskiego  

3 712 osób i miasta Konin – 2 103 osoby. Z terenu gminy Golina zarejestrowanych było 

400 osób, co stanowiło 6,9% ogólnej populacji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP  

w Koninie. Poziom bezrobocia w 2021 roku w gminie Golina był o 16,5% mniejszy niż  

w 2020 roku. W ciągu roku 2021 miały miejsce zarówno wzrosty i spadki liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych.  

Wśród ogółu zatrudnionych w powiecie konińskim kobiety stanowiły 3 447 osób,  

co stanowi 59,28% całej populacji bezrobotnych. Bezrobotnych kobiet z terenu gminy 

Golina na koniec grudnia w 2021 roku było 245, co stanowi 61,25% całej populacji 

bezrobotnych w gminie Golina.  

Na koniec 2021 roku na terenie gminy Golina były zarejestrowane 73 osoby,  

w tym 43 kobiety, pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Osoby te stanowiły 18,3% 

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 2021 roku z terenu gminy 

Golina zarejestrowanych było: 233 osób długotrwale bezrobotnych, 102 osób bezrobotnych 

do 30 roku życia, 91 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

W 2021 roku z terenu gminy Golina zaktywizowanych zostało 136 osób bezrobotnych, 

co stanowiło 6,0% ogółu zaktywizowanych w regionie. Największym zainteresowaniem 

wśród bezrobotnych z gminy Golina cieszyły się szkolenia (skierowano 33 osoby), staże 

(skierowano 31 osób) oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (27 osób). 

Najmniej zaktywizowano osób w ramach prac interwencyjnych (10 osób), w ramach 

refundacji kosztów zatrudnienia (7 osób) oraz w ramach bonów na zasiedlenie (6 osób). 
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Dochody i wydatki budżetu gminy Golina według rodzajów w 2021 roku 

63 668 

66 762 

3. Budżet  
 

Dochody budżetu w 2021 roku  -  66 762 493,20 zł 

Wydatki budżetu w 2021 roku  - 63 668 125,47 zł 

Nadwyżka w 2021 roku  -   3 094 367,73 zł 

Dochód na jednego mieszkańca gminy Golina w 2021 roku wyniósł 5 539,54 zł,  

a wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 5 282,79 zł. 
 

Zadłużenie Gminy Golina na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów 

wyniosło 11 960 000,00 zł i było o 512 500,00 zł niższe niż w roku ubiegłym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% udział 

w 

dochodach 

ogółem 

 Dochody  ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ  Wydatki  

% udział 

w 

wydatkach 

ogółem 

1,3%             877 677,08     Rolnictwo i łowiectwo         3 604 917,05     5,7% 

0,0%                 8 451,11     Hendel               22 480,20     0,0% 

1,4%             908 549,95     Transport i łączność         4 841 339,78     7,6% 

0,0%                             -       Turystyka                             -       0,0% 

0,1%               88 422,85     Gospodarka mieszkaniowa             135 246,18     0,2% 

0,0%                             -       Działalność usługowa               48 970,36     0,1% 

0,2%             149 747,40     Administracja publiczna         4 734 389,54     7,4% 

0,0%                 2 424,00     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
(wybory) 

                2 424,00     0,0% 

0,1%               43 143,49     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
            720 668,88     1,1% 

28,5%       19 036 092,17     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej 

                            -       0,0% 

0,0%                             -       Obsługa długu publicznego               98 437,34     0,2% 

30,6%       20 416 936,89     Różne rozliczenia (w tym subwencje)               22 414,80     0,0% 

1,3%             849 558,83     Oświata i wychowanie       18 163 335,22     28,5% 
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0,1%               89 366,18     Ochrona zdrowia             276 063,33     0,4% 

1,3%             841 000,11     Pomoc społeczna         2 677 644,74     4,2% 

0,1%               91 463,76     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             207 875,41     0,3% 

0,2%             107 850,42     Edukacyjna opieka wychowawcza             549 836,17     0,9% 

30,7%       20 496 199,97     Rodzina       20 880 357,34     32,8% 

3,4%         2 270 493,43     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         4 543 894,52     7,1% 

0,5%             314 800,08     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         1 443 087,28     2,3% 

0,3%             170 315,48     Kultura fizyczna              694 743,33     1,1% 

100,0%       66 762 493,20      OGÓŁEM         63 668 125,47     100, 0% 

  
NADWYŻKA 3 094 367,73  

  
 

W 2021 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 21 026 041,47 zł. Na wykonywanie tych zadań 

gmina otrzymała dotację celową w wysokości 21 026 293,83 zł, w tym:  

KWOTA DOTCJI 

CELOWEJ 

RODZAJ ZADANIA ZLECONEGO  WYDATKI 

ROZLICZONE 

499 404,57     Zwrot podatku akcyzowego dla rolników           499 404,57     

          116 410,50     Administracja publiczna 

(USC, dowody osobiste) 
          116 410,50     

29 898,00 Administracja publiczna 

(spis powszechny) 
29 898,00 

2 424,00 Stała aktualizacja spisu wyborców 2 424,00 

252,36 Różne rozliczenia (refundacja wydatków 2020 rok) 0,00 

115 114,47     Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne             115 114,47     

598,66 Wypłata dodatków mieszkaniowych 598,66 

13 200,00 Ośrodki pomocy społecznej 13 200,00 

18 900,00 Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych 
18 900,00 

13 005 970,97 Świadczenia wychowawcze (500+) 13 005 970,97 

6 948 847,07 Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 6 948 847,07 

481,98 Karta Dużej Rodziny 481,98 

4 960,00 Wspieranie rodziny 4 960,00 

269 831,25 Składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń 269 831,25 

21 026 293,83 OGÓŁEM 21 026 041,47  

 

4. Zadania inwestycyjne i ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2021 roku  

Lp. RODZAJ INWESTYCJI I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

MIEJSCOWOŚĆ WYDATKI 

w 2021 roku 

1.  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Węglewie Węglew 2 878 093,84 

2.  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew  

i Kraśnica (wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia 

oraz dokumentacji geotechnicznej) 

Węglew, Kraśnica 28 536,00 

3.  Budowa wodociągów na terenie gminy 
 

Węglew 10 933,36 
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Rosocha Kolonia 

Adamów 

13 431,19 

37 849,04 

4.  Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na zadanie pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak-Głodowo 
 

Brzeźniak- 

Głodowo 

30 000,00 

5.  Budowa i przebudowa dróg gminnych   Sługocinek 

Węglew 

Myślibórz 

Rosocha 

Przyjma Cegielnia, 

Spławie 

14 143,50 

30 000,00 

15 752,61 

20 000,00 

293 208,63 

 

6.  Przebudowa ul. Partyzantów  Golina 697 681,24 

7.  Przebudowa dróg w mieście Golina, ul. Wojska Polskiego, 

Bema, Dąbrowskiego 

Golina 716 479,32 

8.  Budowa chodników przy drogach gminnych  Spławie 

Kawnice 

20 000,00 

11 500,00 

9.  Budowa i przebudowa dróg gminnych przy  

ul. S. Wyspiańskiego, W. Kossaka  

Węglew 30 000,00 

10.  Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy 

Golina 

Golina, Węglew 529 566,66 

11.  Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na 

terenie K OSI – etap III – budowa ciągu pieszo-rowerowego  

w miejscowości Kraśnica  

Golina 321 523,40 

12.  Wykonanie zatoczki autobusowej w asfalcie  Adamów 24 500,00 

13.  Wykup gruntów  6 000,00 

14.  Termomodernizacja budynku OSP w Rososze Rosocha 10 000,00 

15.  Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinasowanie przyłącza 

gazowego do remizy strażackiej oraz garaży 

Kawnice 9 800,00 

16.  Dotacja dla OSP Węglew na dofinansowanie zakupu średniego 

wozu bojowego 

Węglew 355 958,00 

17.  Dotacja celowa dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu 

hydraulicznego urządzenia ratowniczego 

Przyjma 18 708,30 

18.  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie 

– przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej 

Przyjma 71 341,23 

19.  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach Węglew 50 198,49 

20.  Wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Golina Golina 68 990,70 

21.  Wykonanie osłony przeciwsłonecznej na placu zabaw przy 

Klubie Malucha  

Golina 12 296,31 

22.  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Golina  

gmina Golina 288 259,12 

23.  Objęcie udziałów w Spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe”  320 000,00 

24.  Udział w konkursach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2021” 

Brzeźniak, Rosocha 121 121,41 

25.  Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu 

przy świetlicy 

Głodowo 19 599,65 
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26.  Dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej  Brzeźniak 9 975,29 

27.  Oświetlenie uliczne, w tym: 

- wymiana lamp solarnych przy drogach gminnych i montaż 

nowych 

- wykonanie oświetlenia ulicznego 

- zakup i montaż lamy solarnej przy drodze gminnej 

- zakup opraw lampy solarnej 

- zakup opraw lamp solarnych 

 

Kraśnica 

 

Golina Kolonia 

Spławie 

Kolno 

Lubiecz 

 

29 520,00 

 

19 557,00 

5 000,00 

1 500,00 

4 660,98 

28.  Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na 

potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej 

Golina 171 463,40 

29.  Wykonanie dokumentacji projektowej bieżni lekkoatletycznej 

na Stadionie Miejskim w Golinie 

Golina 14 690,00 

30.  Budowa zaplecza sanitarnego na Stadionie Miejskim w Golinie Golina 130 741,52 

31.  Budowa podziemnego systemu magazynowania wody 

opadowej wraz z instalacją odprowadzającą przy Szkole 

Podstawowej w Radolinie  

Radolina 54 707,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Budynek OSP Golina - „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” 

 

 
Miejsce aktywnej integracji i wypoczynku pn. “Zielona Ostoja” przy Domu Seniora  
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Centrum Aktywności Lokalnej                                                  „Kącik Skrzata” – Gminny Klub Malucha 
 

Ogółem na realizację wszystkich inwestycji, w ramach wydatków majątkowych  

w 2021 roku z budżetu Gminy Golina wydatkowano kwotę 7 691 481,21 zł, co stanowi 

12,08% budżetu na wydatki ogółem. 

W 2021 roku w gminie Golina zrealizowano zadania inwestycyjne i inne 

przedsięwzięcia, na które gmina Golina pozyskała środki zewnętrzne. Pozyskane środki 

przeznaczono na realizację następujących programów, projektów i przedsięwzięć: 

1) Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku –  

w 2021 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 97 581,08 zł; 

2) Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na 

budynku OSP – pomoc finansowa z budżetu Powiatu Konińskiego w kwocie 10 000,00 

zł; 

3) Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku w kwocie 36 376,00 zł, Dumni  

z historii Rosochy w kwocie 39 000,00 zł, Budowa podziemnego systemu 

magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą w kwocie 37 500,00 

zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie 

projektów: 

4) Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Spławie oraz Przyjma – 

Cegielnia obręb Adamów – pomoc finansowa z budżetu Województwa 

Wielkopolskiego na dofinansowanie w kwocie  246 250,00 zł; 

5) Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” – dotacja celowa z budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w kwocie 125 922,65 zł; 

6) Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Golina na lata 2021–2030 – środki z WFOŚiGW na współfinansowanie zadania 

w kwocie 7 100,00 zł; 

7) Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Węglewie – dotacja celowa  

z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 11 573,61 zł; 

8) Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina – dofinansowanie 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 356 701,95 zł; 

9) Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie 

gminy Golina – dopłata do zadania własnego w kwocie 346 848,00 zł; 

10) „Poznaj Polskę” – wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację 

przedsięwzięcia przez jednostki oświatowe w kwocie 31 614,00 zł; 

11) Wyposażenie świetlicy środowiskowej w m. Golina – pomoc finansowa na realizację 

projektu w kwocie 54 000,00 zł; 
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12) Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 w kwocie 25 642,68 zł, Działania promocyjne  

w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 w kwocie 9 723,50 zł, 

realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 286 200,00 zł – środki 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w łącznej kwocie 321 566,18 zł. 
 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 

1) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III 

– budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Kraśnica gm. Golina  

w kwocie 205 000,00 zł; 

2) Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz – realizacja zadania  

w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina"   

(z tytułu zrealizowanego w 2020 roku przedsięwzięcia) w kwocie 91 463,76 zł;  

3) Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w miejscowości Golina w ramach 

realizacji projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina" (z tytułu 

zrealizowanego w 2020 roku przedsięwzięcia) w kwocie 313 279,16 zł; 

4) Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica w kwocie 179 910,28 zł. 
 

W roku 2021 realizowano również zadania inwestycyjne, na które Gmina otrzymała 

dofinansowanie w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na konto gminy 

wpłynęły środki w kwocie 3 460 774,00 zł z tego na Rozbudowę i modernizację stacji 

uzdatniania wody w Węglewie kwotę 2 000 000,00 zł oraz Budowę i przebudowę dróg ulic  

i chodników na terenie gminy kwotę 1 460 774,00 zł. Z uwagi na brak realizacji zadań w roku 

2020 środki te zostały wprowadzone do przychodów budżetu w roku 2021 i w całości zostały 

przeznaczone na zadania inwestycyjne 

5. Przedsięwzięcie uwzględnione do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

na lata 2021-2028 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji 

od do 

Łączne nakłady 

finansowe 

Pozostało do 

wydatkowania 

od 2021 roku 

1. Gminny Klub Malucha – dobry start dla 

dziecka i rodzica 

2020-2022 996 707,60 366 998,04 

2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy 

Golina - ochrona majątku 

2021-2023 192 990,00 128 660,00 

3. Świadczenie przez TOZ czynności odławiania 

i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

z terenu gminy Golina - ochrona zwierząt 

2020-2022 161 000,00 50 000,00 

4. Opracowanie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w obrębach Węglew i Kraśnica - 

zmiana przeznaczenia działek 

2021-2022 36 000,00 14 400,00 

5. Opracowanie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w obrębie m. Golina - zmiana 

przeznaczenia działek 

2021-2022 15 000,00 6 000,00 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Węglew – Kraśnica – ochrona środowiska 

2021-2022 183 000,00 154 464,00 



Raport o stanie Gminy Golina  2021  

 

   13 

 

7. Opracowanie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej do zadania pn.”Przebudowa 

dróg gminnych w miejscowości Golina ul. 

Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. 

Ogrodowa, Górnicza” - poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców 

2021-2022 50 000,00 50 000,00 

8. Opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej do zadania pn. „Przebudowa 

drogi w miejscowości Golina ul. Zofii 

Nałkowskiej” - poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców 

2021-2022 

 

18 500,00 18 500,00 

 Łącznie nakłady finansowe  1 730 197,60 801 682,04 

6. Publiczny transport zbiorowy 

W ramach zawartych umów i porozumień zrealizowano zadanie własne gminy 

dotyczące publicznego transportu zbiorowego, na realizację zadania w 2021 roku 

wydatkowano kwotę 538 841,63 zł: 

1) porozumienie na dofinansowanie utrzymania linii autobusowej Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Koninie – 6 kursów autobusów podmiejskich kursujących na trasie 

Golina – Konin w dni robocze (linia 61). Na realizację tego zadania przekazano dotację 

celową dla Miastu Konin w kwocie 126 092,51 zł. W 2021 roku MZK  zrealizowano 

22 876,00 wozokilometrów; 

2) umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S. A. w Koninie na 

zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Golina. W 2021 roku 

zrealizowano 115 616 wozokilometrów, a PKS w Koninie za zrealizowanie umowy 

otrzymał kwotę 412 749,12 zł. 

Ustalona sieć połączeń umożliwiła mieszkańcom z terenu Gminy Golina dojazd m. in. 

do szkół oraz do pracy. W 2021 roku gmina Golina otrzymała z dotację z Funduszu 

Autobusowego w kwocie 346 848,00 zł na pokrycie kosztów usługi przewozów 

autobusowych realizowanych w okresie od 2.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Środki z Funduszu 

Autobusowego zostały przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewnianiających 

funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie 

gminy Golina, usługa ta była świadczona przez PKS w Koninie. Dofinansowanie przyznane 

jest w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota dopłaty do 1 km wyniosła 3,00 

zł. 

7. Opieka nad dziećmi do lat 3 

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia  

1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.  

W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem 

przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc  

w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dziecko 

powyżej 3 roku życia uczęszcza do klubu dziecięcego, rodzice są zobowiązani do złożenia 

podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. 
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W klubie dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony 

w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową 

opłatę. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa nić 30. 

W gminie Golina od 01.02.2021 r. działa Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha, który 

powstał dzięki środkom finansowym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 

realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020. W budynku Szkoły Podstawowej w Golinie, ul. Wolności 

20 zostały wydzielone pomieszczenia, które zostały poddane przebudowie i adaptacji.  

W ramach programu zakupiono wyposażenie Klubu, zapewniające dzieciom odpowiedni 

standard opieki oraz warunki zbliżone do warunków domowych. Dla najmłodszych 

utworzono również bezpieczny, przyjazny dzieciom plac zabaw. Pozyskane środki oraz 

warunki lokalowe pozwoliły to na utworzenie nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym dla 

19 dzieci z terenu gminy Golina, w wieku 1-3 lat. Jest to pierwsza instytucja opieki nad 

dziećmi do lat 3 utworzona przez samorząd na terenie gminy. Dodatkowo w niepublicznej 

placówce Tęczowa Dolina funkcjonował Niepubliczny Żłobek, zapewniał opiekę dla około  

17 maluchów.   

Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha w Golinie zapewnia najmłodszym różnorodne 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, opiekę 

sprawowaną przez wykwalifikowany personel oraz zdrowe i świeże posiłki. 

Koszty działalności Klubu Malucha w 2021 roku zamknęły się w kwocie 229 947,63 zł. 

Na działalność Klubu pozyskano dotację celową w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich projekt „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica” 

w kwocie 179 910,28 zł. 

8. Oświata  

W 2021 roku gmina Golina była organem prowadzącym dla jednego przedszkola 

publicznego i czterech szkół podstawowych, w których na dzień 30.09.2021 r. uczęszczało 

łącznie 1 213 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 44 dzieci. 
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Wg stanu na dzień 

30.09.2021 r. 

Dzieci w 

przedszkolu 

Uczniowie 

szkół 

podstawowych 

Ogółem Zatrudnienie wg etatów 

Nauczyciele Obsługa 

Niepubliczne Przedszkole 

Tęczowa Dolina 
44 - 44 brak 

danych 

brak  
danych 

Baśniowy Dworek w 

Golinie 
110 - 110 8,88 10,5 

Szkoła Podstawowa w 

Golinie 
52 456 508 60,06 24,0 

Szkoła Podstawowa w 

Kawnicach 
100 218 318 30,00 10,0 

Szkoła Podstawowa w 

Przyjmie 
38 102 140 14,40 6,0 

Szkoła Podstawowa w 

Radolinie 
23 70 93 14,33 7,0 

OGÓŁEM 367 846 1 213 127,67 57,5 

 

Rok 2021 to kolejny rok, w którym szkoły musiały poradzić sobie z wyzwaniem  

w postaci okresowo wprowadzanego nauczania zdalnego. Szkoły pracowały w oparciu  

o stworzone procedury bezpieczeństwa, a ich organizacja była stale modyfikowana, zgodnie  

z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi. Lekcje online prowadzono z wykorzystaniem 

aplikacji Microsoft Teams, ale nauczyciele korzystali też aktywnie z licznych platform  

i kanałów edukacyjnych oraz materiałów publikowanych w internecie przez różne instytucje. 

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podczas codziennej pracy korzystali ze sprzętu 

komputerowego pozyskanego w 2020 roku przez Gminę Golina w ramach programu „Zdalna 

szkoła”.  
 

  
          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 

 

W 2021 roku wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły (rozdział 75085, dział 801, 

854) 19 374 659,10 zł. Na realizację zadań oświatowych gmina Golina pozyskała kwotę 

10 794 102,25 zł, co oznacza, że gmina Golina z własnych środków dofinansowała kwotę 

8 580 556,85 zł. 

WYSZCZEGÓLNIENIE           RAZEM KWOTA  

RAZEM WYDATKI NA OŚWIATĘ (dział 801, 854, rozdział 75085)  19 374 659,10 

  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 661 487,71 

        Szkoły podstawowe 12 145 232,61 

        Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 390 413,62 

        Przedszkola       2 262 984,04 

        Dowożenie uczniów do szkół         408 733,72      

        Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 847,31 

        Stołówki szkolne 350 298,26      

        Kształcenie przedszkolaków niepełnosprawnych 80 137,02      

        Kształcenie uczniów niepełnosprawnych         907 433,18 

        Zakup podręczników dla uczniów           116 664,63 

        Pozostała działalność         463 590,83 

        Świetlice szkolne         350 219,03 

        Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11 060,34      
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        Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym         119 833,80 

        Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym           68 600,00 

        Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic 123,00 

RAZEM DOCHODY DOTYCZĄCE OŚWIATY 10 794 102,25     

        Subwencja oświatowa       9 836 693,00 

        Dotacje 899 037,89    

        Pozostałe dochody 58 371,36     

KWOTA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY 8 580 556,85     
 

Wychowanie przedszkolne. W 2021 roku wydatki gminy Golina na wychowanie 

przedszkolne wyniosły 3 733 534,68 zł.  

Wydatki związane z funkcjonowaniem  prowadzonych przez gminę Golina placówkach 

zamknęły się w kwocie 3 042 586,52 zł. 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 Golina 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 2021 roku gmina Golina na ten cel 

poniosła wydatki w kwocie 690 948,16 zł. Przedszkole Niepubliczne Tęczowa Dolina  

w Golinie otrzymało dotację podmiotową w wysokości 221 330,04 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 219 077,06 zł. Obowiązkiem gminy Golina jest również zwrot kosztów 

pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Golina, uczęszczających do publicznych 

placówek na terenie innych gmin. Z tego tytułu gmina Golina wydatkowała kwotę 250 541,06  
zł (miasto Konin, Lądek, Kazimierz Bisk.). Na realizację zadań dotyczących wychowania 

przedszkolnego gmina otrzymała dotację dla dzieci 3-5 letnich w kwocie 386 873,00 zł oraz 

subwencję oświatową dla dzieci 6-letnich oraz dzieci niepełnosprawne 735 224,37 zł, inne 

dochody placówek 13 700,02 zł, razem 1 135 667,39 zł, co oznacza, że ze środków własnych 

gminy sfinansowano kwotę 2 597 864,29 zł. 

W 2021 roku na realizację zadań oświatowych gmina pozyskała środki zewnętrzne na 

realizację przedsięwzięć istotnych dla rozwoju gminnej oświaty: 

 realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 286 200,00 zł, 

 wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia 

przez jednostki oświatowe „Poznaj Polskę” w kwocie 31 614,00 zł, 

 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego  dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – gmina otrzymała dotację w kwocie  

115 114,47 zł, która w całości pokryła wydatki związane z zakupem podręczników  

i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy 

Golina, dodatkowo otrzymano kwotę 252,36 zł na wydatki poniesione w roku 2020 na 

zakup podręczników, a zwrócone w dotacji otrzymanej w roku 2021, 
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 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne  

to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na 

pokrycie wydatków związanych z edukacją. W 2021 roku uczniowie zamieszkali na 

terenie gminy Golina otrzymali kwotę 119 833,80 zł, kwota otrzymanej dotacji  

107 850,42 zł, środki własne finansowe 11 983,38 zł. 

9. Dzienny Dom SENIOR+ 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób 

samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.  

Dzienny Dom Senior+ w Golinie realizuje założenia i cele ogólnopolskiego programu 

Senior+. Celem strategicznym jest zwiększenie aktywnego udziału seniorów w wieku 60+  

w życiu społecznym i wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia.  

Dzienny Dom Senior + w Golinie został otwarty 4 maja 2021 r. Siedziba Dziennego 

Domu Seniora+ znajduje się w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 8. Ze względu na 

przepisy Covid-owe zajęcia odbywały się zdalnie i były prowadzone rozmowy telefoniczne  

z uczestnikami. Decyzją wojewody z dnia 6 maja 2021 r. zostały wprowadzone zajęcia 

hybrydowe od dnia 10 maja 2021 r., od 24 maja 2021 r. Dzienny Dom podjął wszystkich 

uczestników w jednej grupie początkowo było 16 osób, w czerwcu liczba uczestników 

wynosiła 20 osób. 

Placówka zapewniała uczestnikom w 2021 roku różne rodzaje zajęć, w szczególności: 

zajęcia artystyczne prowadzone przez animatorów z Domu Kultury – terapia artystyczna 

(odbywają się 2 x w tygodniu), zajęcia muzyczne 1 raz w tygodniu – poprawiają pamięć, 

spotkania z pielęgniarką 1 raz w tygodniu – podstawowe badania ciśnienia krwi i poziomu 

cukru, spotkania z psychologiem 4 godziny w miesiącu, zajęcia z fizjoterapeutą 18 godzin  

w miesiącu – nauka gry w bocci, zajęcia rehabilitacyjne na basenie, zajęcia komputerowe 

które zakończyły się w październiku 2021 r., zajęcia z robotyki – składanie pojazdów 

jezdnych z klocków lego z możliwością sterowania nimi, wycieczka do Muzeum 

Okręgowego w Gosławicach, sesja fotograficzna – efekty wiszą na jednej ze ścian w sali 

dziennej, wyjazd na basen, uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+, Festiwal Kultury 

Lokalnej w Golinie, wycieczka 3 dniowa do Gdańska – dofinansowana z programu PFRON, 

zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum Bursztynu, Westerplatte, udział  

w pokazie mody i biżuterii w Teatrze Szekspirowskim,  zajęcia teatralne na bazie legend 

gdańskich, uroczyste obchody Światowego Dnia Seniora – połączone z wieczorkiem 

tanecznym, kiermasz świąteczny bożonarodzeniowy z wystawieniem prac, świąteczny 

uroczysty obiad. 
 

Dodatkowo uczestnicy Dziennego Domu Senior+ mieli zorganizowane wykłady  

o różnorodnej tematyce, m. in.: jak prawidłowo się spisać w spisie ludności, spotkania  

z prawnikiem – omawiane zagadnienia emerytalno-rentowe, prawo dziedziczenia, spisanie 

testamentu. Spotkania z policjantami o bezpieczeństwie osób starszych, jak uchronić się przed 

rabunkiem. 
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W 2021 roku były przypadki rezygnacji uczestników ze względów zdrowotnych, 

rodzinnych oraz zgon jednego z uczestników. 

Na wyposażenie i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w 2021 roku 

wydatkowano kwotę 294 844,25 zł. Średni miesięczny koszt pobytu uczestnika wynosił 1 250 

zł. Uczestnicy zajęć ponosili opłaty uzależnione od wysokości miesięcznego dochodu na 

członka rodziny,  maksymalna kwota odpłatności przez uczestnika wynosiła w 2021 roku 

162,50 zł, którą opłacała 1 osoba, 2 osoby były zwolnione całkowicie z opłat ze względu na 

niskie dochody (zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr XXV/137/2020). 

Na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” gmina Golina pozyskała dotację 

celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie funkcjonowania 

Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 125 922,65 zł. Dodatkowo z PFRON uzyskano 

wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”, pozyskano kwotę 99 996,77 zł, która została przeznaczona na następujące 

działania: zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, fizjoterapeutycznego i inne 

wyposażenie usprawniające sprawność fizyczną, usługi rehabilitacyjne/zajęcia ruchowe 

usprawniające sprawność fizyczną przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu 

rehabilitacyjnego, ortopedycznego, fizjoterapeutycznego itp. oraz będącego na wyposażeniu 

Dziennego Domu Senior+ (miejsce świadczenia usług rehabilitacyjnych i montażu 

zakupionego sprzętu), zakup i montaż wyposażenia miejsca aktywnej integracji i wypoczynku 

pn. „Zielona Ostoja”, wydarzenia/inicjatywy integracyjno-rozwojowe, kulturalne, 

animacyjno-sportowe (np. warsztaty stacjonarne lub wyjazdowe, pikniki, rajdy rowerowe, 

wspólne spotkania przy ognisku itp., wyjazdy do instytucji kultury: kino, teatr, muzea, 

wyjazdy krajoznawczo-integracyjne itp.) umożliwiające poprawę kondycji psychofizycznej 

osób niepełnosprawnych. 

10. 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.  

KWOTA 

DOCHODÓW 

RODZAJ ZADANIA   

realizowanego przez MOPS w Golinie lub UM 

Golina 

 WYDATKI 

ZREALIZOWANE 

-     Domy pomocy społecznej 

 
200 293,04 

 23 773,13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. 

23 773,13 

 

156 922,07 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (…) 

 
274 916,72 

870,00 Dodatki mieszkaniowe 19 669,73 

273 178,01 Zasiłki stałe 

 
273 178,01 

 

XXV/137/2020
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101 957,05 Ośrodki pomocy społecznej 

 
995 281,62 

53 779,41 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 207,95 

52 847,60 Pomoc w zakresie dożywiania  110 804,20 

73 676,76 Pozostała działalność 193 077,82 

- Pozostała działalność (Przedsięwzięcia z udziałem środków 

Unii Europejskiej oraz programów rządowych) 

 

579,11 

16 12 931 224,23 Świadczenia wychowawcze 12 931 224,23 

6 308 504,09 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego (…) 
6 316 202,90 

288,89 Karta dużej rodziny 286,02 

453 676,68 Wspieranie rodziny 556 048,10 

747 503,47 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 701 480,21 

221 695,10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne (…) oraz za osoby 

pobierające zasiłki za opiekunów 

221 695,10 

21 399 896,49 

     

OGÓŁEM 22 908 717,89 
 

W roku 2021 pomocą społeczną było objętych 455 osób w 235 rodzinach, co stanowi 

3,78 % ogółu mieszkańców gminy Golina. Wśród powodów ubiegania się o świadczenia  

z pomocy społecznej można wymienić: 

a) niepełnosprawność i długotrwała choroba – w 2021 roku pomocą objęto 153 

środowiska, w tym 81 środowisk osób niepełnosprawnych oraz 72 środowiska, 

gdzie występowała długotrwała choroba, a zasiłek stały pobierało 50 osób; 

b) ubóstwo – w 2021 roku pomocą objęto 336 osób z 156 rodzin; 

c) bezrobocie – w 2021 roku dotkniętych tym problemem były 76 rodziny. 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie zatrudniał  

1 asystenta rodziny, który świadczył wsparcie dla 17 rodzin (37 dzieci) przeżywających 

trudności opiekuńczo wychowawcze. W trakcie roku sprawozdawczego zakończono 

współpracę z 3 rodzinami, z tego w 2 rodzinach zrealizowano określone cele, a 1 rodzina 

zaprzestała współpracy z asystentem.  

W 2021 roku zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Koninie 16 dzieci z 12 

rodzin objętych było pieczą zastępczą w tym: dziewięcioro dzieci – rodzina zastępcza 

spokrewniona, czworo dzieci – rodzina zastępcza niezawodowa, troje 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 2021 roku gmina wydatkowała na realizację programu wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej kwotę 131 916,60 zł z czego na pieczę zastępczą kwotę 61 117,48 zł,  

a na asystenta rodziny 70 799,12 zł (w tym dotacja 2 000,00zł). 

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

socjalnego i rodzinnego. 

W 2021 roku MOPS w Golinie uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego 

Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
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Najbardziej Potrzebującym. Zadaniem MOPS było kwalifikowanie osób potrzebujących  

i wydawanie skierowania do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności. Wydano 236 

skierowania, z tej formy pomocy skorzystało 630 osób. 

MOPS w Golinie w 2021 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 2021 roku wydano łącznie 117 Kart Dużej Rodziny  

w formie tradycyjnej oraz 889 kart w formie elektronicznej, w tym 24 karty którym upłynął 

termin ważności oraz przyznano 5 nowych kart osób które już były posiadaczami karty.  

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 2021 roku pobierano w 689 rodzinach. 

Wydanych zostało 645 wszystkich decyzji administracyjnych na podstawie, których 

wypłacono kwotę 5 382 761,00 zł, w tym:  

1) zasiłki rodzinne z dodatkami  – 1 450 264,00 zł; 

2) świadczenia opiekuńcze   –  3 461 672,00 zł; 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 68 000,00 zł; 

4) świadczenie rodzicielskie   –    332 585,00 zł; 

5) zasiłek dla opiekuna   –     70 240,00  zł. 

Dodatkowo za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze opłacono składki 

na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne w kwocie 677 699,00 zł. 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów 

na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów.  

W okresie od dnia stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
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w Golinie wydał 42 decyzje administracyjne w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Ponadto, w związku z wydanymi decyzjami przyznającymi prawo 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w 2021 roku wystosowano łącznie 42 wniosków  

do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub przyłączenie  

do postępowania  egzekucyjnego prowadzonego w celu zaspokojenia roszczeń osób 

uprawnionych do alimentów. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie jako organ właściwy dłużnika 

alimentacyjnego prowadził w roku 2021 liczne działania nakierowane na poprawienie 

ściągalności alimentów. Są to między innymi doniesienia do prokuratury o niealimentacji, 

przeprowadzone wywiady alimentacyjne wraz z oświadczeniami o sytuacji majątkowej 

dłużnika, kierowane do właściwej jednostki PUP wnioski o aktywizacje dłużników, a także 

kierowane zapytania do CEPIK celem uzyskania informacji o posiadanych uprawnieniach 

dłużnika do kierowania pojazdami. Na skutek takich działań od dłużników 

alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 88 711,14 zł z czego na dochody własne 

przekazano kwotę 13 932,55 zł.   

W 2021 roku przekazano również do biur informacji gospodarczej 192 informacji 

gospodarczych o zobowiązaniach dłużników z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych. 

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 2021 r. w związku z realizacją pomocy Państwa  

w wychowywaniu dzieci – „500+” wypłacono 25 818 świadczeń wychowawczych na kwotę 

12 909 065,70zł. 

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

uczniów rozpoczynających rok szkolny 2021/2022. W 2021 roku wypłatę świadczenia przejął 

ZUS. Wnioski można było składać elektronicznie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.  

za pośrednictwem portalu PUE ZUS. 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 2021 

roku w gminie Golina przyznano i wypłacono 16 świadczeń „Dobry start” (które dotyczyły 

świadczeń należnych za 2020 rok). 

Pozostałe zadania realizowane przez MOPS: 

Zarządzeniem  Nr 15/2020 z 18 sierpnia 2020 r. Burmistrz Goliny upoważnił 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania i wydawania decyzji 

dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2021 r. wydano  

3 decyzje przyznające takie świadczenia, które finansowane są ze środków publicznych. 

Zarządzeniem Nr 13/2020 r. z 2 listopada 2020 r. Burmistrz Goliny upoważnił 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do wydawania zaświadczeń  

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 
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gospodarstwa domowego w programie „Czyste Powietrze”. Do końca 2021 r. wydano  

62 zaświadczenia.  

11. 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, 

obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi. 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Golina obowiązywały 

następujące stawki za odbiór odpadów komunalnych:  

 odpady zbierane w sposób selektywny tj. 17,00 zł od osoby miesięcznie, 

 podwyższona stawka opłaty naliczana w przypadku niedopełnienia obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów, tj. 35,00 zł od osoby miesięcznie, 

 ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmująca 

domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, tj. 169 zł/rok, 

 podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmująca 

domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, naliczana w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów, tj. 338,00 zł od osoby.  
  

W 2021 roku usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

oraz z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno–wypoczynkowe 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 Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Sulańskiej 13, który został wyłoniony w drodze 

przetargu nieograniczonego i w 2021 roku przyjął i zagospodarował zmieszane odpady 

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

zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady selektywnie gromadzone 

tj. papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne) odebrane z nieruchomości zamieszkałych  

z terenu Gminy Golina. 
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ROZLICZENIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW               RAZEM KWOTA 

RAZEM WYDATKI NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 2 312 083,72 

 odbiór odpadów przez ZGKiM 

 zagospodarowanie odpadów przez RIPOK 

 koszty administracji i obsługi (2 osoby) 
 koszty inkasa za pobór opłaty 

1 142 750,30 

1 055 109,39 

100 904,03 

13 320,00 

 

DOCHOTY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOPOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
2 238 203,70 

 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

 wpływ z odsetek za nieterminową wpłatę 

 wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych 

4 716,00 

 

7 576,16 

2 225 911,54 

DOPŁATA GMINY DO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 73 880,02 

KWOTA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
224 224,86 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE  OGÓŁEM % udział 

Liczba mieszkańców gminy Golina na dz. 31.12.2021 r. 12 052 x 

Liczba złożonych deklaracji do 31.12.2021 r.  3 891 x 

Liczba mieszkańców zgłoszona przez właścicieli nieruchomości, w tym: 10 562 100% 

 mieszkańcy segregujący odpady 10 441 98,85% 

 mieszkańcy niesegregujący odpadów 121 1,15% 

 

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 2021 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  

 1 863,78 

122,36 

278,52 

356,00 

1 043,82 

25,42 

50,80 

890,70 

170,22 

ODPADY ODEBRANE I ZAGOSPODAROWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU 

DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

 Opakowania z papieru i tektury  

 Opakowania z tworzyw sztucznych  

 Opakowania z metali  

 Metale 

 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

 Opady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  

 Aluminium  

174,64 

12,00 

2,00 

17,4502 

1,1210 

0,099 

4,50 

0,186 
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 Żelazo i stal 

 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 

13,070 

0,0190 

7,80 

 

Łączna ilość wszystkich odpadów niesegregowanych zebranych z terenu Gminy Golina  

w roku 2021 wynosiła 2 038,42 Mg.  

W roku 2021 na terenie Gminy Golina nie działał żaden punkt napraw i ponownego użycia 

produktów lub części produktów niebędących odpadami. Utworzenie takiego punktu planowane 

jest wraz z modernizacją PSZOK, w ramach dofinansowania, o które gmina będzie ubiegać się  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

12. Realizacja uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Golina 
Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Golina uchwalone zostało w 2004 roku (Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golina Uchwała Nr XXVII/139/2004 

Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 r.), a częściowo zmienione uchwałą z 2012 

roku (zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Golina Uchwała Nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 maja 2012 r.). 

Na obszarze miasta i gminy Golina obowiązuje 16 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie plany miejscowe obejmują około 18% 

powierzchni gminy. Bieżące potrzeby w zakresie zabudowy terenu uzupełniane są 

wydawanymi warunkami zabudowy na zasadzie głównie „plombowej”. Największy procent 

zasobności w plany miejscowe posiadają obręby geodezyjne: Węglew, Kraśnica, Spławie, 

Golina, Sługocinek. 

W 2021 roku podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Węglew i Kraśnica oraz  

w miejscowości Golina (Uchwała nr XXX/184/2021 oraz Uchwała nr XXXIII/212/2021). 

Podjęte uchwały zakładają dostosowanie planu pod potrzeby mieszkańców zgodnie 

z wnioskami złożonymi przez właścicieli gruntów. Po przeprowadzonej analizie złożonych 

wniosków, dokumentów planistycznych, zgodności proponowanych rozwiązań ze studium 

przystąpienie do sporządzenia planu zostało uznane przez radnych za zasadne. Zatwierdzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą, po 

opracowaniu projektu planu, uzyskania niezbędnych opinii uzgodnień oraz 

przeprowadzeniu czynności proceduralnych określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-184-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiii-212-2021.pdf
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Golina z lotu ptaka 

W 2021 roku wydano 304 decyzje o warunkach zabudowy, w tym: 228 pod 

zabudowę mieszkaniową, 2 zabudowę produkcyjną, 74 inną zabudowę (usługowa, garaże  

i budynki gospodarcze).  

Wydano 11 decyzji inwestycji celu publicznego. Decyzje dotyczyły następujących 

inwestycji: 

1) budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego  

w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 462/2, obręb 

geodezyjny, gmina Golina; 

2) budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją 

rozprowadzającą w ramach programu „Deszczówka” na terenie Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Radolinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  

w miejscowości Radolina, gm. Golina na działce o nr ewid. 156, obręb geodezyjny 

Radolina; 

3) budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Węglew-Kolonia, obręb geodezyjny 

Węglew na działkach nr ewid. 974, 399/1, 771/1, 410/2, 407/2, 772/2, 771/2 i 402, 

gmina Golina; 

4) budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami 

technicznymi na działce o nr ewid. 573/3 obręb Golina; 

5) budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją 

rozprowadzającą w ramach programu „Deszczówka” na terenie Szkoły Podstawowej  

w Kawnicach; 

6) budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Przebudowa 

łącznika ulic: Kolejowej i Poprzecznej w Golinie”; 

7) budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 399/1, 399/2, 390/1, 398/34, 398/36 obręb 

Węglew; 

8) budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej Play- Kawnice; 

9)  „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Goliny – rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w Golnie wraz z przebudowa sieci wodociągowej”, obręb geodezyjny 

Golina na działkach nr ewid.: 252/5, 251/4, 250/8, 250/7 i 248/4, gmina Golina; 

10) przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej 0,4kV w ramach 

zadania pn. „Skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia SN 15kV i niskiego 

napięcia nN 0,4kV w miejscach skrzyżowań z przebudowywaną linią WN el. Konin – 
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Cienin”, obręb geodezyjny 0015 Przyjma, na działkach nr ewid.: 327, 328, 329/1, 

330/1, 334/1, gmina Golina;   

11) kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w ramach Poddziałania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wraz ze zmianą źródła grzewczego na 

kotłownię kontenerową zasilaną gazem z zewnętrznej butli podziemnej, ociepleniem 

przegród zewnętrznych, wymianą stolarki otworowej, wymiana oświetlenia 

wewnętrznego i zewnętrznego oraz wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii 

w formie instalacji fotowoltaicznej na działce nr ewid.: 52/1, obręb geodezyjny 0015 

Przyjma, gmina Golina. 

13. 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 filii  

w Przyjmie oraz punktu bibliotecznego w Kawnicach.  

Koszty działalności Biblioteki Publicznej w Golinie są finansowane z dotacji 

podmiotowej oraz z dotacji celowych. W 2021 roku gmina Golina przekazała Bibliotece 

Publicznej dotację podmiotową w kwocie 417 000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 

35 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w 2021 

roku.   

Czytelnicy Biblioteki Publicznej 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. Nowości są katalogowane w systemie 

SOWA2 MARC21, mają go zarówno biblioteka główna, jak i filia oraz punkt biblioteczny. 

Księgozbiór jest dostępny online, a wszyscy chętni mogą sprawdzić czy dana pozycja jest 

dostępna oraz zamówić ją przez specjalne dedykowane sobie konto o każdej porze  

i z każdego miejsca. Dzięki współpracy z Biblioteką Cyfrową „Wolne Lektury” Biblioteka 

oferuje użytkownikom darmowy dostęp do e-booków i audiobooków (lektury, klasyka 

literacka, literatura popularnonaukowa). W 2021 roku Biblioteka uzyskała dostęp do 

darmowej wypożyczalni Academica, umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki 

Narodowej, czyli do 3 560 265 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również 

najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. 

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

Biblioteki. Nieznacznie zmalała liczba czytelników, w 2021 roku wyniosła 2 347  

(o 12 mniej niż w 2020 roku), to liczba wypożyczeń wyniosła 16 797 woluminów (o 3 975 

więcej niż rok wcześniej). Księgozbiór Biblioteki wzbogacił się o 1 720 woluminów. 

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

Biblioteka Publiczna zaprasza na comiesięczne spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki. 

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz 
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także rozmawiać o książkach. Projekt oparty jest bowiem na założeniu, że czerpać 

przyjemność z dyskutowania o literaturze można zawsze, nie tylko będąc jej znawcą czy 

krytykiem. Istnieją 4 dyskusyjne kluby książki: w Golinie (dla dorosłych i dla młodzieży) 

oraz w Przyjmie i Kawnicach (dla dorosłych). 

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 oraz propagować patriotyzm i postawy prospołecznych. W 2021 roku 

zorganizowano 5 konkursów: Konkurs Literacki „Miłosna opowieść”, Konkurs recytatorski 

online „Wiosenne poezjowanie”, IV edycja Konkursu na najpiękniejszą bajkę dla dzieci 

„Golinianie dzieciom”, Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o tematyce patriotycznej, 

Konkurs Bożonarodzeniowy „Pastorałkę piszemy, pięknie rymujemy i ilustrujemy”.  

W konkursach wzięło udział 90 osób. 

Jednym z najważniejszych zadań Biblioteki Publicznej w Golinie jest upowszechnianie 

wiedzy i promocja edukacji czytelniczej. W bibliotece były organizowane lekcje biblioteczne, 

których motywami przewodnimi jest celebrowanie ważnych wydarzeń literackich.  

W czerwcu 2021 roku Bibliotekę odwiedziły maluchy z Gminnego Klubu Malucha 

„Kącik Skrzata”. Dzieci wysłuchały „Lokomotywy” Juliana Tuwima oraz wzięły udział  

w zabawach inspirowanych literaturą dziecięcą. 4 listopada 2021 r. Bibliotekę odwiedzili 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Anielewie wraz z nauczycielami. Motywem spotkania 

było Święto Niepodległości.  

Biblioteka Publiczna w Golinie w swojej pracy uwzględnia rożne kategorie 

użytkowników, dlatego chętnie przystąpiła do projektu „Mała książka, wielki człowiek”, jest 

to wyprawka czytelnicza dla dzieci w wieku 3-6 lat. Za każdą wizytę w bibliotece, 

zakończonej wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały 

Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu 10 zostaje uhonorowany imiennym dyplomem 

potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz książką. W 2021 roku wydano 160 

wyprawek.   

Dzięki wsparciu Fundacji PZU, Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki wydała książki 

opowiadające o różnych rodzajach niepełnosprawności. Publikacje powstały by ułatwić 

rodzicom rozpoczęcie wyjaśniających rozmów z dzieckiem. Biblioteka Publiczna w Golinie 

otrzymała opowiadania dla najmłodszych, które trafiły do dzieci, ciesząc się ich dużym 

zainteresowaniem. 

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.: 



Raport o stanie Gminy Golina  2021  

 

   29 

 

1) Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – 23.04.2021 r.: Ustanowione w 1995 roku 

przez UNESCO doroczne święto ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa  

i ochronę własności intelektualnej. W 2021 roku był obchodzony w przestrzeni 

internetowej i odbywał się pod hasłem „Magia słów”. Na fanpage’u Biblioteki  

na Facebooku zamieszczono rebusy i zagadki literackie związane z książką; 

2) Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – czerwiec 2021 r.: To największe doroczne 

święto w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii społecznej „Cała 

Polska czyta dzieciom”. Ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako 

skuteczną, tanią i przyjemną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju.  

W 2021 roku odbyło się pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów”. Ze względu na 

pandemię wydarzenie miało formułę online. Biblioteka przygotowała okolicznościową 

wystawkę składającą się z książek dziecięcych napisanych prze polskich autorów oraz 

nagrano filmiki, na których bibliotekarki i czytelniczki czytały wiersze. Nagrania 

zamieszczono na fanpage’u Biblioteki na Facebooku; 

3) Wakacje z Biblioteką – 19-23.07.2021 r.: w ofercie Biblioteki Publicznej w Golinie, filii 

w Przyjmie oraz punktu bibliotecznego w Kawnicach znalazły się zajęcia sportowe, 

zabawy animacyjne, szarady z książką w tle oraz warsztaty plastyczne; 

4) Narodowe Czytanie – wrzesień 2021 r.: odbyła się jubileuszowa X edycja Narodowego 

Czytania. W całej Polsce oraz w wielu miejscach poza jej granicami czytano 

„Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W gminie Golina akcja miała 

niezwykłą oprawę, 04.09.2021 r. fragmenty utworu czytał Andrzej Grabowski.  

Do Narodowego Czytania włączyła się filia w Przyjmie, gdzie do wspólnego czytania 

przyłączyła się bibliotekarka, dyrektor szkoły pani Dorota Plutecka-Jankowska oraz 

polonistka Aneta Szczepaniak i uczniowie klasy VI. W punkcie bibliotecznym  

w Kawnicach fragmenty utworu przeczytali radni pani Urszula Furmaniak i Mariusz 

Majewski oraz młodzież uczęszczająca do punktu bibliotecznego; 

5) Spotkanie autorskie z Joanną Olech – 06.09.2021 r.: na zaproszenie dyrektor pani 

Żanetty Matlewskiej do Kawnic przybyła Joanna Olech. W spotkaniu autorskim udział 

wzięli uczniowie klas III-VI ze Szkoły Podstawowej w Kawnicach; 

6) Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania online – wrzesień 2021 r.: 29 września 

obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Został on ustanowiony w 2001 

roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Jego celem jest promocja lektury i głośnego 

czytania. Najważniejszymi odbiorcami tej akcji są dzieci i młodzież, ponieważ czytanie 

na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo oraz pobudza wyobraźnię. W fili 

biblioteki w Przyjmie czytano fragment opowiadania „Kacper i piraci”; 

7) Noc w Bibliotece – 06.10.2021 r.: w Bibliotece Publicznej w Golinie odbyła się 

golińska odsłona ogólnopolskiej akcji Noc w Bibliotece popularyzującej czytelnictwo 

wśród najmłodszych. Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało „Czytanie wzmacnia”. 
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Uczestnicy wzięli udział w zabawach sensorycznych i animacyjnych w literackim 

pokoju zabawek oraz happeningu; 

8) 77. Rocznica wybucha Powstania Wielkopolskiego – grudzień 2021 r.: Kolejną rocznicę 

jedynego zwycięskiego powstania Biblioteka świętowała online, umieszczając na 

stronie internetowej biblioteki prezentację oraz stacjonarnie, przygotowując 

okolicznościową gazetkę; 

9) Koncert kolęd na Kiermaszu Bożonarodzeniowym – 19.12.2021 r.: najpiękniejsze 

polskie kolędy podczas kiermaszu zaprezentował chór Vokaliza. 

Inicjatywy  Stowarzyszenia Razem dla Goliny we współpracy z Biblioteką Publiczną: 

1) Akcja krwiodawstwa – 19.06.2021 r. zorganizowało drugą akcję krwiodawstwa  

w Golinie. W ten sposób uczczono Światowego Dnia Krwiodawcy przypadający  

14 czerwca. Krew oddało wielu mieszkańców gminy. Akcja odbyła się z zachowaniem 

reżimu sanitarnego;  

2) „Wakacyjne spotkania z kulturą” – sierpień 2021 r.: w ramach projektu „Wakacyjne 

spotkania z kulturą” dofinansowanego ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 

w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” 

skierowano dla mieszkańców z gminy Golina oraz powiatu konińskiego dwa 

wydarzenia: 

 07.08.2021 r. – na deskach golińskiego Domu Kultury wystąpił Artur Barciś. Aktor 

wraz sekcją muzyczną zaprezentował się w programie pt. „ABS – Artur Barciś 

Show”, 

 21.08.2021 r. – wyświetlono bajkę dla dzieci oraz film familijny w ramach 

„Seansów filmowych pod chmurką”. Zamiast pod chmurką, miłośnicy filmu 

spotkali się w Hali Wodowiskowo-Sportowej w Golinie. Najmłodsi obejrzeli film 

„Jak zostać kotem”, a starsi komedię „Jestem taka piękna”. 
 

Akcje Biblioteki promujące czytelnictwo: 

1) akcja Książka na telefon; 

2) Książka zamiast kwiatka; 

3) Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych i Dyskusyjnego Klubu Książki dla 

Młodzieży; 

4) Kiermasz książki używanej „Lato z klasyką” – odbywał się w każdy czwartek od 10:00 

do 17:00 przed siedzibą Biblioteki. Za symboliczną złotówkę można było nabyć książkę 

z różnych dziedzin literatury. Dochód z kiermaszu przeznaczony został na cel 

charytatywny.  
 

W 2021 roku Biblioteka Publiczna w Golinie realizowała projekt „Festiwal Kultury 

Lokalnej”, w okresie od 09.08.2021 r. do 22.10.2021 r., sfinansowany przez Zarząd Powiatu 

Konińskiego. Celem projektu było rozwijanie kompetencji kulturowych, społecznych  

i osobistych oraz podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności w różnych dziedzinach 

kultury wśród mieszkańców gminy Golina, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, 
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pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+, młodzieży, a także stworzenie przestrzeni do ich 

integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia kultury 

lokalnej. 

Zrealizowanie działania: 

1) organizacja warsztatów wokalnych (09.09.2021 r. – 22.10.2021 r.) – 20 godz. zajęć: 

uczestnicy, członkowie chóru Vokaliza wraz z zainteresowanymi mieszkańcami gminy 

Golina, pracowali podczas zajęć nad emisją głosu, poprawną dykcją, odpowiednią 

postawą ciała, wyczuciem przestrzeni scenicznej, umuzykalnieniem, pracą  

z mikrofonem, rozwijaniem umiejętności wokalnych; 

2) organizacja warsztatów rękodzielniczych pn. „Lokalne cuda-wianki (2 grupy x 20 osób, 

01.09.2021 r. – 22.10.2021 r.): zajęcia zostały zorganizowane przy współpracy  

z Domem Kultury. Udział w zajęciach pozwolił na nieograniczoną kreatywność, 

przyczynił się do rozwinięcia zdolności manualnych, a także kształtowania wrażliwości 

na piękno oraz wyrabianie wyczucia smaku. Uczestnicy zapoznali się z wybranymi 

formami sztuki tradycyjnej lub nowoczesnej (np. tworzenia biżuterii sutasz, tworzenia 

przedmiotów z filcu itp., wikliny, metaloplastyki itp.); 

3) organizacja Festiwalu Kultury lokalnej (26.09.2021 r.): wydarzenie zostało 

zorganizowane w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie. Do udziału w festiwalu 

zostali zaproszeni miejscowi artyści, rękodzielnicy, twórcy ludowi, którzy zapoznali 

uczestników z własnym dorobkiem i repertuarem artystycznym. Swój dorobek 

zaprezentowali przedstawiciele różnych grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli  

i seniorzy (indywidualnie lub zespołowo). Chór Vokaliza zaprezentował repertuar 

przygotowany podczas warsztatów wokalnych. Nie zabrakło animacji dla najmłodszych 

oraz dmuchańców. Grochówkę przygotowali druhowie OSP Przyjma. Dla 

zgromadzonych w Hali zagrała Orkiestra Staromiejska pod batutą Krzysztofa 

Pyzdryńskiego, a przeboje Krzysztofa Krawczyka wykonał lokalny artysta – Sławomir 

Pilarski. Mieszkańcy mogli podziwiać wyroby wykonane przez uczestników 

warsztatów rękodzielniczych. 

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. 

Działalność Hali Widowiskowo–Sportowej w Golinie w 2021 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.  

Najważniejsze wydarzenia w 2021 roku: 
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1) Ferie na sportowo ze Szkółką Piłkarską OLE styczeń 2021 r. – styczeń 2021 r.: na hali 

ćwiczyli młodzi piłkarze za Szkółki Piłkarskiej OLE;  

2) Wakacje z Biblioteką Publiczną w Golinie w Hali Widowiskowo-Sportowej  

– 19-23.07.2021 r.: zajęcia sportowe dla dzieci odbywały się w godzinach 11:00-14:00. 

W ofercie znalazły się zajęcia i gry animacyjne, zajęcia sportowe, turniej piłki nożnej  

i piłki koszykowej; 

3) Festiwal Kultury Lokalnej – 26.09.2021 r.; 

4) Otwarty Puchar Burmistrza Goliny w Kumite i Kata Open Karate Kyokushin – Kan 

Konin – Golina – 09.10.2021 r.: w zawodach udział wzięło 180 zawodników  

i zawodniczek; 

5) Gminny Dzień Sportu z Kuźnią Sylwetki – Turniej Piłki Nożnej – 11.11.2021 r.; 

6) Golińska Liga Futsalu – 21.11.2021 r., 27.11.2021 r., 28.11.2021 r., 04.12.2021 r.; 

7) Gminny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny – 05.12.2021 r.  

Hala Widowiskowo-Sportowa w Golinie oferuje miłośnikom sportu i aktywnego 

wypoczynku szereg atrakcyjnych zajęć cyklicznych, m.in.: zajęcia z futsalu, urodziny na Hali, 

Zagraj ze mną Tato, badmington, piłka sitkowa, tenis ziemny i stołowy, piłka koszykowa, 

karate, kik-boxing, zumba, treningi fitness – prowadzone przez Kuźnię Sylwetki Bartosza 

Plucińskiego, szkoła tańca SKAKANKA DANCE dla dzieci i młodzieży, joga. 

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

Jednak władze samorządowe gminy Golina robią wiele by ten stan zmienić. Samorząd 

podejmuje liczne działania zmierzające do stworzenia jak najlepszych warunków do 

uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.   

14. 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 na temat różnorodnych form kultury i sztuki. 

Ponadto współorganizuje działania rekreacyjne i promujące gminę.  

Koszty działalności Domu Kultury w Golinie są finansowane z dotacji podmiotowej 

oraz z dotacji celowych. W 2021 roku gmina Golina przekazała dotację podmiotową dla 

Domu Kultury w kwocie 391 500,00 zł oraz dotacje celowe w łącznej kwocie 47 000,00 zł. 

Dotacje celowe zostały przeznaczone na wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego  

na pracownię kulinarną – 27 000,00 zł oraz na kontynuację projektu NCK – 20 000,00 zł.  

W roku 2021 Dom Kultury był organizatorem następujących imprez i wydarzeń.: 

1) Konkurs plastyczny Laurka dla Babci i Dziadka – 21.01.2021 r.; 
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2) XXIX Finał WOŚP – 31.01.2021 r.: Golina, jak co roku czynnie, włączyła się do akcji. 

26 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Golinie i Szkoły Podstawowej w Przyjmie 
wyszło na ulice Goliny, by kwestować. Zbiórka odbywała się pod hasłem „Finał  

z głową”, zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do laryngologii, 

otolaryngologii i diagnostyki głowy. Był to drugi Finał WOŚP dedykowany 

laryngologii. Dzięki hojności mieszkańców gminy, zebrano w sumie 26 098 zł; 

3) Konkurs fotograficzny „Zima za oknem” – luty 2021 r.: uczestnicy konkursu 

zaprezentowali zdjęcia ukazujące zimową scenerię; 

4) Warsztaty Walentynkowe – 08.02.2021 r. - 15.02.2021 r.: z okazji Walentynek Dom 

Kultury w Golinie zorganizował warsztaty dla prawie 140 dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Golinie (klasy I-III i oddziału przedszkolnego);   

5) Konkurs – Najpiękniejsza Marzanna – marzec 2021 r.: do konkursu zgłoszono  

13 kukieł. Z powodu pandemii marzannowe kukły zostały na zdjęciach, które oceniła 

komisja konkursowa z Domu Kultury; 

6) Dzień Kobiet – Koncert online Kapeli Podwórkowej „Goliniaki Kraciaki” –  

08.03.2021 r; 

7) Wielkanocne dekoracje – świątecznie na rynku w Golinie – marzec 2021 r.: z okazji 

Świąt Wielkanocnych rynek w Golinie zmienił się nie do poznania. Centrum Goliny 

ozdobiły blisko metrowej wielkości jajka utrzymane w wiosennej kolorystyce. Nie 

zabrakło też barwnych zajączków z herbem Goliny i logo Domu Kultury. Drzewa  

i latarnie okalające rynek zostały udekorowane wielkanocnymi ozdobami. Dekoracje 

świąteczne wykonali pracownicy Domu Kultury; 

8) Konkurs plastyczny – Wielkanocne jajo – marzec 2021 r.: w konkursie udział wzięły 

dzieci i młodzież ze wszystkich placówek oświatowych gminy Golina. Prace 

konkursowe zostały wykonane w technice przestrzennej, miały min. 70 cm wysokości, 

technika zdobienia dowolna, z materiałówa. odpornych na warunki atmosferyczne; 

9) Pomoc ma moc – Paczki na Zajączka – kwiecień 2021 r.: w gminie Golina jest wiele 

rodzin potrzebujących pomocy. W okresie świątecznym o mieszkańcach znajdujących 

się w trudnej sytuacji pomyśleli Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński oraz Dom 

Kultury w Golinie. Przygotowano 32 paczki, które trafiły do rodzin będących pod 

opieką MOPS Golina. W paczkach znalazły się m. in. artykuły spożywcze. Obdarowani 

byli zaskoczeni i nie kryli wzruszenia. Akcja Paczka na Zajączka została zorganizowana 

zamiast corocznego Spotkania Wielkanocnego. Spotkanie nie mogło się odbyć  

z powodu panującej pandemii; 

10) Konkurs plastyczny – Przywróć naszą Ziemię – kwiecień 2021 r.: okazją do 

zorganizowania konkursu był świętowany w Polsce od 1990 roku Dzień Ziemi;  

11) „Polska flaga w obiektywie: Taką kocham i szanuję! – kwiecień 2021 r.: mieszkańcy 

gminy Golina biorąc udział w konkursie fotograficznym przesyłali zdjęcia przez siebie 

wykonane, mieli okazję pokazać przywiązaniem szacunek i miłość do symboli, tradycji 

oraz barw narodowych; 

12) IX Wartko Trail – 22.05.2021 r.: organizatorem zawodów był Dom Kultury w Golinie 

oraz Klub Biegaczy Warko. Na starcie stanęło 74 biegaczy, którzy pokonali trasę MTB 
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w lesie golińskim na dystansie 8,4 km oraz 2 osoby maszerujące z kijami do nording 

walking, którzy maszerowali na trasie o długości 4,2 km; 

13) Warsztaty z okazji Dnia Matki – maj 2021 r: pracownicy Domu Kultury przeprowadzili 

warsztaty plastyczne z uczniami klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Golinie; 

14) Konkurs plastyczny z okazji Dnia Matki – maj 2021 r.: zadaniem uczestników konkursu 

było przygotowanie kartki z życzeniami na Dzień Matki. Nagrodą w konkursie były 

bukiety kwiatów dla mam zwycięzców, które zostały dostarczone pod wskazany adres 

w Dniu Matki; 

15) Konkurs imieninowy portret króla – czerwiec 2021 r.: konkurs w formule online polegał 

na przesłaniu prac plastycznych przestawiających portret króla Kazimierza Wielkiego;  

16) Dzień Dziecka – 01.06.2021 r.: najmłodsi mieszkańcy gminy Golina zostali zaproszeni 

na spotkanie z Kubusiem Puchatkiem na festynie na parkingu przed salą OSP Golina;   

17) Wakacyjna przygoda – lipiec-sierpień 2021 r.: podczas wakacji Dom Kultury w Golinie 

przygotował warsztaty z robotyki, plastyczne, garncarskie, zajęcia animacyjno-

sportowe oraz wycieczki dla dzieci; 

18) XVII urodzinowy Rodzinny Rajd Rowerowy – 10.07.2021 r.: grupa około  

40 rowerzystów wyruszyła na trasę Golina – Sławsk – Węglewskie Holendry – Kolno; 

19) Złote Gody – 03.08.2021 r.: na Sali OSP w Golinie odbyła się ceremonia z okazji 

złotego jubileuszu pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Golina. 18 par 

małżeńskich zostało odznaczonych medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 

przyznanymi przez Prezydenta RP. Medale przypiął Burmistrza Goliny Mirosław 

Durczyński w towarzystwie Kierownika USC Kingi Szykownej; 

20) Uroczyste otwarcie Klubu Malucha, Dziennego Domu Senior+ i Domu Kultury  

w Golinie – 24.09.2021 r.: miło miejsce uroczyste oficjalne otwarcie nowych placówek 

oraz budynku Domu Kultury, który zyskał nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń  

w pomieszczeniach OSP Golina dzięki pracom remontowo-budowlanych wykonanych 

w ramach projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na 

potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej; 

21) W kręgu z kwiatami, pieśniami i żywiołami – Słowiańskie pożegnanie lata w Radolinie – 

25-26.09.2021 r.: imprezę w parku w Radolinie zorganizowało Stowarzyszenie Odnowy 

Wsi „Nasza Radolina”, odbyły się warsztaty florystyczne, kulinarne i plecionkarskie.  

O oprawę muzyczną zadbał Sławomir Pilarski, który zagrał dwugodzinny recital, 

wystąpił również Teatr Ognia „Flow Fire&Light Show” z Poznania oraz młode 

wokalistki, uczennice szkoły Podstawowej w Radolinie; 

22) Zajęcia garncarskie – 14.10.2021 r.; 

23) Festiwal Kawnicki – 24.10.2021 r.: w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  

w Kawnicach odbył się II Kawnicki Festiwal Pieśni Maryjnej. Swoje pieśni 

zaprezentowały: Chór OREMUS z Kramska, Chór Soli Deo z Konina, Chór 

CONSOLARE z Kawnic; 

24) Warsztaty szycia toreb ekologicznych – 28.10.2021 r; 

25) Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej „Golina dla Niepodległej” – 04.11.2021 r.: 

patronat honorowy objął Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński. Na scenie wystąpiło 

ok. 90 dzieci z palcówek oświatowych z terenu gminy Golina; 
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26) Obchody Święta 11 Listopada – 11.11.2021 r.: uroczystości niepodległościowe 

rozpoczęła msza święta za Ojczyznę w kościele parafialnym w Golinie. Następnie 

przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki kwiatów i znicze przy obelisku 

na Palcu Kazimierza Wielkiego w Golinie. Zebrani przyłączyli się do ogólnopolskiej 

akcji śpiewania Mazurka Dąbrowskiego, o godzinie 12:00 wspólnie zaśpiewano hymn 

Polski. Część artystyczna odbyła się w budynku Domu Kultury. Po części artystycznej 

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński i Przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego 

wręczyli pamiątkowe medale osobom, które otrzymały tytuł honorowy „Zasłużony dla 

Powiatu Konińskiego”; 

27) Wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na musical „Prosimy nie wyrywać foteli” – 

20.11.2021 r.; 

28) Warsztaty tworzenia lampionów drewnianych – 25.11.2021 r.; 

29) Wyjazd do Wrocławia – Jarmark Bożonarodzeniowy – 04.12.2021 r.; 

30)  Warsztaty Bożonarodzeniowe inspiracje – 15-16.12.2021 r.; 

31) Przegląd kolęd w dobie pandemii – Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej 2021 

„Śpiewajmy i grajmy Mu online” – grudzień 2021 r.;  

32) Warsztaty stroików świątecznych – 09.12.2021 r.: w zajęciach uczestniczyli mieszkańcy 

sołectwa Kraśnica; 

33) Bożonarodzeniowa szopka – grudzień 2021 r.: stanęła w centrum Golina na Placu 

Kazimierza Wielkiego w Golinie, na choinkach, wokół szopki zawisło tysiące lampek. 

Figury do szopki powstały na plenerze rzeźbiarskim zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja w Węglewie; 

34) Kiermasz Bożonarodzeniowy – 19.12.2021 r.: świąteczny kiermasz wspólnie 

zorganizowały: Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, Dzienny Dom Senior+, Golińska 

Spółdzielnię Socjalną. Kiermasz odbył się na Placu Kazimierza Wlk. Przybyli na 

kiermasz mieli okazję kupić prezent, ozdoby świąteczne, skosztować świątecznego 

barszczu czerwonego z krokietem oraz grzańca. Dla najmłodszych organizatorzy 

przygotowali dużo atrakcji, m.in. wizyta Św. Mikołaja z możliwością zrobienia zdjęcia, 

pomocnicy Mikołaja rozdawali pierniczki. Na zakończenie wieczoru Chór Vokaliza 

zaśpiewał najpiękniejsze polskie kolędy; 

Kulturalna Świetlica DK Golina przy Szkole Podstawowej w Golinie. Na czas remontu 

budynku Domu Kultury od 22.06.2020 r. do 12.03.2021 r. siedziba Domu Kultury 

tymczasowo mieściła się w szkole, gdzie pracownicy prowadzili kulturalną świetlicę dla 

dzieci oczekującej na dowozy. Podczas zajęć prowadzono zajęcia artystyczne, animacyjne, 

kulturalne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią wśród mieszkańców 

Gminy Golina.   

Dom Kultury w Golinie obok organizacji imprez prowadzi stałe formy działalności.  

Są to zajęcia w pracowni plastycznej, zajęcia w pracowni muzycznej (nauka gry na 

saksofonie, klarnecie, trąbce, gitarze klasycznej, tubie, puzonie, perkusji, sakshornie, 

keyboardzie, zespół wokalny Video Stars, zespół wokalny dla dzieci młodszych, Kapela 

Podwórkowa) oraz zajęcia taneczne - MAŻORETKI.  
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Działalność Domu Kultury w Golinie w 2021 roku różniła się od dotychczasowej  

ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia 

bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel 

– ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla 

pracowników Domu Kultury w Golinie. Swoją pracę Dom Kultury przeniósł do sieci i starał 

się wypełnić kulturą przestrzeń online. Docierał do swoich odbiorców za pośrednictwem 

wirtualnej przestrzeni: strona internetowa, Facebook, YouTube. 

Dom Kultury w Golnie w 2021 roku uruchomił nabór wniosków na oddzielne 

inicjatywy kulturalne w ramach konkursu „Golina w kulturze aktywnie działać zaczyna”. 

Komisja wybrała następujące inicjatywy: 

 Stowarzyszenie Razem dla Goliny – projekt „Przyłapani na kulturze”, 

 Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi NASZA RADOLINA – projekt  

„W kręgu pieśni, kwiatami i żywiołami – słowiańskie pożegnanie lata w Radolinie”,  

 Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja w Węglewie – projekt „Szopka Bożonarodzeniowa 

– Golina w stronę tradycji”, 

 Plecionkarskie Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy – projekt „Warsztaty – 

Wiklinowe Sploty”.  

15. 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.  

Na terenie gminy Golina funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  

w tym trzy jednostki, tj. OSP Golina, OSP Przyjma i OSP Węglew zostały włączone do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzją Komendanta Głównego PSP jednostka 

OSP Węglew w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego została włączona  

od 1 stycznia 2021 r.  

Ochotnicza Straż Pożarna w 2021 roku interweniowała 240 razy, w tym 86 wyjazdy 

dotyczące pożarów, 86 miejscowych zagrożeń (np. wichury, plamy oleju, pomoc innym 

służbom itp.), odnotowano 5 wyjazdów w związku z fałszywymi alarmami i 62 wyjazdy 

gospodarcze. Druhowie OSP w roku 2021 podnosili swoje kwalifikacje i uczestniczyli  

w różnego rodzaju szkoleniach.  

Z powodu epidemii Coronavirusa w 2021 roku nie odbyły się Gminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze.  
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1 Adamów 53 0 0 53 0 - 1 0 1 0 0 1 

2 Golina 80 34 13 127 2 
lekki-2010, 

średni-2016 
0 30 43 3 0 76 

3 Kawnice 90 6 10 106 3 
lekki-2002, 

średni-1989, 

średni-1990 
0 12 4 0 1 17 

4 Kraśnica 51 19 7 77 1 lekki-1976 0 0 0 0 0 0 

5 Myślibórz 43 98 4 145 1 średni-1974 0 0 0 0 0 0 

6 Przyjma 147 34 16 197 1 średni-2019 1 8 9 0 18 36 

7 Radolina 23 3 2 28 1 lekki-1970 0 0 0 0 0 0 

8 Rosocha 81 0 2 83 1 lekki-1972 0 11 5 1 3 20 

9 Spławie 244 169 18 431 1 lekki-1975 0 2 0 0 8 10 

10 Węglew 58 0 0 58 2 
lekki-1995, 

średni - 
2020 

0 23 24 1 32 80 

 RAZEM 870 363 72 1305 13 x 2 86 86 5 62 240 

 

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 59 młodych adeptów pożarnictwa. 

Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością 

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

a jednostki OSP ściśle współpracują z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami. 

Druhowie OSP zajmują się również szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy.  

Wydatki gminy Golina na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku 

zamknęły się w kwocie 720 668,88 zł. Gmina ponosiła wydatki na bieżącą działalność 

jednostek, z budżetu gminy Golina zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne i dotacje dla 

jednostek oraz wydatkowano środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/MDP
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Jednostka OSP Węglew w 2021 roku wzbogaciła się o samochód ratowniczo-gaśniczy, 

który kosztował 755 958,00 zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły z dotacji  

w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w wysokości 400 000,00 zł oraz 

355 958,00 zł z dotacji z budżetu gminy Golina.  

 

 
 

Dodatkowo gmina Golina przekazała dotację celową dla OSP Kawnice jako 

dofinansowanie przyłącza gazowego do remizy strażackiej oraz garaży wraz z zakupem kotła 

w kwocie 9 800,00 zł oraz dotację celową dla OSP Rosocha na termomodernizację budynku 

OSP poprzez wymianę poszycia dachowego na budynku OSP w kwocie 10 000,00 zł.  

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt dla OSP w Przyjmie w kwocie 9 999,00 zł 

(dwie prądownice wodne) oraz doposażono OSP w Kawnicach w środki ochrony 

indywidualnej strażaka w kwocie 1 000,00 zł. Gmina Golina pozyskała dla jednostka OSP 

Węglew środki z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w kwocie  

11 573,61 zł, wkład własny gminy wyniósł 120,00 zł. Na potrzeby jednostki OSP Węglew 

zakupiono 3 komplety ochronnej odzieży specjalistycznej i hełmów strażackich. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyjmie wraz z partnerem – Sołectwem Przyjma zostali 

nominowani w IV Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności 

Lokalnych FLORIANY 2021. W ramach Konkursu FLORIANY, którego organizatorem jest 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wybierane były najlepsze 

społeczne inicjatywy zrealizowane przez ochotnicze straże pożarne przynoszące pożytek 

społecznościom mniejszych miast i miejscowości. 
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Przedsięwzięcie „Przyjma - nasza wieś, nasza wspólna sprawa” zostało docenione 

przez Kapitułę konkursu i znalazło się wśród trzech wyróżnionych inicjatyw spośród ponad 

200 zgłoszeń z całej Polski. Uhonorowana inwestycja polegała na poprawie estetyki 

miejscowości, modernizację i doposażenie remizy OSP w Przyjmie oraz zagospodarowanie 

placu rekreacyjnego wokół budynku. Prace zostały wykonane przez mieszkańców wsi oraz 

druhów ochotniczej straży pożarnej. Środki finansowe na realizację zostały pozyskane dzięki 

dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dotacji z Gminy Golina oraz funduszowi 

sołeckiemu. 

16. Straż Miejska w Golinie 

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

wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. W 2021 roku w Straży Miejskiej był 

zatrudniony 1 funkcjonariusz, który pracował w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30. 

Dodatkowo strażnik odbył 5 służb z funkcjonariuszami policji z Komisariatu Policji  

w Golinie w godzinach uzgodnionych z Policją oraz wielokrotnie dokonywano wspólnych 

sprawdzeń osób pod kątem przestrzegania obostrzeń dotyczących COVID (głównie 

zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczki). 

W 2021 roku Straż Miejska podjęła różnego rodzaju interwencje, jej działania 

przedstawiały się następująco: 

 wylegitymowano 376 osób, 

 przeprowadzono 84 rozmowy pouczająco – ostrzegawcze, z czego 44 dotyczyły 

niewłaściwego zachowania nakazowych środków bezpieczeństwa przy trzymaniu psów, 

a pozostałe 40 rozmów związanych było z wykroczeniami sanitarno- porządkowymi na 

terenie posesji oraz w miejscach publicznych, 

 skontrolowano 223 pojazdy, głównie pod kątem niewłaściwego parkowania oraz 

niszczenia, zanieczyszczania dróg, chodników, miejsc publicznych, 

 3 osoby doprowadzono do miejsca zamieszkania gdzie przekazano pod opiekę 

najbliższych, 

 1 osobę nietrzeźwą przekazano funkcjonariuszom policji z Komisariatu Policji  

w Golinie (najbliższa rodzina nie chciała go przyjąć i musiał być odwieziony do PDOZ 

w Koninie), 
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 załatwiono łącznie 161 interwencji z czego 25 dotyczących porządku publicznego,  

10 zagrożenie w ruchu drogowym, 49 odnośnie zwierząt, 12 zagrożenie życia i zdrowia, 

16 awarie techniczne, 27 ochrony środowiska, a 22 nieporozumień rodzinnych  

i sąsiedzkich, 

 zabezpieczono 24 razy miejsce zdarzenia (tj. kolizja,  czynności do  rannych zwierząt na 

drogach, porzuconych śmieci w lasach, uszkodzenia znaków drogowych i sygnalizacji 

świetlnej), 

 32 razy wykonano czynności do zabitych zwierząt na terenie miasta i gminy Golina  

(12 psów, 3 koty, 4 lisy, 5 dzików, 8 saren), 

 5 razy wykonano czynności do uszkodzenia pokryw studzienek kanalizacyjnych,         

 sprawdzano zabezpieczenie obiektów handlowych na terenie miasta i gminy Golina,   

 6 razy dokonano kontroli punktów skupu złomu, 

 43 razy kontrola posesji pod kątem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, 

 dokonano 18 re-kontroli posesji w których wcześniej stwierdzono nieprawidłowości, 

 sprawdzono 23 kotłownie pod kątem spalania materiałów zabronionych, 

 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, 

 podczas służby zabezpieczono porządek publiczny w czasie odbywających się,  

co miesiąc jarmarków na terenie targowiska gminnego w Golinie - 7 razy, 

  25 razy sprawdzano warunki bytowe osób samotnie mieszkających (w tym pomoc 

osobie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia), 

 15 razy sprawdzono warunki bytowe psów (zgłoszenia od mieszkańców oraz TONZ 

Konin), 

 3 razy nadzorowano prawidłowość tankowania oleju opałowego do zbiorników  

w szkole podstawowej w Radolinie, 

 ujawniono 25 nieprawidłowości (głównie związanych z uszkodzeniami znaków 

drogowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego), 

 udzielono 20 asekuracji pracownikom UM w Golinie, pracownikom MOPS-u, straży 

rybackiej i łowieckiej, pracownikom TONZ z Konina,  

 uczestniczono w 18 spotkaniach środowiskowych ze społeczeństwem,  

tj. 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,  

 ponadto w okresie minionego 2021 roku schwytano i zabezpieczono w schronisku dla 

zwierząt w Koninie 6 psów, a także zlecono schwytanie i zabezpieczenie 18 psów przez 

pracowników schroniska. Łącznie w 2021 r. zostały zabezpieczone w schronisku 24 psy 

oraz 9 kotów.  

W wyniku powyższych działań w 2021 r. nałożono 2 mandaty karne na łączną kwotę 

150 zł. Udzielono 456 pouczeń z czego 14 za wykroczenia przeciwko porządkowi  

i spokojowi publicznemu, 9 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,  

44 z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 229 za wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (głównie za parkowanie w miejscu 

niedozwolonym), 23 za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, 7 za wykroczenia 
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przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 12 za wykroczenia z ustawy o ochronie 

zwierząt, 95 za wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 23 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 2021 roku zamknęły się  

w kwocie 89 700,02 zł. 

17. 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. 

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 2021 

roku na terenie gminy Golina doszło do 10 wypadków drogowych, w wyniku których nie 

odnotowano ofiar śmiertelnych, 13 osób zostało rannych. Ponadto odnotowano 93 kolizje 

drogowe. 

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 oraz asystenta jednoosobowego 

stanowiska do spraw Kryminalnych Posterunku Policji w Kazimierzu Biskupim. Na terenie 

gminy Golina w 2021 roku wszczęto 121 postępowań przygotowawczych. Odnotowano 

następujące kategorie przestępstw: kradzież z włamaniem (5 zdarzeń), kradzież mienia, 

uszkodzenie mienia (6 zdarzeń), uszkodzenie mienia (6 zdarzeń), rozboje i wymuszenia  

(3 zdarzenia), działania wynikające z ustawy o narkomanii (9 zdarzeń), uszkodzenia ciała  

(4 zdarzenia), pozostałe przestępstwa (88 zdarzeń). 

W 2021 roku liczba ujawnionych wykroczeń na terenie gminy Golina wyniosła  

492, w tym: przeciwko mieniu 51, porządkowe bez drogowych 274, pozostałe 404. Liczba 

wykroczeń była 237 większa niż w 2020 roku. 

W 2021 roku gmina Golina przekazała kwotę 3 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji 

Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla 

funkcjonariuszy miejscowego Komisariatu Policji. 24 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim 

w Golinie Komendant KMP w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski wyróżnił i podziękował 

dwóm funkcjonariuszom, na co dzień służącym w Komisariacie Policji w Golinie, którzy 

uratowali życie 45-letniej kobiety. Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński wręczył 

pamiątkowe dyplomy dla sierż. szt. Przemysława Borka, sierż. szt. Marcina Borowiaka oraz 

Komendanta KP Golina nadkom. Marka Wojdyńskiego za zaangażowanie, za postawę godną 

naśladowania oraz niesienie pomocy mieszkańcom gminy Golina.  
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18. 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 

zaspokajaniu 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 Zakład 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. Odbierane frakcje odpadów segregowanych to: odpady  

z tworzyw sztucznych, papier i makulatura, odpady szklane, popioły paleniskowe, zużyte 

opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady 

wielkogabarytowe. Pozostałe gałęzie działalności Spółki to: wywóz nieczystości płynnych na 

teren zlewni przy oczyszczalni ścieków w Golinie, odbiór i transport odpadów stałych od 

podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Golina oraz inne prace zlecone przez osoby 

fizyczne i podmioty gospodarcze. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o. w 2021 roku 

osiągnął przychody ogółem w wysokości 2 812 551,69 zł, w tym ze sprzedaży 2 616 797,40 

zł oraz osiągnęła zysk brutto w kwocie 222 566,99 zł, zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 

202 549,99 zł. 

Spółka dokonała zakupów inwestycyjnych na kwotę (netto) 105 406,00 zł. Zakupiono: 

myjkę wysokociśnieniową Karcher za kwotę 11 650,00 zł, samochód IVECO za kwotę 

46 756,00 zł oraz walec Bomag na kwotę 47 000,00 zł. Dodatkowo gmina Golina przekazała 

nieodpłatne przekazanie spółce zamiatarkę drogową HAKO Citymaster 1250, rok produkcji 

2013, o wartości 99 630,00 zł.  

W 2021 roku Spółka zatrudniała 30 osób. Zatrudnieni pracownicy są mieszkańcami 

Gminy Golina. Stan zatrudnienia zwiększył się o 8 osób i jest optymalny do zadań 

wykonywanych przez Spółkę. Dodatkowo Urząd Miejski w Golinie w 2021 roku zatrudnił  

3 osoby do pracy w ramach robót publicznych. Do obowiązków pracowników należały prace 

porządkowe na terenie gminy Golina. Warunkiem zatrudnienia tych osób była rejestracja  

w Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Pracownicy 

wykonywali pracę pod nadzorem Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Golinie Sp. z o.o. 

19. Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy Golina w 2021 roku funkcjonowały trzy przychodnie lekarskie:  

Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medyk” s.c., NZOZ Przychodnia Lekarska  
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w Kawnicach, Przychodnia STOMED, a usługi stomatologiczne świadczą dwa gabinety: 

Przychodnia STOMED, Gabinet Stomatologiczny Grzegorz Molenda oraz dodatkowo  

w Szkole Podstawowej w Golinie funkcjonuje szkolny gabinet stomatologiczny, z usług 

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

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

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

ZŁOTĄ WAGĄ. 

W 2021 roku w gminie Golina zorganizowano wiele akcji zdrowotnych promujących 

zdrowy tryb życia oraz działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy: 

 badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, gmina Golina we współpracy  

z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej OPEN 

S.A w Poznaniu. Badania odbyły się w mammobusie, który zaparkował przy ZGKiM  

w Golinie – w dniach 06-07.01.2021 r., 25.03.2021 r., 17.06.2021 r., 15.07.2021 r., 

03.08.2021 r., 05.10.2021 r., 09.11.2021 r.,  

 badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, gmina Golina we współpracy  

z NZOZ LARGO Sp. z o.o. Badania odbyły się w mammobusie, który zaparkował przy 

ZGKiM w Golinie - w dniach 14.06.2021 r., 17.08.2021 r.,  

 badania mammograficzne, gmina Golina we współpracy z Niepubliczny 

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk” z Zielonej Góry. Badania 

odbyły się w mammobusie, który zaparkował przy ZGKiM w Golinie – w dniu 

23.08.2021 r., 

 badania mammograficzne, gmina Golina we współpracy z LUX MED z Gdyni. Badania 

odbyły się w mammobusie, który zaparkował przy ZGKiM w Golinie – w dniu 

17.11.2021 r., 

 profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego, gmina Golina we 

współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej OPEN S.A w Poznaniu. Mieszkańcy gminy Golina przekazywali próbki 

do badań w Urzędzie Miejskim w Golinie, w dniu 19.10.2021 r.,  

 Piknik Rodzinny #Szczepimy Się, gmina Golina we współpracy z Zakład Opieki 

Zdrowotnej i Medycyny Pracy „MED-ALKO” Sp. Z o.o. w Koninie. Akcja 

powszechnych szczepień przeciw COVID-19 w dniu 08.08.2021 r.,  

 Szczepieniobus – COVID19, gmina Golina we współpracy z Wielkopolskim Urzędem 

Wojewódzkim w Poznaniu. Jarmark w Golinie, ul. Targowa w dniach 15.09.2021 r.  

i 17.11.2021 r. 

W 2021 roku gmina Golina aktywnie włączyła się w propagowanie idei powszechnych 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Działania zostały sfinansowane ze środków  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 321 566,18 zł z tego na: transport osób 

mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w kwocie 25 642,68 zł, 

działania promocyjne w sprawie szczepień w kwocie 9 723,50 zł oraz realizację programu 

„Laboratoria Przyszłości” w kwocie 286 200,00 zł. Wydatki dotyczyły:  
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 koszy poniesione na utrzymanie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. szczepień, 

Zastępcy oraz Infolinii, które obejmowały wynagrodzenia, media, zakup materiałów 

biurowych i paliwa, 

 koszty działań promocyjnych (m.in.: dystrybucja ulotek informacyjnych, spotkania 

informacyjne itp.), 

 dystrybucja plakatów, informacji dotyczących szczepień oraz Loterii Narodowego 

Programu Szczepień na stronie internetowej gminy Golina, 

 zakup roll-up’u promującego szczepienia na spotkania informacyjne oraz do Urzędu 

Miejskiego,  

 organizacja spotkań informacyjnych przy okazji imprez/wydarzeń lokalnych, 

 organizacja Pikniku Rodzinnego „SZCZEPIMY SIĘ”, w trakcie którego wszyscy chętni 

mieli możliwość zaszczepienia się jednodawkowym preparatem firmy 

Johnson&Johnson, 

 pogadanka na temat szczepień w Dziennym Domu Seniora Senior +, 

 organizacja przyjazdu SZCZEPIENIOBUSA w trakcie Jarmarku w Golinie, 

 zakup wyposażenia dla szkół podstawowych w ramach realizacji programu 

„Laboratoria przyszłości” zakupiono w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, 

potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także 

samodzielnego i krytycznego myślenia. 
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II. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE I SPORTOWE

1. Wydarzenia kulturalne  

31.01.2021 XXIX Finał WOŚP  

Golina jak co roku czynnie włączyła się do akcji. 26 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej  

w Golinie i Szkoły Podstawowej w Przyjmie wyszło na ulice Goliny, by kwestować. Zbiórka 

odbywała się pod hasłem „Finał z głową”, zebrane pieniądze zostały przeznaczone na zakup 

sprzętu do laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Był to drugi Finał WOŚP 

dedykowany laryngologii. Dzięki hojności mieszkańców gminy, zebrano w sumie 26 098 zł. 

 
 

marzec 2021 

 

Wielkanocne dekoracje – świątecznie na rynku w Golinie 

Z okazji Świąt Wielkanocnych rynek w Golinie zmienił się nie do poznania. Centrum Goliny 

ozdobiły blisko metrowej wielkości jajka utrzymane w wiosennej kolorystyce. Nie zabrakło też 

barwnych zajączków z herbem Goliny i logo Domu Kultury. Drzewa i latarnie okalające rynek 

zostały udekorowane wielkanocnymi ozdobami. Dekoracje świąteczne wykonali pracownicy 

Domu Kultury. 

 

03.05.2021 Obchody 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja w gminie Golina 

Przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Goliny Mirosławem 

Durczyńskim i Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciechem Wojdyńskim upamiętnili  

Św. Konstytucji 3 Maja składając wiązanki kwiatów oraz znicze przy obelisku na Placu 

Kazimierza Wielkiego w Golinie. 
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08.08.2021 Na Stadionie Miejskim w Golinie oraz na pobliskim placu miał miejsce Piknik Rodzinny 

organizowany pod hasłem „SZCZEPIMY SIĘ”, na który przybyło wielu mieszkańców 

gminy Golina i okolic. O udanej akcji świadczy liczba osób, które zaszczepiły się przeciw 

wirusowi COVID-19 w specjalnie zorganizowanym Punkcie Szczepień. Było to ponad 250 

osób. Oprócz tego wiele osób skorzystało z możliwości spisania się w Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.  

W pikniku wzięły udział całe rodziny z dziećmi, korzystając z bezpłatnie udostępnionych 

atrakcji: dmuchańców, animacji, symulatora jazdy, fotobudki, pokazów wozów strażackich 

i policyjnych, a także motocykli.  
 

  
 

07.08.2021 Artur Barciś wystąpił w Golinie w ramach „Wakacyjnych spotkań z kulturą” 

Organizatorem występu Artura Barcisia w Golinie było stowarzyszenie Razem dla Goliny,  

współorganizatorami Dom Kultury w Golinie oraz Biblioteka Publiczna w Golinie. 

Przedstawienie odbyło się w ramach projektu „Wakacyjne spotkania z kulturą”, który 

dofinansowano ze środków programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj 

Lokalnie Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”. 
 

.   

 

21.08.2021  Kino plenerowego „Pod chmurką”  

Wyświetlono bajkę dla dzieci oraz film 

familijny w ramach „Seansów filmowych pod 

chmurką”. Zamiast pod chmurką, miłośnicy 

filmu spotkali się w Hali Wodowiskowo-

Sportowej w Golinie. Najmłodsi obejrzeli film 

„Jak zostać kotem”, a starsi komedię „Jestem 

taka piękna”.  
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04.09.2021 Narodowe Czytanie - „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.   

Gospodarzem golińskiej odsłony Narodowego Czytania była Biblioteka Publiczna.  

Akcja miała niezwykłą oprawę, fragmenty ww. utworu czytał aktor Andrzej Grabowski. 
 

 
 

24.09.2021 Uroczyste otwarcie nowo powstałych instytucji  

„Kącik Skrzata” –Gminny Klub Malucha, Dzienny Dom Senior+ oraz wyremontowanego 

budynku Domu Kultury w Golinie. 

Podczas uroczystości podsumowującej otwarcie trzech placówek wręczono odznakę honorową 

„Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” przyznaną przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego. Otrzymały je: Żanetta Matlewska, przewodnicząca Rady Powiatu 

Konińskiego i Anna Kapturska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie. 
 

  

  
 

26.09.2021 Festiwal Kultury Lokalnej 

Wydarzenie zostało zorganizowane w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie. Do udziału  

w festiwalu zostali zaproszeni miejscowi artyści, rękodzielnicy, twórcy ludowi, którzy 

zapoznali uczestników z własnym dorobkiem i repertuarem artystycznym. Swój dorobek 

zaprezentowali przedstawiciele różnych grup wiekowych (indywidualnie lub zespołowo): 

dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Chór Vokaliza zaprezentował repertuar przygotowany 

podczas warsztatów wokalnych. Nie zabrakło animacji dla najmłodszych oraz dmuchańców. 

Grochówkę przygotowali druhowie OSP Przyjma. Dla zgromadzonych w Hali zagrała 

Orkiestra Staromiejska pod batutą Krzysztofa Pyzdryńskiego, a przeboje Krzysztofa 

Krawczyka wykonał lokalny artysta – Sławomir Pilarski. Mieszkańcy mogli podziwiać wyroby 
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wykonane przez uczestników warsztatów rękodzielniczych.  

Festiwal został zorganizowany przez Stowarzyszenie Razem dla Goliny. 
  

  
 

24.10.2021 II Kawnicki Festiwal Pieśni Maryjnej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach 

Swoje pieśni zaprezentowały: Chór OREMUS z Kramska, Chór Soli Deo z Konina, Chór 

CONSOLARE z Kawnic. 

  

03.11.2021 Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o Tematyce Patriotycznej  

Został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną  

w Golinie, w konkursie udział wzięło 30 osób, 

uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu 

gminy Golina. Honorowym patronatem objął go 

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński. 

 
 

 

 
 

 

 
 

04.11.2021 Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej „Golina dla Niepodległej”  

Zorganizowany został przez Dom Kultury  

w Golinie. Rocznica 103-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości stała się okazją do chwili 

refleksji nad Ojczyzną i patriotyzmem 

dorosłych, dzieci i młodzieży.  

Patronat honorowy objął Burmistrz Goliny 

Mirosław Durczyński. 
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11.11.2021 Uroczystości związane Święto Odzyskania Niepodległości 

Uroczystość rozpoczęła modlitwa za ojczyznę w kościele pod wezwaniem M.B. Szkaplerznej 

w Golinie. Po mszy świętej, prowadzeni przez orkiestrę i poczty sztandarowe, uczestnicy 

przeszli pod pomnik „Tym co za Polskę życie oddali”. Tam odśpiewano hymn Polski i złożone 

zostały symboliczne wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Kultury 

w Golinie, gdzie wręczono odznaczenia „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.  

Odznaczenia otrzymały: Joanna Kukulska, Barbara Koszarek, Dorota Jelińska, Kinga 

Szykowna, Anna Górzna, Grażyna Sędziak, Magdalena Mielcarek-Mirek, Konrad Maciaszek 

oraz Andrzej Łeska. Zwieńczeniem obchodów był koncert „Śpiewająco dla Niepodległej”. 
 

 
 

19.12.2021 Kiermasz Bożonarodzeniowy  

Świąteczny kiermasz wspólnie zorganizowały: Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, Dzienny 

Dom Senior+, Golińska Spółdzielnię Socjalną. Kiermasz odbył się na Placu Kazimierza Wlk. 

Przybyli na kiermasz mieli okazję kupić prezent, ozdoby świąteczne, skosztować świątecznego 

barszczu czerwonego z krokietem oraz grzańca. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali 

dużo atrakcji, m.in. wizyta Św. Mikołaja z możliwością zrobienia zdjęcia, pomocnicy Mikołaja 

rozdawali pierniczki. Na zakończenie wieczoru Chór Vokaliza zaśpiewał najpiękniejsze polskie 

kolędy. 
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2. Wydarzenia sportowe 

styczeń 2021 Ferie na sportowo ze Szkółką Piłkarską OLE w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie. 

22.05.2021  IX Wartko Trail  

Organizatorem zawodów był Dom Kultury w Golinie oraz Klub Biegaczy Warko. Na starcie 

stanęło 74 biegaczy, którzy pokonali trasę MTB w lesie golińskim na dystansie 8,4 km oraz  

2 osóby maszerujące z kijami do nording walking, którzy maszerowali na trasie 4,2 km. 
 

 
 

19.06.2021  Udział przedstawicieli gminy Golina w XXII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, 

Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowych o Puchar Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego i pod Honorowym Patronatem Tadeusza Tomaszewskiego – Posła na Sejm RP 

oraz w VIII Otwartych Zawodach Strzeleckich z Karabinka Pneumatycznego „O Puchar 

Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie”.  

W klasyfikacji generalnej gmin Golina zajęła III miejsce, natomiast w zawodach strzeleckich  

w kategorii mężczyzn najlepszy okazał się radny Rady Miejskiej w Golinie Paweł 

Grochociński. Pierwsze miejsce w kwalifikacji drużynowej zajęła drużyna w składzie:  

Janusz Mirek, Paweł Grochociński. 
 

 
 

10.07.2021 XVII Urodzinowy Rajd Rowerowy z grupą miłośników dwóch kółek – Rodzinne Rajdy 

Rowerowe Golina.  

Grupa około 40 rowerzystów wyruszyła na trasę Golina – Sławsk –Węglewskie Holendry – 

Kolno. 
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24.07.2021  Spływ kajakowy – Gmina na kajakach  

Stuosobowa międzypokoleniowa grupa pokonała trasę od Radoliny do Ciążenia, spędzając 

ponad trzy godziny na wodzie.  

Projekt „Gmina na kajakach 2021” został dofinansowany przez gminę Golina, organizatorem 

wydarzenia było Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”. 
 

  
 

31.07.2021 Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Goliny.  

W turnieju wzięło udział 8 par, które podzielone zostały na dwie grupy, grano systemem każdy 

z każdym.  

 

11.09.2021 „Poznajemy Dolinę Warty V”  

18 osób w różnym wieku wzięło udział w spływie kajakowym na urokliwej trasie Nowe Miasto 

nad Wartą- Śrem. Cykl spływów „Poznajemy Dolinę Warty” organizowanych przez 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”. 

09.10.2021 Otwarty Puchar Burmistrza Goliny w Kumite i Kata Open Karate Kyokuahin-Kan Konin  

W zawodach, które odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie wzięło udział 180 

zawodników i zawodniczek. 
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11.11.2021 Gminny Dzień Sportu z Kuźnią Sylwetki w ramach którego odbył się Turniej Piłki Nożnej 

W turnieju wystartowało 6 zespołów, system każdy z każdym. 
 

  
 

05.12.2021 Gminny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny 

W turnieju wystartowało 6 zespołów, które rywalizowały w systemie każdy z każdym.  

 

3. Sukcesy i osiągnięcia  

5 lipca 2021 roku w Lublinie odbył się uroczysty koncert, połączony z wręczeniem 

Certyfikatów i Znaków Jakości „Samorządowy Lider Edukacji”. Kapituła konkursu 

zdecydowała o przyznaniu Gminie Golina Certyfikatu i Wyróżnienia „Samorządowy Lider 

Edukacji” w edycji 2020/2021. Certyfikat odebrała delegacja na czele z Burmistrzem Goliny 

Mirosławem Durczyńskim.  

 

„Certyfikat potwierdza, że uhonorowana nim jednostka samorządu terytorialnego realizuje 

politykę edukacyjną w sposób wzorcowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny z potrzebami 

interesariuszy JST, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, 

gospodarczych i społecznych. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” stanowi 

potwierdzenie przestrzegania przez JST najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie 

zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną”. 

Sukces sołectwa Rosocha w V edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uczestnikom samorządowego programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” przyznał tytuły laureata dla 6 sołectw oraz wyróżnienia 

dla 7 sołectw. W 2021 roku wyróżnienie otrzymało sołectwo Rosocha. Dyplom  



Raport o stanie Gminy Golina  2021  

 

   53 

 

z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego 13 listopada 

2021 r. odebrała Urszula Furmaniak, lider lokalnej  grupy odnowy wsi i zarazem radna Rady 

Miejskiej w Golinie oraz Ryszard Kruszyna, sołtys sołectwa Rosocha. Uroczystość odbyła się 

w hali Widowiskowo-Sportowej w Rychwale.  

 

Reprezentanci gminy Golina uzyskali wysoki wynik w XXII Regionalnych Zawodach 

Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowych o Puchar Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego i pod Honorowym Patronatem Tadeusza Tomaszewskiego – 

Posła na Sejm RP. W klasyfikacji generalnej gmin Golina zajęła III miejsce na 6 gmin 

startujących w zawodach.  

W ramach zawodów samorządowców w tenisie stołowym odbyły się VIII Otwarte 

Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego „O Puchar Hetmana Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego w Witkowie”. W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się radny Rady Miejskiej 

w Golinie Paweł Grochociński. Pierwsze miejsce w kwalifikacji drużynowej zajęła drużyna  

w składzie: Janusz Mirek, Paweł Grochociński. 
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III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOLINY  

W 2021 R. 

1. Wykaz najważniejszych wydarzeń w 2021 roku 

04.01.2021 Podpisanie umowy z panem Henrykiem Drzewieckim Prezesem Zarządu Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na realizacje zadania pn.: 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina” w 2021 roku 

04.01.2021 Podpisanie umowy z panem Maksymilianem Wojdyńskim Prezesem Zarządu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy 

Golina” w 2021 roku 

14.01.2021 Udział w wideokonferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Koninie dot. 

organizacji przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do 

punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawny 

21.01.2021 Udział w spotkaniu Szefem Gabinetu Politycznego Premiera Jarosława Gowina panem Janem 

Strzeżykiem, z samorządowcami dot. sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej 

22.01.2021 Przewodniczenie Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

26.01.2021 Odbiór nagrody za zajęcie przez gminę Golina V miejsca w konkursie Prezesa GUS na gminę  

o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu 

28.01.2021 Udział w Sesji Rady Miejskiej 

02.02.2021 Podpisanie umowy z Panią Małgorzatą Maćkowską właścicielką firmy EXPANDOR Szyszyńskie 

Holendry gmina Ślesin na dostawę i montaż wyposażenia dla Domu Kultury w ramach zadania 

pn.: „Przebudowa  i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji 

kulturalnej” w zakresie części II - pod nazwą „Meble oraz wyposażenie różne pracowni 

rękodzieła” 

10.02.2021 Udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej 

20.02.2021 Kontrola wałów przeciwpowodziowych 

24.02.2021 Rozdanie medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie 

25.02.2021 Udział w Sesji Rady Miejskiej 

10.03.2021 Podpisanie umowy z firmą P.P.U. Pro-Met H. Kobusiński i Wspólnicy Sp. J., z siedzibą  

w Koźminie Wielkopolskim na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Węglewie 

24.03.2021 Przewodniczenie Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

25.03.2021 Podpisanie aktów notarialnych. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV/130/2020 

z dnia 20.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 210/18  

w obrębie Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem na poszerzenie drogi oraz Nr XXV/140/2020  

z dnia 08.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Golina 

25.03.2021 Podpisanie umowy z Powiatem Konińskim – Powiatowym Urzędem Pracy  o zorganizowanie 

przez Gminę Golina robót publicznych 

01.04.2021 Podpisanie umowy o ustanowienie służebności przesyłu w związku z wybudowaniem kanalizacji 

sanitarnej na działce numer 307/5 w miejscowości Węglew 

08.04.2021 Podpisanie umowy z Powiatem Konińskim – Powiatowym Urzędem Pracy o odbywanie stażu 

przez bezrobotnego w Urzędzie Miejskim w Golinie 

20.04.2021 Podpisanie umowy z Zakładem Robót Inżynieryjnych  inż. Stanisław Dropiński z Konina na 

wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg  w miejscowości Golina - ulice: Wojska Polskiego, 

Bema, Dąbrowskiego” 

22.04.2021 Podpisanie umowy z Powiatem Konińskim – Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie 

przez Gminę Golina robót publicznych 

29.04.2021 Udział w Sesji Rady Miejskiej 

03.05.2021 Udział w gminnych uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

07.05.2021 Udział w spotkaniu przedstawicieli gmin Stare Miasto, Rzgów, Krzymów i Golina w celu 

wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
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13.05.2021 Wizyta w Przedsiębiorstwie Specjalistycznym „BOCAR” sp. z o.o. - producenta samochodów 

pożarniczych 

14.05.2021 Udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej 

20.05.2021 Podpisanie umowy z Panem Marcinem Gutowskim właścicielem firmy Remontowo-Budowlanej 

BUDMAR z Rozalina gm. Słupca na przebudowę drogi w m. Golina – ul. Partyzantów 

20.05.2021 Udział w Sesji Rady Miejskiej 

21.05.2021 Podpisanie umowy z Panem Michałem Kluske – Prezesem Firmy Confrate Sp. z o.o., z siedzibą  

w Kielcach, na budowę zaplecza sanitarnego na terenie stadionu miejskiego w Golinie wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą 

22.05.2021 Wręczenie nagród uczestnikom biegu „IX Wartko Trail” w Golinie zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko w Golinie oraz Dom Kultury w Golinie 

25.05.2021 Podpisanie umowy z Panem Stanisławem Dropińskim właścicielem Zakładu Robót 

Inżynieryjnych z Konina na wykonanie zadania pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego  

w miejscowości Kraśnica gm. Golina” 

25.05.2021 Podpisanie umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofem 

Grabowskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w miejscowości Spławie oraz Przyjma – Cegielnia, obręb Adamów 

26.05.2021 Udział w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Golinie 

27.05.2021 Udział w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie dot. realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność – dodatkowe środki 

28.05.2021 Podpisanie umowy z Powiatem Konińskim – Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie 

przez Gminę Golina robót publicznych 

31.05.2021 Podpisanie umowy z Panem Marcinem Kujawskim właścicielem firmy Handlowo-Usługowej 

„Mag-Mar” z  Czerniejewa na nawożenie płyty głównej boiska na Stadionie Miejskim w Golinie 

08.06.2021 Podpisanie umowy z Panem Danielem Malinowskim właścicielem firmy Danmal z siedzibą  

w Kazimierzu Biskupim na realizację robót budowlanych polegających na remoncie dachu hali 

widowiskowo-sportowej w Golinie 

08.06.2021 Podpisanie weksla zabezpieczającego wykorzystanie dotacji i wsparcia pomostowego w ramach 

projektu Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego powstała i rozpoczęła działalność 

Golińska Spółdzielnia Socjalna „Aktywni Razem” 

09.06.2021 Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Golinie 

14.06.2021 Udział w posiedzeniu Prezydium Rady Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe 

14.06.2021 Udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy dotyczące opracowania dokumentacji aplikacyjnej 

w zakresie pozyskiwania dofinansowania w ramach programu priorytetowego Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

15.06.2021 Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe  

sp. z o.o. z siedziba w Kaliszu 

17.06.2021 Udział w Sesji Rady Miejskiej 

18.06.2021 Przewodniczenie Zgromadzeniu Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

19.06.2021 Udział wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Golinie w XXII Regionalnych Zawodach Radnych, 

Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowym o Puchar Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego sala sportowa OKSiR – u Witkowo 

22.06.2021 Podpisanie umowy z Panią Arletą Nowicką Prezesem Firmy Trans-Spili Sp. z o.o. z siedzibą  

w Licheniu Starym na wykonanie zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych  

w miejscowości Przyjma- Cegielnia oraz Spławie 

26.06.2021 Wręczenie nagród i pucharów uczestnikom Gminnych Dni Sportu 

24.06.2021 Udział w XV Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego 

25.06.2021 Udział w uroczystościach z okazji zakończenia roku szkolnego przez uczniów szkół 

podstawowych 

01.07.2021 Podpisanie umowy z Panem Andrzejem Madajem właścicielem biura projektowego w Słupcy  

na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego  

w Golinie 
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01-02.07.2021 Udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej 

02.07.2021 Podpisanie umowy z Panią Anną Lewandowską Prezesem Stowarzyszenia Towarzystwo 

Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na organizację wypoczynku letniego z programem 

socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina 

05.07.2021 Udział wraz z dyrektorami szkół podstawowych z terenu gminy Golina w uroczystości 

zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję 

Kreatywną PRC z okazji wręczenia Certyfikatów i Znaków Jakości „Samorządowy Lider 

Edukacji” 

07.07.2021 Udział w spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Usług Wodnych w Koninie oraz firmy PRO-

EKO Projekt Sp. z o.o. w sprawie realizacji inwestycji na terenie gminy Golina 

08.07.2021 Udział w Sesji Rady Miejskiej 

09.07.2021 Podpisanie aneksów do umów o zorganizowanie robót publicznych w związku ze zwiększeniem 

refundacji za osoby bezrobotne 

10.07.2021 Udział w podsumowaniu urodzinowego rajdu rowerowego 

12.07.2021 Podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim Panem Michałem Zielińskim o dofinansowanie 

zadania publicznego pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 

56 960 zł 

12.07.2021 Podpisanie umów z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem 

Grabowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie  budowy dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych  w miejscowościach Spławie i Adamów  w kwocie 113 500 zł 

oraz na współfinansowanie  projektu pn. „Dumni z historii Rosochy – odnowienie remizy 

wiejskiej i terenu wokół oraz odrestaurowanie zabytkowej pompy strażackiej” w kwocie 39 000 

zł, a także projektu pn. „Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku” w kwocie 36 376 zł 

14.07.2021 Udział w spotkaniu samorządowców z województwa wielkopolskiego z Prezesem Rady 

Ministrów Panem Mateuszem Morawieckim 

16.07.2021 Spotkanie z samorządowcami dot. stacjonowania wojsk amerykańskich na terenie garnizonu 

Powidz oraz wykonywanie lotów przez Siły Powietrzne– 33 Baza Lotnictwa Transportowego – 

Powidz 

23.07.2021 Spotkanie z sołtysami 

31.07.2021 Wręczenie nagród w Otwartym Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Goliny 

03.08.2021 Uroczyste wręczenie parą małżeńskim z terenu gminy Golina odznaczeń przyznanych przez 

Prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 

05.08.2021 Podpisanie umowy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego  Panem Krzysztofem 

Grabowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania pn. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina  w zakresie budowy 

systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na 

terenie Szkoły Podstawowej w Radolinie w kwocie 48 140 zł 

05.08.2021 Podpisanie umowy z Panem Michałem Różyckim Prezesem firmy Chartari Sp. z o.o. z siedzibą  

w Koninie na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej dotyczącej inwestycji 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie 

08.08.2021 Udział w Pikniku Rodzinnym pn. „Szczepimy się” 

21.08.2021 Udział w dożynkach parafialnych zorganizowanych przez sołectwo Sługocinek 

22.08.2021 Udział w dożynkach parafialnych sołectwa Kawnice 

24.08.2021 Udział w Targach Odnawialnych Energii „Nowa Energia w Regionie” – Centrum Dydaktyczno-

Wykładowe PWSZ w Koninie  

25.08.2021 Udział w spotkaniu z Panem Wojciechem Jankowiakiem Wicemarszałkiem Województwa 

Wielkopolskiego 

26.08.2021 Udział w Sesji Rady Miejskiej 

27.08.2021 Przewodniczenie Zgromadzeniu Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  

31.08.2021 Podpisanie umowy z Panem Piotrem Sadowskim współwłaścicielem Spółki „Biuro 

Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka jawna ze Środy 

Wielkopolskiej na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej Programu Funkcjonalno-

Użytkowego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych na terenie gminy Golina oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dot. 

uzyskania dofinansowania w ramach programu „Racjonalnego gospodarowania odpadami” 
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01.09.2021 Podpisanie umowy z Panią Beatą Przepióra Prezesem firmy Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa z Mosiny na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej  

w Brzeźniaku w ramach zadania pn. „Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku” 

01.09.2021 Udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 - szkoły podstawowe 

05.09.2021 Udział w Dożynkach – Powiatowo – Gminno – Parafialnych w Skulsku oraz dożynkach Gminno 

– Parafialnych w Ślesinie 

06.09.2021 Udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego A-2 Wielkopolska 

07.09.2021 Udział w spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami i przedstawicielami Wspólnot 

Mieszkaniowych bloków w Golinie przy ulicach: Poprzeczna 6, Poprzeczna 8, Poprzeczna 10  

i Kolejowa 1 

07.09.2021 Podpisanie umowy z Panem Romanem Urbaniakiem właścicielem Przedsiębiorstwa Projektowo-

Budowlanego „PROBUD” z Konina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

do zadania pn. „Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Przyjma oraz 

Spławie 

09-11.09.2021 Udział w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pod nazwą „Wymiana doświadczeń, źródłem 

inspiracji do dalszego rozwoju obszaru LGD” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Plan operacyjny na lata 2020-2021 w ramach 

stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” 

12.09.2021 Udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Barczygłowie, gmina Stare Miasto 

13.09.2021 Podpisanie nieodpłatnej umowy licencyjnej z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego 

w Łodzi w związku z wydaniem monografii poświęconej rewaloryzacji zabytkowych parków 

będących własnością jednostek samorządu terytorialnego 

13.09.2021 Podpisanie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą 

w Warszawie na dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł ze środków PFRON, w ramach 

Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

14.09.2021 Wręczenie stypendiów Burmistrza Goliny za osiągnięcia w nauce oraz wysokie miejsca,  

w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach przedmiotowych - Szkoły Podstawowe na terenie 

miasta i gminy Golina  

16.09.2021 Udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” 

oraz w uroczystościach z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” 

– Kazimierów gm. Stare Miasto  

28.09.2021 Z upoważnienia Burmistrza Goliny Anna Górzna Zastępca Burmistrza podpisanie umowy  

z Panem Stanisławem Dropińskim właścicielem Zakładu Robót Inżynieryjnych z Konina na 

wykonanie zadania pn. „Budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Golina” 

12.10.2021 Wręczenie nagród Burmistrza Goliny z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

13.10.2021 Udział w spotkaniu w sprawie ustalenia wysokości czynszów dzierżawnych za urządzenia wodno 

– kanalizacyjne - Zakład Usług Wodnych w Koninie 

14.10.2021 Podpisanie umowy z Panią Elżbietą Sroczyńska Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Koninie na dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. Program 

wyrównania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych poprzez zakup 

samochodu osobowego „mikrobusa” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  

w wysokości 105 000 zł 

18.10.2021 Podpisanie umowy z Panem Jackiem Bogusławskim – Członkiem Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn.:”Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego na terenie stadionu miejskiego 

w Golinie wraz z infrastrukturą towarzysząca”  w wysokości 58 425,00 zł 

19.10.2021 Podpisanie umowy o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w związku z wybudowaniem 

kanalizacji sanitarnej na działce numer 196 w miejscowości Kawnice 

19.10.2021 Udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Samorządowego A-2 

23.10.2021 Udział w przekazaniu hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Przyjma –

Konin - Pątnów  

26.10.2021 Udział w Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

03.11.2021 Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Golinie spółka z o.o. 
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03.11.2021 Spotkanie z panem Jackiem Bogusławskim – Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

04.11.2021 Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2021-2030 w ramach dotacji 

04.11.2021 Podpisanie umowy ze Starostą Powiatu Konińskiego na udzielenie dotacji na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia 

dachowego na budynku OSP” 

04.11.2021 Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie i obsługę 

kredytu długoterminowego w wysokości 2 mln zł 

04.11.2021 Udział w Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RPw Golinie 

09.11.2021 Udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej 

10.11.2021 Udział w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Seniora 

11.11.2021 Udział w gminnych uroczystościach z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

11.11.2021 Wręczenie pucharów w Turnieju Golfowym Niepodległości Koniński Klub Golfowy Pole 

Golfowe Zibi Golf &Tenis Club 

20.11.2021 Udział w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Pianistycznym, Żychlin – Towarzystwo im. Fryderyka 

Chopina 

22.11.2021 Udział w spotkaniu samorządowców z terenu powiatu konińskiego z dyrektorem szpitala  

w Koninie Panem Krzysztofem Albińskiego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

23.11.2021 Udział w warsztatach samorządowych dotyczących planowania, realizacji oraz utrzymania 

inwestycji, Starostwo Powiatowe w Koninie 

24.11.2021 Spotkanie z Komendantem Miejskim Policji w Koninie Panem Mariuszem Jaworskim oraz 

funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Golinie dotyczące współpracy 

21.10.2021 Udział w Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

20.12.2021 Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie  

z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,  

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. Wyposażenie świetlicy 

środowiskowej w miejscowości Golina 

22.12.2021 Podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem Konin w sprawie udostępnienia gminie Golina drogi 

leśnej położonej na ternie sołectw Rosocha i Węglewskie Holendry 

28.12.2021 Podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadań polegających na 

doświetleniu przejść dla pieszych, montażu znaków aktywnych oraz progów zwalniających przy 

skrzyżowaniach ulic Okólna i Kopernika w Golinie oraz ul. Jana III Sobieskiego w Węglewie, 

wykonanie wyniesionych skrzyżowań przy ul. Strażackiej i Nowej oraz przy ul. Józefa 

Chełmońskiego w Węglewie 

29.12.2021 Podpisanie umowy z Prezydentem Miasta Konina w sprawie organizowania, zarządzania  

i planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w gminnych 

przewozach pasażerskich 

29.12.2021 Udział w Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

 

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 2021 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 

46 63 5 43 59 8 224 
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3. Podjęte zarządzenia  

Burmistrz Goliny podjął 51 Zarządzeń oraz 28 Zarządzenia jako Kierownik Urzędu 

Miejskiego w Golinie. 

4. Ograniczenia pracy urzędu spowodowana stanem epidemii 

W następstwie wprowadzonego stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-COV-2 i nałożonych wytycznych oraz zaleceń w zakresie funkcjonowania 

urzędów, instytucji państwowych i samorządowych gmina Golina wdrożyła procedury, 

których celem było: zwiększenie bezpieczeństwa pracowników urzędu, jednostek podległych, 

firm współpracujących oraz interesantów, minimalizowanie ryzyka zakażenia, ograniczenie 

liczby kontaktów w placówkach w danym przedziale czasowym, tym samym chroniąc 

pracowników przed możliwym zakażeniem, podejmowanie na bieżąco szybkich działań 

dostosowanych do etapu zaawansowania stanu epidemii.  

Pomimo tych obostrzeń interesanci Urzędu byli przyjmowani i obsługiwani na bieżąco  

– z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zalecane było załatwiane spraw urzędowych  

w formie telefonicznej i korespondencyjnej: pocztą tradycyjną na adres urzędu, drogą 

elektroniczną na adres email: golina@golina.pl oraz przez skrzynkę ePUAP: 

/Golina/SkrytkaESP. Interesanci mieli również możliwość składania pism, wniosków i podań 

w formie papierowej do Skrzynki Podawczej umieszczonej w przedsionku w wejściu do 

budynku Urzędu. 

mailto:golina@golina.pl
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IV. REALIZACJA POLITYK, STRATEGII I PROGRAMÓW 

W okresie sprawozdawczym w gminie Golina realizowane były następujące strategie  

i programy: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Golina na lata 2016–2026. 

2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2018–2021. 

3. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzież z terenu Gminy 

Golina. 

4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golina na lata 2017–2023. 

5. Program opieki nad zabytkami Gminy Golina na lata 2018–2021. 

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015–2020. 

7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 

2018–2022. 

8. Gminny program wspierania rodziny na lata 2020–2022. 

9. Program Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2021–2024. 

10. Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy 

Golina na rok 2021. 

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 2021. 

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 2021 roku w związku ze Strategią Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026 

realizowano projekty i zadania określone w celach strategicznych: 

1) Tworzenie warunków do otwierania żłobków – od 01.02.2021 r. funkcjonuje Kącik 

Skrzata – Gminny Klub Malucha, który powstał dzięki środkom finansowym  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań określonych w 

Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

MALUCH+ 2020. W budynku Szkoły Podstawowej w Golinie, ul. Wolności 20 zostały 

wydzielone pomieszczenia, które zostały poddane przebudowie i adaptacji. Pozyskane 

środki oraz warunki lokalowe pozwoliły to na utworzenie nowych miejsc opieki w 

klubie dziecięcym dla 19 dzieci z terenu gminy Golina, w wieku 1-3 lat. Jest to 

pierwsza instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 utworzona przez samorząd na terenie 

gminy. Dodatkowo w niepublicznej placówce Tęczowa Dolina funkcjonował 

Niepubliczny Żłobek zapewniający opiekę dla około 17 maluchów; 

2) Zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach – na terenie gminy Golina  

z wychowania przedszkolnego korzysta 367 dzieci, w tym 323 do gminnego 

przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 44  

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2016/xxi/xxi_100_2016_zal.pdf
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do Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w Golinie. Nie wszystkie chętne 

dzieci mają zapewnione miejsce w przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Wiele dzieci 

korzysta z oferty gmin ościennych, w tym Miasta Konina, gmin Lądek, Kazimierz Bisk. 

i Słupca; 

3) Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej w ciągach komunikacyjnych (chodniki, ścieżki 

rowerowe, sygnalizacja świetlna, oznakowanie, monitoring, itp.): 

a) budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kraśnica w ramach projektu 

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – 

etap III”,  

b) wybudowano chodniki przy drogach gminnych w miejscowości Spławie, Kawnice, 

Golina, ul. Łąkowa oraz wykonano bieżące remonty i naprawy dróg gminnych oraz 

chodników na terenie Gminy Golina,  

c) wykonano naprawy i montaż znaków drogowych oraz luster drogowych przy 

drogach gminnych, 

d) budowa i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina - wykonano: 

doświetlenie przejść dla pieszych, zamontowano znaki aktywne oraz progi 

zwalniające przy skrzyżowaniach ulic Okólna i Kopernika w Golinie oraz ul. Jana III 

Sobieskiego w Węglewie, wykonano wyniesione skrzyżowania przy ul. Strażacka  

i Nowa oraz przy ul. Józefa Chełmońskiego w Węglewie, 

e) wymieniono kamery monitoringu na budynku Urzędu Miejskiego w Golinie oraz 

zainstalowano kamerę na budynku OSP w Golinie; 

4) Dostosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych – 

budynki użyteczności publicznej sukcesywnie są remontowane i modernizowane. 

Podczas remontu budynku OSP w Golinie na cele działalności kulturalnej na schodach 

prowadzących na pierwsze piętro budynku wykonano platformę dla osób 

niepełnosprawnych, przebudowano schody zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano nowe 

balustrady. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Golinie brali udział w projekcie 

„DOSTĘPNOŚĆ+ w urzędach JST województwa wielkopolskiego”. Celem projektu 

było podniesienie poziomu przygotowania JST z województwa wielkopolskiego do 

zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób  

z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących 

dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w wielkopolskich 

samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych  

w ramach szkoleń osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie 

osób z niepełnosprawnościami i koordynatorów dostępności; 

5) Powszechna edukacja mieszkańców gminy w zakresie dbałości o bezpieczeństwo – 

funkcjonariusze Komisariatu Policji w Golinie brali udział w spotkaniach z dziećmi  

i młodzieżą szkolną, podczas których przeprowadzali pogadanki m. in. na temat 

profilaktyki narkotykowej, realizowali zadania dotyczące prewencji. Dom Seniora 

organizował spotkania z policjantami o bezpieczeństwie osób starszych oraz ochrony 

przed rabunkiem; 

6) Podjęcie działań w kierunku utworzenia domu dziennej opieki nad osobami starszymi  

i samotnymi – 4 maja 2021 r. ostał otwarty Dzienny Dom Senior + w Golinie.  

Na utworzenie i funkcjonowanie Domu Seniora gmina Golina pozyskała dotację.  
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W 2020 roku Gmina złożyła wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Poznaniu w ramach pierwszej edycji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 

2015-2020, edycja 2020, Moduł I. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu 

Senior+. Udało się pozyskać blisko 154 tys. zł dofinansowania. Zadanie dzięki tym 

środkom i wkładu własnego Gminy Golina w kwocie blisko 48 tys. zł było realizowane 

do 31 stycznia 2021 r. W 2021 r. Gmina Golina otrzymała kolejne dofinansowanie ze 

środków Budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-

2025, edycja 2021, Moduł II. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. 

Od maja 2021 r. z usług i oferty placówki korzysta 20 seniorów, mieszkańców Gminy 

Golina. Uczestniczą oni na co dzień w szeregu zajęć: animacyjnych, 

fizjoterapeutycznych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, 

a także z opieki pielęgniarki i wsparcia psychologa. Uczestnikom zapewniony ciepły 

posiłek każdego dnia oraz pomoc w dotarciu do placówki. Odbywa się szereg 

pogadanek, wykładów, spotkań z kulturą i sztuką, wyjazdów, interakcji 

międzypokoleniowych oraz zajęć, które przyczyniają się do realizacji pasji i rozwoju 

zainteresowań seniorów; 

7) Rozwój obiektów dydaktycznych, kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych (place 

zabaw, siłownie zewnętrzne, skate parki, itp.) – mieszkańcy gminy Golina w 2021 roku 

mogli już w pełni korzystać z uroków Parku Miejskiego w Golinie jako miejsca do 

wypoczynku i aktywnego spędzania czasu. Park Miejski wraz z zespołem dworskim  

w Golinie został wpisany do rejestru zabytków. Przez wiele lat był zaniedbany, teren 

wymagał uporządkowania. Gmina dzięki wsparciu ze środków z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 przeprowadziła prace, dzięki którym zabytkowy Park 

odzyskał dawną świetność. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 247 754,53 zł 

(dofinasowanie 85%, tj. 1 910 591,35 zł). Prace związane z rewitalizacją Parku 

obejmowały odtworzenie alejek, częściowo z betonowej kostki brukowej, nawierzchni 

mineralnej wodoprzepuszczalnej a na większych spadkach z bruku kamiennego. 

Zamontowano elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze na śmieci, stoły 

szachowe, leżaki parkowe, tablice edukacyjne, barierki zabezpieczające. W dolnej 

części parku utworzono scenę letnią, otoczoną drewnianą pergolą, z możliwością 

montażu sezonowego dachu namiotowego. Wykonano nowy plac zabaw. Rozbudowano 

oświetlenie i instalację elektryczną, a także wymieniono istniejące lampy. Wizerunek 

parku istotnie się poprawił. Zieleń jest czynnikiem pod wieloma względami 

wpływającym na jakość życia w środowisku miejskim. Inwestycja został wykonana  

w latach 2019-2020, ale w 2021 roku można było w pełnym zakresie zobaczyć efekty 

wykonanych prac. Aby podkreślić walory parku na jego terenie wykonano w 2021 roku 

prace porządkowe oraz pielęgnację zieleni. Natomiast w Parku dworskim w Radolinie 

w 2021 roku zakupiono i rozsypano tłuczeń na siłowni w parku, wykonano przyłącze 

elektryczne  oraz niezbędne prace porządkowe. Siłownie zewnętrzne oraz place zabaw 

na terenie gminy były na bieżąco konserwowane i naprawiane. Sołectwo Lubiecz 

doposażyło siłownię zewnętrzną o nowe urządzenie sprawnościowe 

(wyciąg+słup+krzesło). Większość obiektów szkolnych korzysta z ekologicznych 

źródeł ciepła tj. gazu albo oleju opałowego. Tylko kotłownia węglowa przy Szkole 

Podstawowej w Przyjmie wymaga zmiany źródła ciepła, a budynek szkoły 

termodernizacji. W 2021 roku została wyłoniona firma, która na zlecenie gminy Golina 

opracowała dokumentację aplikacyjną i projektową dot. termomodernizacji Szkoły 

Podstawowej w Przyjmie, tak aby w 2022 roku można było złożyć wniosek do 

WFOŚGW w Poznaniu o dofinansowanie inwestycji; 
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8) Poprawa dostępności komunikacyjnej środkami transportu zbiorowego – gmina Golina 

zwarła porozumienie na dofinansowanie utrzymania linii autobusowej Miejskiego 

Zakładu Komunikacji w Koninie – 6 kursów autobusów podmiejskich kursujących na 

trasie Golina – Konin w dni robocze (linia 61). Na realizację tego zadania przekazano 

dotację celową dla Miastu Konin w kwocie 126 092,51 zł. W 2021 roku MZK  

zrealizowano 22 876,00 wozokilometrów. Dodatkowo zwarto umowę  

z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S. A. w Koninie na zorganizowanie 

transportu zbiorowego na terenie gminy Golina. W 2021 roku zrealizowano 115 616 

wozokilometrów, a PKS w Koninie za zrealizowanie umowy otrzymał kwotę 

412 749,12 zł. W 2021 roku gmina Golina otrzymała z dotację z Funduszu 

Autobusowego w kwocie 346 848,00 zł na pokrycie kosztów usługi przewozów 

autobusowych realizowanych w okresie od 2.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Środki  

z Funduszu Autobusowego zostały przeznaczane na dofinansowanie zadań 

zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie gminy Golina, usługa ta była świadczona przez PKS 

w Koninie. Dofinansowanie przyznane jest w formie dopłaty do kwoty deficytu 

pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej. Kwota dopłaty do 1 km wyniosła 3,00 zł. Ustalona sieć 

połączeń umożliwiła mieszkańcom z terenu Gminy Golina dojazd m. in. do szkół oraz 

do pracy; 

9) Wzmocnienie istniejącej bazy kulturalnej i bibliotecznej, Działania na rzecz lepszego 

zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży – jednym z najważniejszych 

zadań Biblioteki Publicznej w Golinie jest upowszechnianie wiedzy i promocja edukacji 

czytelniczej. W bibliotece były organizowane lekcje biblioteczne, których motywami 

przewodnimi jest celebrowanie ważnych wydarzeń literackich. Wychodząc na przeciw 

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 

oraz propagować patriotyzm i postawy prospołecznych. W 2021 roku zorganizowano 

kilka konkursów, w których wzięło udział około 90 osób. 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). Dodatkowo dzieci i młodzież mogą 

korzystać z Hali Widowiskowo-Sportowa w Golinie, którą zarządza dyrektor Biblioteki 

Publicznej. Hala oferuje miłośnikom sportu i aktywnego wypoczynku szereg 

atrakcyjnych zajęć cyklicznych, m.in.: zajęcia z futsalu, urodziny na Hali, Zagraj  

ze mną Tato, badmington, piłka sitkowa, tenis ziemny i stołowy, piłka koszykowa, 

karate, kik-boxing, zumba, treningi fitness – prowadzone przez Kuźnię Sylwetki 

Bartosza Plucińskiego, szkoła tańca SKAKANKA DANCE dla dzieci i młodzieży, joga. 

Dom Kultury w Golinie 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 na temat różnorodnych form kultury i sztuki;  

10) Współpraca władz publicznych z organizacjami pozarządowymi – Rada Miejska  

w Golinie przyjęła programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dokument 
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określił obszary i zasady oraz formy współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz 

z wykazem zadań priorytetowych realizowanych ramach tej współpracy. Program 

zatwierdzony na 2021 rok pozwolił na prowadzenie działań do osiągniecia 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. 

Współpraca Gminy Golina z sektorem trzecim przybrała formę finansową oraz 

pozafinansową. W 2021 roku zawarto łącznie 6 umów na wsparcie realizacji zadań 

publicznych z organizacjami pozarządowymi. Większość z zakładanych celów została 

osiągnięta, z uwagi na stan epidemii spowodowanym wirusem COVID-19 część z nich 

z przyczyn niezależnych od oferentów nie była możliwa do zrealizowania. Na realizację 

zadań publicznych w 2021 roku organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w łącznej 

kwocie 100 000,00 zł, kwota wydatkowana i rozliczona 99 959,68 zł; 

11) Wsparcie gospodarki i propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców – 

w 2017 roku gmina Golina objęła udziały w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Koninie (Uchwała Nr XLIV/216/2017). Przedmiotem działania 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie jest m.in.: wspieranie małych  

i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację usług doradczych, szkoleniowych  

i informacyjnych oraz udzielanie dotacji, doradztwo finansowe, pozyskiwanie 

zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej, 

pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców, 

organizowanie seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego  

i lokalnego, współpraca z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju 

regionalnego. W związku ze zwiększającą się liczbą przedsiębiorców z terenu Gminy 

Golina, którzy korzystają ze wsparcia Agencji m.in. z pośrednictwa w zakresie 

udzielania pożyczek i poręczeń, rekomenduje się objęcie udziałów w kapitale 

zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie z siedzibą w Koninie. W 2021 

roku mieszkańcy gminy Golina korzystali z Mobilnego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich, na Sali Narad Urzędu Miejskiego w Golinie dyżurowali 

konsultanci z ARR udzielając merytorycznego wsparcia oraz przekazywali informację  

o możliwości pozyskania dofinansowania z UE; 

12) Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą –  

w 2021 roku zrealizowano następujące inwestycje i przedsięwzięcia na drogach 

gminnych na terenie gminy Golina, przebudowa dróg w miejscowości Golina  

ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego (wykonano odwodnienie, roboty ziemne, 

krawężniki i obrzeża, nawierzchnię jezdni, nawierzchnie na skrzyżowaniu 

wyniesionym, nawierzchnie zjazdów i chodników), przebudowa drogi w miejscowości 

Golina  ul. Partyzantów (wykonano przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem), 

remont chodnika w Golinie ul. Łąkowa, przebudowa drogi gminnej nr 472062 i 472063 - 

sołectwo Sługocinek, budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo 

Spławie, budowa i przebudowa dróg gminnych przy ul. Wyspiańskiego i Kossaka - 

sołectwo Węglew, przebudowa drogi gminnej nr 244 - sołectwo Myślibórz, kontynuacja 

przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - sołectwo Kawnice, przebudowa 

drogi gminnej nr 472035- sołectwo Rosocha, budowa i modernizacja przejść dla 

pieszych na terenie gminy Golina, wykonanie zatoczki autobusowej o pow.135 m²  

w asfalcie - sołectwo Adamów, budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości 

Kraśnica w ramach projektu Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji 

http://www.golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2017/xliv_216_2017.pdf
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publicznej na terenie K OSI – etap III, budowa i modernizacja przejść dla pieszych na 

terenie gminy Golina - wykonano: doświetlenie przejść dla pieszych, zamontowano 

znaki aktywne oraz progi zwalniające przy skrzyżowaniach ulic Okólna i Kopernika  

w Golinie oraz ul. Jana III Sobieskiego w Węglewie, wykonano wyniesione 

skrzyżowania przy ul. Strażacka i Nowa oraz przy ul. Józefa Chełmońskiego  

w Węglewie; 

13) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Golina, rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej – w 2021 roku oddano do użytku przedsięwzięcie zrealizowane  

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. Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej mają 

możliwość podłączenia mieszkańcy miejscowościach: Golina, Kawnice, Węglew, 

Kraśnica, Spławie, Adamów z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w Golinie. 

Instalację kanalizacyjną wykonano na obszarze o zwartej zabudowie nie posiadające 

systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Wybudowano sieć grawitacyjną i ciśnieniową, 

wykonano również 15 sztuk podziemnych przepompowni ścieków. Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków polegała na wybudowaniu nowej instalacji oczyszczania 

biologicznego oraz przebudowie instalacji. Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia 

mocy przerobowej oczyszczalni oraz wpłynęła na poprawę jakości ścieków 

oczyszczonych. Docelowo do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych około 2 800 

mieszkańców. Władzie gminy Golina planują dalszą rozbudowę sieci kanalizacji 

sanitarnej. Wykonano projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew, 

ul. Dębowa i Rubinowa i Kraśnica Kolonia oraz Kraśnica, ul. Nad Stawami; 

14) Wsparcie ochrony i rewitalizacja obiektów historycznych i zabytkowych – z budżetu 

gminy Golina udzielono dotacji celowych na prace konserwatorsko – restauratorskie w 

kościele filialnym pw. św. Jakuba w Golinie, polegających na bieżącej konserwacji 

oszalowania zewnętrznego drewnianej części kościoła, poprzez malowanie 

specjalistycznymi środkami impregnująco-barwiącymi, pracach konserwatorskich 

obrazu „Pieta” w kaplicy północnej (obraz olejny na płótnie), pracach konserwatorskich 

ołtarza w kaplicy północnej, wykonaniu prac budowlanych w zakresie uzupełnienia 

wypraw tynkarskich partii cokołowej murowanej części kościoła z przywróceniem 

historycznej formy tego cokołu. W miejscowości Rosocha wykonano podest pod 

zabytkową pompę oraz odrestaurowano pompę strażacką OSP Rosocha. Wykonano 

remont przydrożnej kapliczki w miejscowości Spławie. 

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 2021 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 35/2016 z dnia 23 września 2016 r.). To grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca 

wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują. 

Podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy 

http://golina.pl/zasoby/files/2018/sesje/xlvi_229_2017.pdf
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osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawiskom przemocy na terenie gminy Golina. 

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Jest to 

procedura polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego wywołanych nadużywaniem 

alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożeniem planu pomocy oraz podjęcie działań 

interwencyjnych. Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są przedstawiciele 

policji, ośrodków pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia i gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” 

następuje poprzez wypełnienie formularza „A” przez przedstawiciela wyżej wymienionych 

instytucji i przekazanie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który w celu 

rozwiązania problemów związanych w występowaniem przemocy w rodzinie tworzy grupy 

robocze. Praca grupy roboczej prowadzona jest w zależności od zgłaszanych potrzeb i skupia 

się na rozwiązywaniu problemów w konkretnej rodzinie. Na spotkania zapraszane są osoby 

doświadczające przemocy oraz wzywane są osoby, co do których istnieje podejrzenie, że 

zastosują przemoc. Członkami grup roboczych są członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 

ora z razie potrzeby dodatkowi specjaliści. 

W roku 2021 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkowie  

22 grup roboczych powołanych na potrzeby konkretnej procedury odbyli 23 spotkania. 

Liczba osób doświadczających przemocy w 2021 r., a objętych procedurą Niebiskiej 

Karty to: 21 kobiet i 1 mężczyzna. Nie odnotowano przemocy wobec dzieci i osób 

niepełnosprawnych. 

Ujawnione formy przemocy w rodzinach to: 20 osób z problemem przemocy 

psychicznej, 17 osób z problemem przemocy fizycznej oraz 16 osób z innymi problemami. 

Wszystkie te osoby otrzymały poradnictwo socjalne, a 4 osoby skorzystały z pomocy 

psychologicznej (psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej dyżurujący w MOPS). 

Działanie grup roboczych spowodowało założenie 9 Niebieskich Kart-C  

i 6 Niebieskich Kart-D. 

W 2021 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 nowych spraw związanych  

z procedurą (niebieskiej Karty-A). 9 Niebieskich Kart kontynuowana była z lat poprzednich. 

Łącznie przeprowadzono 22 procedury. Wszystkie Niebieskie Karty-A sporządziła Policja. 

W minionym roku zakończono prowadzenie 11 procedur (4 z 2021 r., 6 z 2020 r.  

i 1 z 2019 r.). Wszystkie z powodu ustania przemocy w rodzinie. 

Skala zjawiska przemocy na terenie gminy Golina nie jest bardzo wysoka. Mimo, że 

wiele źródeł podaje o nasilającej się w trakcie pandemii koronawirusa fali przemocy nie 

zauważono tego na terenie gminy. Nie jest jednak znana skala ukrytej przemocy, czyli takiej, 

gdzie ofiary przemocy jeszcze nie zdecydowały się ujawnić „swojego problem”. 

W dalszych działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ważne będzie zwiększenie 

skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 

świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą. 

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.   

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


Raport o stanie Gminy Golina  2021  

 

   67 

 

Stypendium może być przyznane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu 

Gminy Golina za bardzo dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w konkursach, 

turniejach i olimpiadach.  

Stypendium za bardzo dobre wyniki przyznaje się uczniom, których oceny na 

świadectwie szkolnym w danym roku, spełniają łącznie następujące kryteria: uzyskali średnią 

ocen na świadectwie z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,2 – w klasach IV-VI szkoły 

podstawowej lub 5,0 – w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczęszczają do szkoły, 

której siedziba znajduje się na terenie gminy Golina.  

Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach może 

być przyznane uczniom którzy spełniają łącznie następujące kryteria: uzyskali tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim i ogólnopolskim 

organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.) lub zajęcie czołowego miejsca 

na zawodach sportowych: na szczeblu wojewódzkim osiągnięcie co najmniej I-X miejsca, na 

szczeblu ogólnopolskim osiągnięcie co najmniej I-XX miejsca lub tytuł laureata konkursu, 

turnieju, olimpiady o charakterze artystycznym o zasięgu krajowym oraz uczęszczają do 

szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Golina. W przypadku uzyskania przez 

ucznia w tym samym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach, stypendium zostanie 

przyznane za osiągnięcia o najwyższej randze. 
Po raz pierwszy najzdolniejsi uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych  

na terenie gminy Golina otrzymują stypendia motywacyjne w 2018 roku.  

Za rok szkolny 2020/2021 Burmistrz Goliny przyznał jednorazowe stypendium 124 

uczniom w kwotach: 560 zł za osiągniecia indywidulane i 420 zł za osiągnięcia zespołowe.  

Stypendia motywacyjne otrzymało:  

 za bardzo dobre wyniki w nauce – 110 uczniów (SP Golina –56 uczniów, SP Kawnice – 

20 uczniów, SP Przyjma – 24 uczniów, SP Radolina – 10 uczniów), 

 za zajecie czołowego miejsca na zawodach sportowych – 10 uczniów (SP Golina –  

5 uczniów, SP Kawnice – 5 uczniów), 

 za uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego – 4 uczniów (SP Golina).  
 

Z uwagi na sytuację epidemiczną wręczenie stypendiów w 2021 roku miało kameralny 

charakter. Uroczyste wręczenie stypendium dla wyróżnionych uczniów odbyło się w każdej 

ze szkół w obecności Burmistrza Goliny, wyróżnionych uczniów oraz dyrektorów szkół  

i wychowawców. Na stypendia motywacyjne za rok szkolny 2020/2021 wydatkowano łącznie 

kwotę 68 600,00 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) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Golinie – w 2021 roku podjęto czynności 

zmierzające do przebudowy i budowy obiektów lekkoatletycznych na Stadionie 

Miejskim w Golinie. Wykonano dokumentację projektową bieżni na Stadionie. 

Wybudowano zaplecze sanitarne (kontener sanitarny wyposażony w instalacje 

wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie elektryczne) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, tj. wykonano odpowiednie przyłącza; 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2017/lokalny_program_rewitalizacji_gminy_golina_na_lata_2017-2023.pdf
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2) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utworzenie monitoringu w miejscach 

niebezpiecznych oraz montaż słupów oświetleniowych w miejscach gdzie brakuje 

oświetlenia - Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe, która zarządza i administruje 

oświetleniem ulicznym na terenie gminy sukcesywnie wymienia oświetlenie uliczne na 

energooszczędne oraz wykonuje bieżące naprawy i konserwację oświetlenia ulicznego. 

W 2021 roku na terenie gminy Golina spółka zrealizowała I etap projektu 

„Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury 

oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, 

łódzkiego i dolnośląskiego” program „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” 

sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W 2021 roku zamontowano 234 oprawy, w tym: wymieniono 185 opraw oraz 

zamontowano 49 nowych punktów oświetleniowych dodatkowo wymieniono 53 słupy. 

Prace wykonano w Golinie na osiedlu Zachód oraz na osiedlu Starówka. Wiele 

inicjatyw realizowanych ze środków funduszu sołeckiego zakłada zakup i montaż lamp 

solarnych do oświetlenia ulic. W 2021 roku lampy solarne zakupiono dla sołectw: 

Lubiecz, Kolno, Spławie. Monitoring miejski wzbogacił się o nową kamerę na budynku 

OSP w Golinie, kamery monitoringu na budynku Urzędu Miejskiego w Golinie zostały 

wymienione. Podgląd do obrazu z kamer monitoringu na terenie miasta Golina ma Straż 

Miejska w Golinie.   

3) Aktywizacja społeczna mieszkańców realizowana przez Bibliotekę Publiczną w Golinie 

– Biblioteka  Publiczna w Golinie, jej filia Przyjmie oraz punkt biblioteczny  

w Kawnicach 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: zorganizowano 

spotkania autorskie z Joanną Olech. Biblioteka zaprosiła na „Narodowe czytanie”,  

w 2021 roku fragmenty „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej czytał znany  

i ceniony aktor Andrzej Grabowski. 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 6 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, 

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. 

Biblioteka Publiczna w Golinie w swojej pracy uwzględnia rożne kategorie 

użytkowników, dlatego chętnie przystąpiła do projektu „Mała książka, wielki 

człowiek”, jest to wyprawka czytelnicza dla dzieci w wieku 3-6 lat. Za każdą wizytę  

w bibliotece, zakończonej wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 

dziecięcego Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu 10 zostaje uhonorowany 

imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz książką. 

W 2021 roku wydano 160 wyprawek. Czytelników, którzy lubią dzielić się wrażeniami 

ze swoich lektur i rozmawiać o nich, Biblioteka Publiczna zaprasza na comiesięczne 

spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki. Biblioteka organizowała akcje promujące 

czytelnictwo: akcja Książka na telefon, Książka zamiast kwiatka, Spotkania 

Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych i Dyskusyjnego Klubu Książki dla 

Młodzieży, Kiermasz książki używanej „Lato z klasyką”. Pomieszczenia Biblioteki 
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udostępniane są: psychologowi pełniącemu dyżur w ramach Gminnej Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołowi Wokaliza, Polskiemu Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów. W Bibliotece odbywają się liczne zajęcia 

adresowane do dzieci i młodzieży.  

W 2021 roku Biblioteka Publiczna w Golinie realizowała projekt „Festiwal Kultury 

Lokalnej”, w okresie od 09.08.2021 r. do 22.10.2021 r., sfinansowany przez  Zarząd 

Powiatu Konińskiego. Celem projektu było rozwijanie kompetencji kulturowych, 

społecznych i osobistych oraz podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności  

w różnych dziedzinach kultury wśród mieszkańców gminy Golina, ze szczególnym 

uwzględnieniem seniorów, pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+, młodzieży,  

a także stworzenie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny 

na rzecz rozwoju i krzewienia kultury lokalnej. Zrealizowanie działania: organizacja 

warsztatów wokalnych, organizacja warsztatów rękodzielniczych pn. „Lokalne cuda-

wianki”, organizacja Festiwalu Kultury lokalnej – wydarzenie zostało zorganizowane  

w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golinie; 

4) 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 2021 roku Dom Kultury realizował m.in. następujące działania, 

imprezy i projekty: XXIX 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. Z uwagi na epidemię 

koronawirusa plan pracy Domu Kultury musiał ulec znaczącej modyfikacji, działając  

w nowej trudnej rzeczywistości prowadzono niektóre zajęcia i konkursy 

przeprowadzono w formule online. 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. Dom Kultury w Golnie w 2021 roku uruchomił nabór 

wniosków na oddzielne inicjatywy kulturalne w ramach konkursu „Golina w kulturze 

aktywnie działać zaczyna”. Komisja wybrała następujące inicjatywy: Stowarzyszenie 

Razem dla Goliny – projekt „Przyłapani na kulturze”, Wielkopolskie Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi NASZA RADOLINA – projekt „W kręgu pieśni, kwiatami i żywiołami – 

słowiańskie pożegnanie lata w Radolinie”, Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja  

w Węglewie – projekt „Szopka Bożonarodzeniowa – Golina w stronę tradycji”, 

Plecionkarskie Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy – projekt „Warsztaty – 

Wiklinowe Sploty”.  

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. Zachowanie 

najcenniejszych zabytków architektury w gminie jest jednym z elementów ochrony 

dziedzictwa kulturowego naszego regionu. 

W ramach realizacji Programu objęto pracami następujące obiekty: 

1) Zespół dworsko-parkowy w Golinie: 

W roku 2021 wykonano niezbędne prace porządkowe;   

2) Park dworski w Radolinie: 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2018/sesje/l_281_2018_zal.pdf
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W 2021 roku zakupiono i rozsypano tłuczeń do siłowni w parku. Wykonano niezbędne 

prace porządkowe;   

3) Cmentarz rzymskokatolicki w Myśliborzu oraz cmentarz ewangelicko-augsburski  

w Węglewskich Holendrach:  

Wykonano prace porządkowe.  

4) Kościół p.w. św. Jakuba w Golinie:  

Udzielono dotacji celowych dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Golinie na prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele filialnym 

pw. św. Jakuba w Golinie, polegających na: 

a) prace w zakresie bieżącej konserwacji oszalowania zewnętrznego drewnianej części 

kościoła, poprzez malowanie specjalistycznymi środkami impregnująco-barwiącymi, 

pracach konserwatorskich obrazu „Pieta” w kaplicy północnej (obraz olejny na 

płótnie), pracach konserwatorskich ołtarza w kaplicy północnej – dotacja w kwocie 

85 000,00 zł, 

b) wykonanie prac budowlanych w zakresie uzupełnienia wypraw tynkarskich partii 

cokołowej murowanej części kościoła z przywróceniem historycznej formy tego 

cokołu – dotacja w kwocie 38 000,00 zł, 

c) w trakcie prowadzonych prac okazało się, że jest konieczne rozszerzenie zakresu 

prac o wykonanie bariery przeciwwilgociowej cokołu części murowanej kościoła. 

Rada Miejska w Golinie zdecydowało o przekazaniu dotacji na prace budowlane  

w zakresie uzupełnienia wypraw tynkarskich partii cokołowej murowanej części 

kościoła z przywróceniem historycznej formy cokołu - dotacja w kwocie 25 000,00 

zł; 

5) OSP Rosocha – zabytkowa pompa: 

Wykonano podest pod zabytkową pompę oraz odrestaurowano pompę strażacką; 

6) Przydrożna kapliczka w miejscowości Spławie: 

Wykonano remont kapliczki.  

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. Plan zaktualizowano Uchwałą nr 

XXVI/148/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie aktualizacji i przyjęcia uzupełnienia 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015-2020”.  

1) Termomodernizacja budynków Publicznych - w 2021 roku rozpoczęto prace związane 

przygotowaniem dokumentacji projektowej na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja 

budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie; 

2) Sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – spółka Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe sukcesywnie wymienia oświetlenie uliczne na energooszczędne oraz 

wykonuje bieżące naprawy i konserwację oświetlenia ulicznego. W 2021 roku na 

terenie gminy Golina spółka zrealizowała I etap projektu „Zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach 

gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego” program 

„SOWA – oświetlenie zewnętrzne” sfinansowanego przez NFOSiGW. W 2021 roku 

zamontowano 234 oprawy, w tym: wymieniono 185 opraw oraz zamontowano  

49 nowych punktów oświetleniowych dodatkowo wymieniono 53 słupy. Prace 

wykonano w Golinie na osiedlu Zachód oraz na osiedlu Starówka; 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2016/xvii/xvii_84_2016_zal.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxvi-148-2020-zalacznik-plan-gospodarka-niskoemisyjna.pdf
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3) Kontynuacja gazyfikacji gminy sieci magistralne – 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. W 2021 roku do OSP Kawnice 

wykonano przyłącze gazowe do remizy strażackiej oraz garaży, na ten cel przekazano  

z budżetu gminy dotację celową; 

4) W celu ograniczenia ruchu pojazdów na drogach na terenie gminy Golina, w ramach 

zawartych umów i porozumień zrealizowano zadania własne gminy dotyczące 

organizacji publicznego transportu: gmina Golina zwarła porozumienie na 

dofinansowanie utrzymania linii autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Koninie – 6 kursów autobusów podmiejskich kursujących na trasie Golina – Konin  

w dni robocze (linia 61). Na realizację tego zadania przekazano dotację celową dla 

Miastu Konin w kwocie 126 092,51 zł. W 2021 roku MZK  zrealizowano 22 876,00 

wozokilometrów. Dodatkowo zwarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji 

Samochodowej S. A. w Koninie na zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie 

gminy Golina. W 2021 roku zrealizowano 115 616  wozokilometrów, a PKS w Koninie 

za zrealizowanie umowy otrzymał kwotę 412 749,12 zł; 

W 2021 roku wykonano szereg inwestycji związanych z remontami i budową dróg 

gminnych, zrealizowano m. in.: przebudowa dróg w miejscowości Golina ul. Wojska 

Polskiego, Bema, Dąbrowskiego (wykonano odwodnienie, roboty ziemne, krawężniki  

i obrzeża, nawierzchnię jezdni, nawierzchnie na skrzyżowaniu wyniesionym, nawierzchnie 

zjazdów i chodników),  przebudowa drogi w miejscowości Golina  ul. Partyzantów (wykonano 

przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem), remont chodnika w Golinie ul. Łąkowa, 

przebudowa drogi gminnej nr 472062 i 472063 - sołectwo Sługocinek, budowa chodnika przy 

drodze gminnej 472012 - sołectwo Spławie, budowa i przebudowa dróg gminnych przy  

ul. Wyspiańskiego i Kossaka - sołectwo Węglew, przebudowa drogi gminnej nr 244 - 

sołectwo Myślibórz, kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - 

sołectwo Kawnice, przebudowa drogi gminnej nr 472035 - sołectwo Rosocha, budowa  

i modernizacja przejść dla pieszych na terenie gminy Golina, wykonanie zatoczki 

autobusowej o pow.135 m² w asfalcie - sołectwo Adamów, budowa ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kraśnica w ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”, budowa i modernizacja przejść dla 

pieszych na terenie gminy Golina - wykonano: doświetlenie przejść dla pieszych, 

zamontowano znaki aktywne oraz progi zwalniające przy skrzyżowaniach ulic Okólna  

i Kopernika w Golinie oraz ul. Jana III Sobieskiego w Węglewie, wykonano wyniesione 

skrzyżowania przy ul. Strażacka i Nowa oraz przy ul. Józefa Chełmońskiego w Węglewie. 

W lipcu 2019 r. gmina Golina podpisała porozumienie z Wojewódzkim 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. W 2021 roku akcja informacyjna dla 

mieszkańców gminy Golina była kontynuowana. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Golinie wydawał zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w programie Czyste Powietrze, 

w 2021 roku wydano 62 zaświadczenia. 
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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 2021 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 2021 roku zarząd nad lokalami mieszkaniowymi na postawie zawartej umowy 

sprawował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie. 

Dochody w 2021 roku z tytułu czynszu za najem mieszkań komunalnych i socjalnych 

wyniosły 38 353,58 zł.  W minionym roku nie sprzedano żadnego lokalu.  

W 2021 roku przeprowadzono bieżące remonty i naprawy w budynkach komunalnych  

i socjalnych, na które wydatkowano kwotę 8 700,00 zł. Wykonano naprawę pokrycia 

dachowego na pomieszczeniach gospodarczych w Golinie przy ul. Strażackiej.  

Gmina Golina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych większości rodzin 

oczekujących na najem mieszkania (51 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 31.12.2021 r. wyniosło 8 079,24 zł (zadłużonych było 

5 lokatorów). 

8. Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022 

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Uchwałą Nr XXX/91/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2019 r. 

przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.  

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie zatrudniał 1 asystenta 

rodziny, który świadczył wsparcie dla 17 rodzin (37 dzieci) przeżywających trudności 

opiekuńczo – wychowawcze. W trakcie roku sprawozdawczego zakończono współpracę  

z 4 rodzinami, z tego w 3 rodzinach zrealizowano określone cele, a jedna rodzina zaprzestała 

współpracy.  

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2018/sesje/l_280_2018.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvii_91_2019_zal.pdf
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W 2021 r. zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Koninie 16 dzieci  

z 12 rodzin objętych było pieczą zastępczą w tym: 9 dzieci – rodzina zastępcza spokrewniona,  

4 dzieci – rodzina zastępcza niezawodowa, 3 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 2021r. gmina wydatkowała na realizację programu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej kwotę 131 916,60 zł z czego na pieczę zastępczą kwotę 61 117,48 a na asystenta 

rodziny 70 799,12 zł (w tym dotacja 2 000,00zł).  

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

socjalnego i rodzinnego. 

9. Program Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2021–2024 

Uchwałą nr XXVI/146/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 26 listopada 2020 r. przyjęto 

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2021-2024 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 3 690,00 zł.  

Realizację Programu połączono z działaniami mającymi na celu umożliwienie 

atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych podczas 

zorganizowanych gminnych zawodów i konkursów sportowych.  

W roku 2021 gmina Golina realizowała zadania wynikające z Programu w ramach 

kampanii „Narkotyki-to mnie nie kręci!”. 

W ramach programu podjęte zostały następujące działania: 

1) w szkołach odbywały się prelekcje na temat szkodliwości zażywania narkotyków  

i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy), omawiano z uczniami metody 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, przeprowadzano pogadanki 

utrwalające zachowania asertywne. Dzieci wykonywały też prace plastyczne 

propagujące zdrowy styl życia; 

2) poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, zawodów sportowych 

zagospodarowany został czas wolny uczniów; 

3) pedagodzy szkolni przeprowadzali z młodzieżą rozmowy profilaktyczno– 

wychowawcze, podczas których poruszana była tematyka związana z uzależnieniami,  

w tym od narkotyków. Pedagodzy prowadził indywidualne rozmowy z uczniami i ich 

rodzicami, ułatwiając rozwiązanie wielu problemów. Zagadnienia z zakresu profilaktyki 

narkotykowej realizowane były poprzez podejmowanie na zajęciach tematów 

dotyczących tego problemu; 

4) we współpracy z rodzicami podejmowane były działania związane z eliminowaniem 

niepokojących zachowań młodzieży; 

5) funkcjonariusze Komisariatu Policji w Golinie brali udział w spotkaniach z dziećmi  

i młodzieżą szkolną, podczas których przeprowadzali pogadanki m. in. na temat 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/uchwala.xxvi.146.2020-narkomania-na-2021-2024.pdf
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profilaktyki narkotykowej, realizowali zadania dotyczące prewencji i tym samym 

włączali się w działania zawiązane z przeciwdziałaniem narkomanii.  

Z powodu epidemii koronawirusa nie wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały 

zrealizowane. 

10. Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta  

i Gminy Golina na rok 2021 

Uchwałą Nr XXVI/145/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 26 listopada 2020 r.  

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta  

i Gminy Golina na 2021 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 2021 roku z budżetu 

gminy Golina sfinansowano różne działania, projekty podmioty podmiotów publicznych  

i środowiskowych zajmujących się profilaktyką z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  

w kwocie 237 007,15 zł.    

Głównym założeniem Programu było zmniejszenie problemów alkoholowych  

i narkomanii oraz zapobieganie powstawaniu nowych patologii na terenie gminy.  

W celu inicjowania działań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów 

alkoholowych Burmistrz Goliny powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Golinie. Celem długofalowym jest wytworzenie wśród mieszkańców gminy 

nowej świadomości dotyczącej realizacji alkohol, narkotyki – człowiek oraz promowanie 

zdrowego stylu życia.  

Podstawowym zadaniem GKRPA w 2021 roku była profilaktyka ukierunkowana 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). 

Realizację programu profilaktycznego połączono z działaniami mającymi na celu 

umożliwienie atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.  

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym gmina Golina realizowała zadania w ramach 

kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Postaw na rodzinę”. Uczniowie ze szkół 

podstawowych z terenu gminy Golina brały udział w konkursach profilaktycznych, konkursy 

indywidulne i klasowe, porady psychologiczne i terapeutyczne. W szkołach odbywały się 

konkursy plastyczne na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz 

narkotyków. Rodzice i nauczyciele otrzymali materiały profilaktyczne do pracy z dziećmi 

promujące zdrowy styl życia, wolny od nałogów i uzależnień. Ponadto szkoły realizowały 

szkolne programy profilaktyczne, takie jak: Przyjaciele Zippiego, Ogólnopolski Dzień Walki 

z Depresją, Sprzątanie Świata, Dzień Zdrowego Śniadania, Czyste powietrze wokół nas, 

Zdrowo jem-więcej wiem, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Światowy Dzień bez Tytoniu, 

Bieg po zdrowie, Stop – mowie nienawiści, Patriotyzm w dobie koronawirusa. W szkołach 

odbywały się konkursy z okazji Dnia Sportu, zajęcia sportowe na basenie w związku  

z realizacją programu Umiem Pływać 2021, konkursy językowe i przedmiotowe, konkurs 

tańca, odbyły się wycieczki krajoznawcze w ramach rządowego programu Poznaj Polskę. 

Wszystkie w/w wydarzenia organizowane były w celu zagospodarowania czasu wolnego 

mieszkańców oraz miały na celu propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu  

https://bip3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/uchwala.xxvi.145.2020-program-gkrpa-na-2021.pdf
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i narkotyków.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku przyznała 

dofinansowanie do wypoczynku letnio-wyjazdowego dla dzieci i młodzieży. Z tej formy 

wsparcia skorzystało 50 uczniów. Wsparcie finansowe otrzymały: Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich z Konina w kwocie 17 500,00 zł (dofinansowano wyjazd do ośrodka w Olczy 

k/Zakopanego 02.08.2021 r. – 10.08,2021 r.), ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin  

w kwocie 15 000,00 zł (dofinansowano wyjazd do Pobierowa 14.07.2021 r. – 28.07.2021 r.). 

Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku dofinansowano w kwocie  

13 000,00 zł Świetlicę Socjoterapeutyczną, która prowadziła zajęcia w Szkole Podstawowej  

w Golinie (pomoc otrzymało 20 wychowanków systematycznie oraz kilkoro okazjonalnie  

ze środowisk dysfunkcyjnych). Świetlica, poza zapewnieniem dzieciom spędzania czasu 

wolnego, pomoc wychowankom przy odrabianiu lekcji, rozwijanie zainteresowań, 

wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości oraz nauczaniu radzenia 

sobie w trudnych. W dniach 23.03.2021 r. – 09.04.2021 r. oraz 20.12.2021 r. – 22.12.2021 r.  

Świetlica Socjoterapeutyczna w Golinie prowadziła pracę zdalną z wychowankami. 

Wychowawcy byli do dyspozycji dzieci w ciągu całego tygodnia - od poniedziałku  

do niedzieli. Pomagali i służyli radą w odrabianiu prac, omawiali te prace, rozmawiali  

z wychowankami (telefonicznie). Kontakt ten zależał od ich potrzeb, w związku z czym 

łączyli się z dziećmi o różnych porach dnia. Natomiast spotykali się z całą grupą na Zoomie 

omawiając wspólne prace przez co zapewnili dzieciom również kontakt wzrokowy między 

sobą. Tym samym zaspakajali ich potrzebę bycia w grupie rówieśniczej - dzieci tęskniły  

za sobą, miały potrzebę zobaczenia się i porozmawiania ze sobą. Codziennie w godzinach 

porannych dzieci miały wysyłane karty pracy i zadania na dany dzień, a kontaktowały się 

indywidualnie, np. na grupie Messenger i telefonicznie. Natomiast w godzinach 

popołudniowych otrzymywały wsparcie od opiekunów świetlicy w ewentualnych 

trudnościach w odrabianiu prac domowych. Od 1.10.2021 do 31.12.2021 r. czas pracy 

świetlicy został wydłużony o 2 godziny tygodniowo.  

W 2021 roku gmina Golina zrealizowała projekt „Wyposażenie świetlicy 

środowiskowej w miejscowości Golina”, który obejmował zakup wyposażenia świetlicy 

środowiskowej w sprzęt multimedialny oraz wyposażenie niezbędne do pracy z osobami 

uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu. Wartość projektu: 68 990,70 zł z tego: 

dofinansowanie - dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą zadań z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych 54 000,00 zł, wkład własny Gminy Golina  

14 990,70 zł. 

Komisja w 2021 roku ściśle współpracowała z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego  

i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie oferującego pomoc: psychologa, prawnika, specjalisty 

pracy z rodziną. W 2021 roku gmina Golina dofinansowała ww. Ośrodek w kwocie 4 626,00 

zł. 

W 2021 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 42 konsultacji. 

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 placówkach medycznych takich jak: 
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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. 

Nadmienić należy, że z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego Covid 19 nie 

zrealizowano zaplanowanych z Przewodniczącym GKRPA, Komendantem Straży Miejskiej 

wspólnie z Dzielnicowymi Komisariatu Policji w Golinie w ramach realizacji zadań 

priorytetowych poprzez kontrolę połączoną z instruktarzem placówek handlowych 

prowadzących działalność w zakresie sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych. 

W 2021 roku Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki na zlecenie 

gminy Golina wykonała Raport z przeprowadzonego terenowego szkolenia sprzedawców  

z podwójnym audytem w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Celem zadania było 

ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie dzieci i młodzieży. 

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 XXVIII/166/2021  Rady Miejskiej w Golinie z 28 stycznia 2021 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 2021 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.  

W 2021 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 2021, 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. Pozostałe dotacje przyznano w formie pozakonkursowej  

(tzw. małe granty).  

Dotacje otrzymały: 

1) Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich (dotacja 13 000,00 zł): 

Zrealizowane zadania: zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień wychowanków, stymulowanie rozwoju oraz łagodzenie 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-166-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvi-80-2019.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/xvi-80-2019.pdf
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niedostatków wychowawczych w rodzinie oraz eliminowanie zaburzeń zachowania. 

Realizacja programów w trybie stacjonarnym oraz częściowo zdalnie, w tym zajęć 

socjoterapeutycznych, profilaktycznych, sportowo–rekreacyjnych, korekcyjno–

kompensacyjnych. Systematyczne dożywianie dzieci. Realizacja imprez, programów, 

konkursów, uroczystości. Wsparciem objętych zostało 20 dzieci.  

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; 

2) Ludowy Zespół Sportowy „Polonia Golina” (dotacja 70 000,00 zł): 

Zrealizowano zadania: przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych  

w zakresie piłki nożnej w Grupie Trampkarz – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny dla 

około 20 osób, przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych w zakresie 

piłki nożnej w Grupie Senior  - 2-3 razy w tygodniu po 2 godziny dla około 30 osób, 

przygotowanie i przeprowadzenie turnieju integracyjno-sportowego dla około 100 osób, 

koordynacja projektu – zorganizowanie pracy 3 – osobowego zespołu koordynującego 

w ramach wkładu osobowego.   

Osiągnięte efekty: wzrost umiejętności gry w piłkę nożną, zapewnienie społeczeństwu 

odpowiednich warunków do sportu i rekreacji, wzrost upowszechniania form 

aktywnego wypoczynku, zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej, zwiększenie 

umiejętności społecznych jak: praca w zespole, nauka zasad fair play, wzrost integracji, 

zacieśniania więzi międzypokoleniowych wśród uczestników zaplanowanych działań, 

wzrost motywacji do podejmowania kolejnych działań zmierzających do samorozwoju; 

3) Stowarzyszenie Klub Biegacza „Wartko” w Golinie (dotacja 2 000,00 zł): 

Zrealizowano zadania: organizacja biegu i marszu nordic walking w Golinie. Wzięło  

w nim udział 90 uczestników, w tym 75 biegaczy i 15 uprawiających nordic walking.  

Osiągnięte efekty: poprawa i rozwój kondycji fizycznej uczestników w różnych grupach 

wiekowych. Utrzymanie cykliczności biegu Wartko Trail;  

4) Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nasza Radolina” (dotacja 4 000,00 zł): 

Zrealizowane zadania: organizacja spływu kajakowego oraz posiłku regeneracyjnego 

dla 100 osób. 

Osiągnięte efekty: wzrost zainteresowania sportem, promocja Radoliny i gminy Golina, 

uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców, nauka bezpiecznego 

zachowania nad wodą, poprawa koordynacji ruchowej i kondycji fizycznej; 

5) 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.  

Osiągnięte efekty: najubożsi mieszkańcy gminy Golina otrzymali pomoc żywnościową, 

która zaspokoiła ich potrzeby. Z żywności skorzystały najbardziej potrzebujący 

mieszkańcy gminy, w sumie ok. 400 osób. Przekazano 18 533,65 kg żywności; 

6) Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” (dotacja 2 959,68 zł): 

Zrealizowano zadania: przeprowadzono działania o charakterze edukacyjnym oraz 

profilaktycznym, których głównym odbiorcą była dzieci, młodzież, osoby dorosłe, 

seniorzy oraz osoby przejezdne na obszarze gminy. Działania na terenie gminy nosiły 

nazwę: „Razem dla bezpieczeństwa”, których celem było podniesienie świadomości 

zagrożeń oraz odpowiedzialności prawnej. W trakcie spotkań oraz sieci Internet 

przeprowadzono szereg działań edukacyjno-informacyjnych na temat zagrożeń XXI 
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wieku, w tym temat związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, 

cyberzagrożeniami, narkotykami i dopalaczami oraz odpowiedzialnością karną. 

Wyposażono uczestników w materiały profilaktyczne.  

Osiągnięte efekty: podniesienie poziomu znajomości przepisów oraz poziomu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym o 20% wśród mieszkańców 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.  

W 2021 roku zawarto łącznie 6 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych  

z organizacjami pozarządowymi. Większość z zakładanych celów została osiągnięta, z uwagi 

na stan epidemii spowodowanym wirusem COVID-19 część z nich z przyczyn niezależnych 

od oferentów nie była możliwa do zrealizowania. Na realizację zadań publicznych w 2021 

roku organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w łącznej kwocie 100 000,00 zł, kwota 

wydatkowana i rozliczona 99 959,68 zł. Współpraca Gminy Golina z sektorem trzecim 

przybrała formę finansową oraz pozafinansową. 

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. 

Podsumowując działania podejmowane w ramach Programu w roku 2021 na podstawie 

wskaźników i danych z lat ubiegłych zaobserwować można, iż realizowane są one 

konsekwentnie. Polityka gminna w tym zakresie jest nastawiona na umacnianie i ulepszanie 

wypracowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat mechanizmów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rok 2021 związany był  

z kontynuowaniem rozwijania dotychczasowej współpracy Gminy Golina z trzecim sektorem, 

bowiem obejmował szereg wspólnych inicjatyw podejmowanych przez administrację, 

obejmując sferę zadań publicznych, stanowiących zagadnienia priorytetowe współpracy, 

które obejmują w szczególności zakres:  

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Golina,  

w poprzez m.in.: organizację imprez sportowych, zawodów, rozgrywek o zasięgu 

lokalnym i ponadlokalnym, szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży, a także dorosłych, 

w tym prowadzenie zajęć treningowych, bieżące utrzymywanie bazy sportowej 

związanej z realizacją zadań publicznych, organizowanie przedsięwzięć związanych  

z rozwojem zainteresowań mieszkańców Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

2) z zakresu wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez: 

wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i życiowych wśród młodzieży, 

zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i akceptacji, wzmocnienia mocnych 

stron i wyrównania słabych, zwiększenia aktywności i zaradności życiowej, a także 

przedsiębiorczości polegającej na samodzielnym, racjonalnym dokonywaniu wyborów 

zawodoznawczych i przyszłej pracy, zwiększenie społecznej i kulturalnej aktywizacji 



Raport o stanie Gminy Golina  2021  

 

   79 

 

wychowanków i ich rodzin m.in. przez udział w wydarzeniach kulturalnych w Koninie  

i powiecie oraz udziale w spektaklach teatralnych i filmowych; 

3) w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – wspierania żywnością 

najuboższych mieszkańców Gminy; 

4) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z zakresu 

porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych 

w szkołach i domu seniora, wyposażenie uczestników w materiały profilaktyczne.  

Wszystkie wymienione działania w ramach finansowej i niefinansowej formy 

współpracy jednostki samorządu z organizacjami pozarządowymi przyczyniły się do 

promocji Gminy Golina na zewnątrz, a co ważniejsze budowania i umacniania harmonijnej  

i partnerskiej współpracy oraz zaangażowania społeczności lokalnej w proces rozwiązywania 

problemów społecznych oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców. 

12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2021 

Uchwałą nr XXIX/176/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 25 lutego 2021 r. przyjęto 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Golina na rok 2021, 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 2021 roku wydatkowano na ten cel 71 574,65 zł, 

największa część środków finansowych, bo prawie 90% jest przeznaczana na ten właśnie cel. 

W schronisku, na koniec grudnia 2021 roku, znajdowało się dziewięć psów oraz dwa koty  

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. 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 2021 roku zamknął się  

w kwocie 7 325,20 zł. 

http://bip3.wokiss.pl/kazimierzbiskupi/zasoby/files/xxxvii.317.2021.pdf
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Ponadto w Programie wskazane jest gospodarstwo rolne, w którym miejsce  

i odpowiednią opiekę znajdą bezdomne zwierzęta gospodarskie. W 2021 roku nie zaistniała 

potrzeba skorzystania z tej formy opieki. 

Wydatki gminy Golina na opiekę nad zwierzętami w 2021 roku wyniosły 78 899,85 zł. 
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE Z 2021 ROKU 

W 2021 roku Rada Miejska w Golinie obradowała na 12 sesjach, podczas których 

podjęto 95 uchwał.   

KADENCJA 2018-2023 
Lp. Nr uchwały Data  

podjęcia 

 

W sprawie: 

Wykonanie uchwały 

1.  XXVIII/160/2021 28.01.2021 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Golinie na 2021 rok  

wykonanie uchwały: 

Ustalono ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2021 

rok.    

2.  XXVIII/161/2021 28.01.2021 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2021 rok 

wykonanie uchwały: 

Zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

3.  XXVIII/162/2021 28.01.2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 

wykonanie uchwały: 

Udzielono Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Golinie dotacji celowej na prace konserwatorsko - 

restauratorskie w kościele filialnym pw. św. Jakuba  w Golinie, 

polegających na:  

- pracach w zakresie bieżącej konserwacji oszalowania 

zewnętrznego drewnianej części kościoła, poprzez malowanie 

specjalistycznymi środkami impregnująco-barwiącymi - kwota  

62 000,00 zł; 

- pracach konserwatorskich obrazu „Pieta” w kaplicy północnej 

(obraz olejny na płótnie) - kwota 5.580,00 zł; 

- pracach konserwatorskich ołtarza w kaplicy północnej - kwota  

14 420,00 zł. 

4.  XXVIII/164/2021 28.01.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Węglew – Kolonia 

wykonanie uchwały: 

Drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 

nr 392/39, 398/44, 398/36 i części działki nr 390, w rozumieniu art. 

8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

zlokalizowanej w miejscowości Węglew - Kolonia nadano nazwę: 

ul. Osiedle 104. 

5.  XXVIII/165/2021 28.01.2021 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród 

Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne 

wykonanie uchwały: 

Ustanowiono doroczną nagrodę Burmistrza Goliny dla osób 

mających osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury, przyznawana jest corocznie 

twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność  

w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia 

http://www.golina.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/transmisja-obrad-sesji-rady-miejskiej-w-golinie.html
http://www.golina.pl/golina/bip/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-miejskiej/2021.html
http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-160-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-161-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-162-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-164-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-165-2021.pdf
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kulturalnego Gminy Golina, poszerzenia oferty kulturalnej, 

ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do 

promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą. 

Laureatami nagród mogą być osoby fizyczne (dzieci, młodzież  

i dorośli), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej mające związek z Gminą Golina poprzez 

miejsce zamieszkania, miejsce dokonań artystycznych lub 

podejmowaną tematykę, których działalność znacząco 

wpłynęła na życie kulturalne gminy. 

6.  XXVIII/166/2021 28.01.2022 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: 

Uchwalono na 2021 rok program współpracy Gminy Golina  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie  

z treścią załącznika do uchwały. 

7.  XXVIII/167/2021 28.01.2021 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

wykonanie uchwały:  

Zarządzono pobór opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa na terenie Gminy Golina 

obejmującym tereny sołectw: Adamów, Barbarka, Bobrowo, 

Brzeźniak, Chrusty, Głodowo, Golina-Kolonia, Kawnice, Kolno, 

Kraśnica, Lubiecz, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Rosocha, 

Sługocinek, Spławie, Węglew. 

Inkasentami do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są sołtysi poszczególnych sołectw. 

Wynagrodzenie dla sołtysów ustalono w formie prowizji  

w wysokości 7,0% od kwot wpłaconych na konto Gminy Golina. 

8.  XXVIII/168/2021 28.01.2021 w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

wykonanie uchwały: 

W §1 uchwały nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji liczbę 3 zastępuje się liczbą 5 i dopisuje się następujących 

członków: Wojciech Grodzki, Kazimierz Substelny. 

9.  XXVIII/169/2021  28.01.2021 w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

wykonanie uchwały: 

W §1 uchwały nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej liczbę  

5 zastępuje się liczbą 7 i dopisuje się następujących członków:  

Marcin Aniszewski, Urszula Furmaniak. 

10.  XXVIII/170/2021 28.01.2021 w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Golinie  

z 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych  

wykonanie uchwały: 

W uchwale nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 29 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej  

http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-166-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-167-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-168-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-169-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxviii-170-2021.pdf
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w Golinie i ich składów osobowych wprowadza się następującą 

zmianę: 

Komisja Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

liczy 12 osób, a jej członkami są następujący radni: Marcin 

Aniszewski, Elżbieta Cieślak,  Tomasz Duryński,  Urszula 

Furmaniak, Paweł Grochociński,  Anna Kapturska,  Iwona 

Kościelska, Maciej Kwaśniewski, Mariusz Majewski, Kazimierz 

Substelny, Krzysztof Szymański, Wojciech Wojdyński. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

liczy 9 osób, a jej członkami są następujący radni: Wojciech 

Grodzki, Anna Kapturska, Zofia Kasprzak, Iwona Kościelska,  

Maciej Kwaśniewski, Mariusz Majewski, Janusz Mirek,  Krzysztof 

Szymański, Wojciech Wojdyński. 

11.  XXIX/171/2021 25.02.2021 w sprawie zmiany budżetu na rok 2021 

wykonanie uchwały: 

W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021  

wprowadzono następujące zmiany:  

Dochody budżetu gminy zwiększono do kwoty 54 609 138,96 zł. 

Wydatki budżetu gminy zwiększono do kwoty 58 557 595,06 zł. 

12.  XXIX/172/2021 25.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XX/105/2020 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części  

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy  

wykonanie uchwały:  

W uchwale nr XX/105/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

9 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 2736) zmienia się §1 ust. 2, który 

otrzymuje brzmienie: „Wysokość zwolnienia, o którym mowa  

w ust. 1 wynosi 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca”. 

13.  XXIX/173/2021 25.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektroniczne 

wykonanie uchwały:  

W uchwale nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zmieniono załącznik do uchwały pn. „Deklaracja o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, który 

otrzymał brzmienie określone w załączniku do uchwały. 

14.  XXIX/174/2021 25.02.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

wykonanie uchwały: 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/xxix-171-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-172-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-173-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-174-2021.pdf
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Określono wysokość stawek podatku od środków transportowych. 

15.  XXIX/175/2021 25.02.2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników 

przyrody znajdujących się w parku w Radolinie 

wykonanie uchwały: 

Zniesiono formę ochrony przyrody z następujących pomników 

przyrody: 

- trzech wiązów pospolitych wchodzących w skład alei wiązowej 

(Ulmus) o długości około 60 m i ilości drzew 27 sztuk (dz. ew. nr 

159/24 i dz. ew. nr 159/21 obr. Radolina), która została uznana za 

pomnik przyrody na podstawie decyzji Wojewody Konińskiego nr 

RLSpo 7141/10/79 z dnia 2 listopada 1979 r.; 

- czterech grabów zwyczajnych wchodzących w skład alei 

grabowej (Carpinus) o długości około 100 m i ilości drzew 50 sztuk 

(dz. ew. nr 159/24 obr. Radolina), która została uznana za pomnik 

przyrody na podstawie decyzji Wojewody Konińskiego nr RLSpo 

7141/10/79 z dnia 2 listopada 1979 r. 

Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew nastąpiła z uwagi na 

utratę walorów przyrodniczych, dla których uznano je za pomnik 

przyrody oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

16.  XXIX/176/2021 25.02.2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina 

na 2021 rok 

wykonanie uchwały:  

Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina. 

17.  XXIX/177/2021 25.02.2021 w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Golinie z siedzibą 

w Kawnicach oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Golinie 

wykonanie uchwały: 

Z dniem 01.03.2021 r. zlikwidowano filię Biblioteki Publicznej  

w Golinie, znajdującą się w Kawnicach. 

Zmieniono statut Biblioteki Publicznej w Golinie, będącego 

załącznikiem do uchwały nr XLI/201/2017 Rady Miejskiej  

w Golinie z 28 września 2017 r. w sprawie statutu Biblioteki 

Publicznej w Golinie, w ten sposób, że §11 ust. 1 otrzymał 

brzmienie: „Biblioteka składa się z biblioteki głównej w Golinie 

oraz filii w Przyjmie”. 

Majątek ruchomy pozostający dotychczas w dyspozycji filii 

Biblioteki Publicznej w Kawnicach zosta zagospodarowany 

zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami przez Bibliotekę Publiczną 

w Golinie. 

Księgozbiór likwidowanej filii został zinwentaryzowany  

i zagospodarowany przez Bibliotekę Publiczną w Golinie. 

18.  XXIX/178/2021 25.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Piotra Sterkowskiego 

wykonanie uchwały: 

Postanawiano nie uwzględnić petycji wniesionej przez Piotra 

Sterkowskiego, dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Golinie do 

przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne 

jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy 

lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Golina 

z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych 

oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał 

pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-

19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć  

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-175-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-176-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-177-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-178-2021.pdf
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i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia 

niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

19.  XXIX/179/2021 25.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Arkadiusza 

Rakoczego 

wykonanie uchwały: 

postanowiono nie uwzględnić petycji wniesionej przez Arkadiusza 

Rakoczego, dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Golinie  

do przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne 

jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy 

lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Golina 

z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych 

oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał 

pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-

19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć  

i ponieść wszelkie koszy prawne i finansowe wystąpienia 

niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

20.  XXIX/180/2021  25.02.2021 w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2020+”  

wykonanie uchwały: 

Zgłoszono sołectwa Brzeźniak, Kraśnica, Lubiecz, Sługocinek  

do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” finansowanego 

ze środków budżetu województwa wielkopolskiego. 

21.  XXIX/181/2021 25.02.2021 w sprawie przyjęcia sołeckich strategii rozwoju wsi: Bobrowo, 

Brzeźniak, Głodowo, Golina-Kolonia, Kraśnica, Lubiecz, Rosocha, 

Sługocinek  

wykonanie uchwały: 

Przyjęto sołeckie Strategie Rozwoju Wsi. 

22.  XXIX/182/2021 25.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2018 Rady Miejskiej  

w Golinie z 20 grudnia 2018 r. w sprawie diet za udział w pracach 

Rady Miejskiej i jej organów  

wykonanie uchwały: 

Ustalono dla radnych miesięczną, zryczałtowaną dietę za udział 

w pracach Rady Miejskiej oraz jej organach w wysokości 

określonej w Uchwale. 

23.  XXX/183/2021 29.04.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/133/2016 z dnia  

26 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych 

w Golinie na Centrum Usług Wspólnych w Golinie oraz nadania 

statutu 

wykonanie uchwały: 

W załączniku do uchwały nr XXVI/133/2016 z dnia  

26 października 2016 r. §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „CUW 

zapewnia obsługę finansową, rachunkową, prawną oraz 

administracyjno – organizacyjną wymienionym jednostkom 

organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów 

publicznych, zwanymi dalej „jednostkami obsługiwanymi”: 

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Szkoła 

Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, 

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie, 

Przedszkole „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi  

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-179-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-180-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-181-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxix-182-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-183-2021.pdf
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w Golinie, Dzienny Dom Senior+ w Golinie”. 

24.  XXX/184/2021 29.04.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach 

Węglew i Kraśnica 

wykonanie uchwały:  

Po stwierdzeniu stopnia zgodności z obowiązującymi ustaleniami 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Golina”, uchwalonego uchwałą nr 

XXVII/139/2004 r. Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29.12.2004 r. 

zmienionego w części uchwałą nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 30.05.2012 r. przystępuje się do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach 

Węglew i Kraśnica, Gmina Golina. 

25.  XXX/185/2021 29.04.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji o dochodach na 

wypłatę dodatku mieszkaniowego 

wykonanie uchwały:  

W załączniku do Uchwały określono wzór wniosku o wypłatę 

dodatku mieszkaniowego.  

Uchylona – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego. 

26.  XXX/186/2021 29.04.2021 w sprawie zaliczenia dróg położonych w Golinie do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 

wykonanie uchwały:  

Zaliczono do kategorii dróg gminnych nieruchomości położone  

w mieście Golina, obręb Golina, oznaczone numerami 

geodezyjnymi działek: 1831/7, 2116 (ul. Partyzantów),  

1844 (ul. Monte Cassino), 1897 (ul. Obrońców Westerplatte),  

1767 (ul. Generała Józefa Bema), 1767 (ul. Wojska Polskiego), 

1775 (ul. Olimpijska), 1768 (ul. Jana Dąbrowskiego). 

27.  XXX/187/2021 29.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia 

referendum ludowego 

wykonanie uchwały:  

Postanowiono nie uwzględniać petycji wniesionej przez Teresę 

Garland, dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Golinie do 

wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. 

28.  XXX/188/2021 29.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia dla Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego 

wykonanie uchwały: 

Postanawia się pozostawić bez rozpatrzenia petycję wniesioną 

przez Teresę Garland, w imieniu podmiotu pn. „Komitet 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego”, dotyczącą poparcia dla Rządu 

Tymczasowego utworzonego w ramach Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

29.  XXX/189/2021 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zamiatarki 

drogowej stanowiącej własność Gminy Golina dla Zakładu 

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

z siedzibą w Golinie 

wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie spółce Zakład 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-184-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-185-2021.pdf
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U84/2021/166/4782.pdf
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U84/2021/166/4782.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-186-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-187-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-188-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-189-2021.pdf
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Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.  

z siedzibą w Golinie zamiatarki drogowej HAKO Citymaster 1250, 

nr VIN 143322301593, rok produkcji 2013, o wartości  

99 630,00 zł stanowiącej własność Gminy Golina. 

30.  XXX/190/2021  29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

i ustalenie wysokości bonifikaty 

wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5  

o powierzchni użytkowej 29,20 m2 wraz z udziałem  

w nieruchomości wspólnej i we współwłasności gruntu do działki 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 995/3, dla której Sąd 

Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą nr 

KN1N/00064469/5, położonej w obrębie 0001 Golina przy  

ul. 1 Maja 1, na rzecz najemcy. 

Upoważniono Burmistrza Goliny do udzielenia na rzecz najemcy 

nieruchomości bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości  

w wysokości 50% w przypadku jednorazowej zapłaty lub 

bonifikaty w wysokości 30% w przypadku rozłożenia zapłaty na 

raty na okres do 5 lat. 

31.  XXX/191/2021 29.04.2021 w sprawie zmiany budżetu na rok 2021 

wykonanie uchwały: 

W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 

wprowadzono następujące zmiany: 

Dochody budżetu gminy zwiększono do kwoty 54 797 576,21 zł.  

Wydatki budżetu gminy zwiększono do kwoty 58 763 747,44 zł.  

32.  XXX/192/2021 29.04.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2021 – 2028 

wykonanie uchwały: 

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

obejmują: 

W załączniku obejmującym dochody i wydatki, przychody  

i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2021 dostosowano dochody, 

wydatki oraz przychody do uchwały budżetowej. 

Do przychodów budżetu wprowadzone zostały niewykorzystane 

środki z roku 2020 w kwocie 17 715,13 zł przy realizacji projektu 

Gminny Klub Malucha.  

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono 

nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn. Kompleksowe 

ubezpieczenie majątku Gminy Golina z realizacją w latach 2021- 

2023. Ogólna wartość przedsięwzięcia 192 990,00 zł oraz 

zwiększono limit wydatków roku 2021 w przedsięwzięciu  

z udziałem środków unijnych pn. Gminny Klub Malucha o kwotę  

17 715,13 zł tj. o niewykorzystane środki z roku 2020. 

Zmniejszono limit zobowiązań w związku z zaangażowaniem 

środków na umowy o pracę i opłaty za media. Ogólna wartość 

projektu nie uległa zmianie. 

33.  XXX/193/2021 29.04.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/137/2020 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na 

terenie Gminy Golina 

wykonanie uchwały: 

W załączniku do uchwały dodano § 7 o następującym brzmieniu: 

„§ 7. 1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-190-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-191-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-192-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-193-2021.pdf
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uczestnika lub pracownika socjalnego podmiot kierujący może 

częściowo lub całkowicie zwolnić uczestnika z ponoszenia 

odpłatności za pobyt w placówce wsparcia dziennego ze względu 

na: 

konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny uczestnika 

w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia lub placówce 

opiekuńczo-wychowawczej lub placówce leczniczo-

rehabilitacyjnej, 

konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu 

długotrwałej choroby uczestnika wymagającej zakupu leków lub 

sprzętu rehabilitacyjnego,  

konieczność ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla członka rodziny uczestnika, 

długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność, 

klęskę żywiołową, 

brak możliwości stacjonarnego pobytu uczestnika w placówce 

wsparcia dziennego wynikający z ograniczenia działalności 

placówki wywołanej przyczynami od niej niezależnymi. 

Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności 

wydaje na czas określony podmiot kierujący”. 

34.  XXX/194/2021 29.04.2021 w sprawie utworzenia Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni 

Razem” 

wykonanie uchwały: 

Wyrażono wolę na utworzenie i przystąpienie do Golińskiej 

Spółdzielni Socjalnej ,,Aktywni Razem” z siedzibą w Golinie. 

Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej ,,Aktywni Razem” 

są: Gmina Golina i Stowarzyszenie „Razem dla Goliny”. 

Gmina Golina obejmuje w Spółdzielni Socjalnej ,,Aktywni Razem” 

1 udział członkowski o wartości 100,00 zł oraz wpłaci wpisowe 

zgodnie z terminami wskazanymi w statucie Spółdzielni. 

Przyjęto projekt statutu Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni 

Razem”. 

35.  XXXI/195/2021 20.05.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2020 roku 

wykonanie uchwały: 

Rada Miejska w Golinie zatwierdziła wyniki z przeprowadzenia 

kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp.  

z o.o. w Koninie za rok 2020. 

36.  XXXI/196/2021 20.05.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny  

wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Goliny uznano 

skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu  

do uchwały. 

37.  XXXI/197/2021 20.05.2021 w sprawie zmiany budżetu na rok 2021 

wykonanie uchwały: 

W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 

29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 

wprowadzono następujące zmiany: 

Dochody budżetu gminy zwiększono do kwoty 55 271 102,93 zł. 

Wydatki budżetu gminy zwiększono do kwoty 59 760 710,62 zł. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/xxx-194-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxi-195-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxi-196-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxi-197-2021.pdf
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38.  XXXI/198/2021   20.05.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2021 – 2028 

wykonanie uchwały: 

W załączniku obejmującym dochody i wydatki, przychody  

i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2021 dostosowano dochody, 

wydatki oraz przychody do uchwały budżetowej. 

Do przychodów budżetu wprowadzone zostały niewykorzystane 

środki z roku 2020 w kwocie 24 118,26 zł na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi. 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na 

finansowanie deficytu budżetu oraz wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 499 318,20 zł z 

przeznaczeniem także na finansowanie deficytu budżetu. 

Zapisano kwota poręczenia 219 000,00 zł ustalona przez Radę 

Miejską dla Burmistrza Goliny w uchwale zmieniającej budżet. 

Poręczenie dla Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni Razem” 

obejmowało będzie umowę o przyznaniu dotacji w kwocie  

122 500,00 zł oraz umowę o przyznaniu bezzwrotnego wsparcia 

pomostowego w kwocie 60 000,00 zł + 20% ewentualnych 

kosztów postepowania egzekucyjnego.  

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono 

zmianę w przedsięwzięciu Świadczenie przez TOZ czynności 

odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu 

Gminy Golina polegającą na zwiększeniu limitu roku 2021 o kwotę 

8 510,66 zł z uwagi na zwiększenie się liczby przebywających 

w schronisku zwierząt, czego nie można było przewidzieć 

wcześniej przy zawieraniu umowy 

39.  XXXII/199/2021 17.06.2021 w sprawie przystąpienia Gminy Golina do Stowarzyszenia 

Aglomeracja Konińska 

wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Golina do 

Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. 

Przedstawicielem Gminy Golina w zebraniu założycielskim oraz 

walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska 

wyznaczono Burmistrza Goliny. 

Składki członkowskie, wynikające z przynależenia Gminy Golina 

do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska opłacane będą z budżetu 

Gminy Golina. 

40.  XXXII/200/2021 17.06.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Golina w roku szkolnym 2021/2022 

wykonanie uchwały: 

Określono średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Golina w roku 

szkolnym 2021/2022: 

1) olej napędowy ON - 4,99 zł za litr; 

2) benzyna Pb95 i Pb98 - 5,16 zł za litr; 

3) autogaz LPG - 2,39 zł za litr 

41.   XXXII/201/2021 17.06.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji  

wykonanie uchwały: 

Określono wzór wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

42.   XXXII/202/2021 17.06.2021 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy  

w mieście Golina 

wykonanie uchwały: 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxi-198-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxxii-199-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxxii-200-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxxii-201-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxxii-202-2021.pdf
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W uchwale nr 16/84 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Golinie  

z dnia 18 grudnia 1984 r. w sprawie nadania nazw niektórym 

ulicom w mieście Golina wprowadzono następujące zmiany: 

Zmiana dotyczy nazw nowych ulic – ulicy Generała Kleberga na 

odcinku od ulicy Cmentarnej do ulicy 3 Maja nadaje się nazwę 

ulicy 3 Maja. Nazwa ulicy Generała Kleberga przestaje 

funkcjonować w wykazie ulic dla miasta Golina. 

43.  XXXII/203/2021 17.06.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Węglew – Kolonia 

wykonanie uchwały: 

Drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 

nr 923/8 zlokalizowanej w miejscowości Węglew - Kolonia nadano 

się nazwę: ul. Diamentowa. 

44.  XXXII/204/2021 17.06.2021  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez 

Gminę Golina  

wykonanie uchwały: 

Wyraża się zgodę na nabycie w drodze zakupu nieruchomości 

położonej w obrębie 0011 Kraśnica, gm. Golina tj. działki nr 176/7 

o powierzchni 0,0058 ha, na rzecz Gminy Golina z przeznaczeniem 

pod przepompownię. 

45.  XXXII/205/2021 17.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez 

Gminę Golina 

wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na nabycie w drodze zakupu nieruchomości 

położonej w obrębie 0021 Węglew, tj. działki nr 263/4  

o powierzchni 0,0112 ha, działki nr 264/4 o powierzchni 0,0092 ha, 

działki nr 265/11 o powierzchni 0,0170 ha, działki nr 265/13  

o powierzchni 0,0100 ha, działki nr 265/15 o powierzchni 0,0116 

ha, na rzecz Gminy Golina z przeznaczeniem pod drogę gminną. 

Akt notarialny podpisano 08.03.2022 r. 

46.  XXXII/206/2021 17.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 

i ustalenie wysokości bonifikaty 

wykonanie uchwały: 

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, 

położonych w obrębie Radolina, Gmina Golina, oznaczonych  

w ewidencji gruntów jako: działka nr 143/3 o powierzchni 0,0148 

ha, działka nr 143/4 o powierzchni 0,0139 ha oraz działka nr 143/5  

o powierzchni 0,0439 ha, dla których Sąd Rejonowy w Koninie 

prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00040188/7, na rzecz 

dotychczasowych najemców. 

47.  XXXII/207/2021 17.06.2021 w sprawie zmiany budżetu na rok 2021  

wykonanie uchwały: 

w uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 

wprowadzono następujące zmiany: 

Dochody budżetu gminy zwiększono do kwoty 55 545 073,38  zł. 

Wydatki budżetu gminy zwiększono do kwoty 60 400 718,84 zł. 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxxii-203-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxxii-204-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxxii-205-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxxii-206-2021.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwa%C5%82y%202021/xxxii-207-2021.pdf


Raport o stanie Gminy Golina  2021  

 

   91 

 

48.  XXXII/208/2021 17.06.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2021 - 2028 

wykonanie uchwały: 

W załączniku nr 1 w roku 2021 dostosowano dochody, wydatki, 

przychody oraz rozchody do uchwały budżetowej. 

Do przychodów budżetu wprowadzone zostały wolne środki z roku 

2020 w kwocie 394 212,77 zł, natomiast do rozchodów budżetu 

planowana do udzielenia pożyczka dla Golińskiej Spółdzielni 

Socjalnej w kwocie 28 175,00 zł. 

W załączniku nr 2 wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu 

Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie polegającą na 

zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych na to 

przedsięwzięcie o kwotę 15 832,23 zł. Wymieniona kwota to 

niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające, które zostały 

zwrócone do budżetu. Z uwagi na brak potrzeby zaangażowania 

zwracanych środków na wymienione przedsięwzięcie zmniejsza się 

łączne nakłady finansowe. Zmniejsza się również limit zobowiązań 

w związku z podpisaniem umowy na dostawę i montaż 

wyposażenia dla Domu Kultury. 

49.  XXXIII/209/2021 08.07.2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 

2020 rok  

wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Golina za 2020 rok, 

udzielono Burmistrzowi Goliny wotum zaufania. 

50.  XXXIII/210/2021 08.07.2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2020 rok  

wykonanie uchwały: 

Po rozpatrzeniu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2020 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Golina  

za 2020 rok. 

51.  XXXIII/211/2021 08.07.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2020 

rok 

wykonanie uchwały: 

Udziela się Burmistrzowi Goliny absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok. 

52.  XXXIII/212/2021 08.07.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości 

Golina, Gmina Golina  

wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Golina dla obszarów  

w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, 

Spławie, Myślibórz i w mieście Golina uchwalonego uchwałą  

nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z 08 lutego 2007 r.  

w części dotyczącej terenów położonych w miejscowości Golina. 

Podjęcie opracowania zmiany planu w odniesieniu do 

przedmiotowego obszaru wynika z konieczności zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy 

produkcyjnej i usługowej położonych przy drodze krajowej nr 92. 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/2021/uchwały%202021/xxxii-208-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiii-209-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiii-210-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiii-211-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiii-212-2021.pdf
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53.  XXXIV/213/2021 26.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności 

pieniężnych Gminy Golina do Rejestru Należności 

Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności 

pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności 

Publicznoprawnych  

wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na wprowadzenie danych dłużników należności 

pieniężnych Gminy Golina do Rejestru Należności 

Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, f i pkt 6 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 ze zm.). 

54.  XXXIV/214/2021 26.08.2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Golina  

wykonanie uchwały: 

Uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Golina stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

55.  XXXIV/215/2021  26.08.2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wykonanie uchwały: 

Uchwała określa: 

1) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości; 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości 

przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 

przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  

56.  XXXIV/216/2021 26.08.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/167/2021 Rady Miejskiej 

w Golinie z 28 stycznia 2021 r. w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia  

za inkaso  

wykonanie uchwały: 

W uchwale nr XXVIII/167/2021 Rady Miejskiej w Golinie  

z 28 stycznia 2021 r. wprowadzono następującą zmianę: w § 2 

litera c wpisano w miejsce Katarzyny Żabierek: Jarosław Gauza - 

sołectwo Bobrowo. 

57.  XXXIV/217/2021 26.08.2021 sprawie zmiany uchwały nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej 

w Golinie z 20 lutego 2020 r. dotyczącej zmiany uchwały  

nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiv-213-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiv-214-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiv-215-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiv-216-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiv-217-2021.pdf
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wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina  

wykonanie uchwały: 

uchwały nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 

2020 r. wprowadzono następującą zmianę: w §2 pkt 1 litera c 

wpisano w miejsce Katarzyny Żabierek: Jarosław Gauza - sołectwo 

Bobrowo. 

58.  XXXIV/218/2021 26.08.2021 w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok   

wykonanie uchwały:  

W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

29 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany: 

Dochody budżetu gminy zwiększono do kwoty 56 786 075,73 zł. 

Wydatki budżetu gminy zwiększa się do kwoty 61 701 059,06 zł. 

59.  XXXIV/219/2021  26.08.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2021 – 2028 

wykonanie uchwały: 

W załączniku nr 1 w roku 2021 dostosowano dochody, wydatki 

oraz przychody do uchwały budżetowej. Do przychodów 

budżetu wprowadzone zostały wolne środki z roku 2020 w kwocie 

59 337,87 zł. 

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w obrębach Węglew i Kraśnica - łączny 

koszt przedsięwzięcia 36 000,00 zł. 

- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w obrębie m. Golina łączny koszt 

przedsięwzięcia 15 000,00 zł. 

60.  XXXIV/220/2021 26.08.2021 w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu 

wykonanie uchwały: 

Udzielono z budżetu Gminy Golina w 2021 roku pomocy 

finansowej Powiatowi Konińskiemu w wysokości 30 000,00 zł na 

zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P 

Brzeźniak – Głodowo”. 

Warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone  

w zawartej umowie pomiędzy Gminą Golina a Powiatem 

Konińskim. 

61.  XXXV/221/2021  28.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Golina i Gminą Kazimierz Biskupi w sprawie przekazania 

Gminie Kazimierz Biskupi realizacji zadania w zakresie 

zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie 

Gminy Golina, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego  

w Marianowie 

wykonanie uchwały: 

Porozumienie Burmistrza Goliny i Wójta Gminy Kazimierz 

Biskupi zostało podpisane w dniu 6 października 2021 r. i zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego, rok 2021 poz. 7774. 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiv-218-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiv-219-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxiv-220-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxv-221-2021.pdf
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62.  XXXV/222/2021  28.09.2021 w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania 

nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia naukowe 

wykonanie uchwały:  

Ustanowiono nagrodę za szczególne osiągnięcia naukowe. 

Laureatami nagród mogą być osoby fizyczne (dzieci, młodzież  

i dorośli), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej mające związek z Gminą Golina poprzez 

miejsce zamieszkania, miejsce dokonań naukowych lub miejsce 

pracy. 

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które 

znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji, wdrożeniu wyników 

badań w roku poprzedzającym jej przyznanie, za całokształt 

działalności naukowej, a także przyznawana jest m.in. laureatom 

konkursów, olimpiad na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim. 

63.  XXXV/223/2021 28.09.2021 w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej 

w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 

terenie Gminy Golina  zmienionej uchwałą nr XIX/101/2020 Rady 

Miejskiej w Golinie  z 20 lutego 2020 r. 

wykonanie uchwały:  

W uchwale nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 

2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego  

i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina 

zmienionej uchwałą nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej w Golinie  

z 20 lutego 2020 r. wprowadzono zmianę w §2 pkt 1 litera c:  

w miejsce „Katarzyna Żabierek - sołectwo Bobrowo” wpisuje się 

„Jarosław Gauza - sołectwo Bobrowo”. 

Utraciła moc uchwała nr XXXIV/217/2021 Rady Miejskiej  

 Golinie z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XIX/101/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. 

dotyczącej zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej  

w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 

terenie Gminy Golina. 

64.  XXXV/224/2021 28.09.2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Węglew – Kolonia 

wykonanie uchwały:  

Drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 

nr 393/4 i 393/9, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych zlokalizowanej w miejscowości 

Węglew – Kolonia nadaje się nazwę: ul. Hetmańska. 

Drodze gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

394/4, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych zlokalizowanej w miejscowości Węglew – 

Kolonia nadaje się nazwę: ul. Rycerska. 

65.  XXXV/225/2021 28.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieograniczonego nieruchomości gruntowych w obrębie Golina 

wykonanie uchwały:  

Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

położonych w obrębie 0001 – Golina, Gmina Golina, oznaczonych 

w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych: 

2192/7 o pow. 0,1179 ha; 2192/8 o pow. 0,0941 ha; 2192/9 o pow. 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/xxxv-222-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxv-223-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxv-224-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxv-225-2021.pdf
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0,0931 ha; 2192/10 o pow. 0,0917 ha; 2192/11 o pow. 0,1197 ha, 

dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00026935/5, 

stanowiących własność Gminy Golina. 

66.  XXXV/226/2021 28.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieograniczonego nieruchomości zabudowanej w obrębie 

Spławie    

wykonanie uchwały:  

Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

położonej w obrębie 0020 – Spławie, Gmina Golina, oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 281  

o powierzchni 0,0800 ha, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta KN1N/00063006/5, stanowiącej własność Gminy 

Golina. 

67.  XXXV/227/2021 28.09.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach 

wykonanie uchwały:  

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach uznano  

skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu  

do uchwały 

68.  XXXV/228/2021 28.09.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok 

wykonanie uchwały:  

W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 

wprowadzono się następujące zmiany: 

Dochody budżetu gminy zwiększono do kwoty 57 413 402,34 zł. 

Wydatki budżetu gminy zwiększono do kwoty 62 328 385,67 zł. 

69.  XXXVI/229/2021  26.10.2021 w sprawie zaopiniowania ceny na 2022 rok za odzysk i 

unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … - odpady komunalne 

łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie  

wykonanie uchwały:  

Rada Miejska w Golinie zaopiniowała negatywnie cenę za odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 ... - odpady komunalne 

łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 

70.  XXXVI/230/2021 26.10.2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 

wykonanie uchwały:  

Udzielono Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Golinie dotacji celowej na prace konserwatorsko - 

restauratorskie w kościele filialnym pw. św. Jakuba w Golinie, 

polegające na pracach budowlanych w zakresie uzupełnienia 

wypraw tynkarskich partii cokołowej murowanej części kościoła  

z przywróceniem historycznej formy tego cokołu – kwota  

25 000,00 zł. Dotacja zostanie sfinansowana w całości ze środków 

budżetu Gminy Golina w 2021 roku. 

71.  XXXVI/231/2021 26.10.2021 w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok 

wykonanie uchwały:  

W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 

wprowadzono następujące zmiany: 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxv-226-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxv-227-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxv-228-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvi-229-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvi-230-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvi-231-2021.pdf
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Dochody budżetu gminy zwiększono do kwoty 59 244 270,19 zł. 

Wydatki budżetu gminy zwiększono do kwoty 64 159 253,52 zł. 

72.  XXXVI/232/2021 26.10.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2021-2028 

wykonanie uchwały:  

W załączniku nr 1 dostosowano dochody oraz wydatki do uchwały 

budżetowej. 

W załączniku nr 2 wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu 

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na 

terenie K OSI – etap III- budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. 

Kraśnica gm. Golina polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków 

roku 2021 o kwotę 153 624,00 zł, a tym samym zmniejszeniu 

łącznych nakładów finansowych na to zadanie. Z uwagi na 

zakończenie realizacji zadania limit zobowiązań zmniejsza się do 

kwoty „0”. 

73.  XXXVII/233/2021 30.11.2021 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 20 października 2021 r. w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 – z kwoty 61,48 

zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt. 

74.  XXXVII/234/2021 30.11.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

wykonanie uchwały:  

Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty:  

– za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 

20,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

– za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 40,00 

zł od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  

w sposób selektywny. 

Powyższe stawki obowiązują od 01 stycznia 2022 r. 

75.  XXXVII/235/2021 30.11.2021 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

wykonanie uchwały:  

Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, w wysokości 175,00 zł rocznie za jeden domek 

letniskowy lub inną nieruchomość, wykorzystywaną na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Ustala stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvi-232-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvii-233-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvii-234-2021.pdf
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komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia  

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

w wysokości 350,00 zł rocznie za jeden domek 

letniskowy lub inną nieruchomość, wykorzystywaną na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Powyższe stawki obowiązują od 01 stycznia 2022 r. 

76.  XXXVII/236/2021 30.11.2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wykonanie uchwały:  

Postanowiono o pokryciu części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących  

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

77.  XXXVII/237/2021 30.11.2021 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:  

Uchwalono na 2022 rok program współpracy Gminy Golina z 

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z treścią załącznika 

do uchwały. 

78.  XXXVII/238/2021 30.11.2021 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2022 

wykonanie uchwały:  

Przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2022, stanowiący 

załącznik do uchwały. Wysokość nakładów na realizację programu 

Rada Miejska w Golinie określi w uchwale w sprawie budżetu 

Gminy Golina na rok 2022. 

79.  XXXVII/239/2021 30.11.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny 

wykonanie uchwały:  

Ustalono wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Goliny, na 

które składa się:  

1) wynagrodzenie zasadnicze – 10 250,00 zł; 

2) dodatek funkcyjny – 3 150,00 zł; 

3) dodatek specjalny – 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego  

i dodatku funkcyjnego – 4.020,00 zł. 

Burmistrzowi Goliny przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, 

nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Wynagrodzenie obowiązuje od 01 sierpnia 2021 r. 

80.  XXXVII/240/2021  30.11.2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvii-236-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvii-237-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvii-238-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvii-239-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvii-240-2021.pdf
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radnych Rady Miejskiej w Golinie 

wykonanie uchwały:  

Uchwalono, że radnym przysługują diety miesięczne za udział w 

pracach rady gminy oraz jej organach ustalanych jako procent 2,4 - 

krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.  

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

oraz zmianie niektórych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1658), 

zwaną dalej „podstawą” w wysokości określonej w treści uchwały. 

Diety miesięczne obowiązują od 01 sierpnia 2021 r. w następującej 

wysokości: 

- przewodniczący rady – 2 147,00 zł, 

- wiceprzewodniczący rady – 2 061,00 zł, 

- przewodniczący komisji – od 2 061,00 zł do 1 889,00 zł, 

- członkowie trzech komisji – od 1 889,00 zł do 1 975,00 zł, 

- członkowie jednej lub dwóch komisji – 1 288,00 zł. 

81.  XXXVII/241/2021 30.11.2021 w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata  2021-2030” 

wykonanie uchwały:  

Przyjęto do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Golina na lata 2021-2030”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

uchwały. 

82.  XXXVII/242/2021 30.11.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok 

wykonanie uchwały:  

W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 

29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 

wprowadzono następujące zmiany: 

Dochody budżetu gminy zwiększono do kwoty 60 855 480,34 zł. 

Wydatki budżetu gminy zwiększono do kwoty 65 770 463,67 zł. 

83.  XXXVII/243/2021 30.11.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2021 – 2028 

wykonanie uchwały:  

W załączniku nr 1 w roku 2021 dostosowano dochody oraz 

wydatki do uchwały budżetowej. 

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono: 

- zmianę w przedsięwzięciu Świadczenie przez TOZ czynności 

odławiania i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu 

Gminy Golina polegającą na zwiększeniu limitu wydatków roku 

2021 o kwotę 19 000,00 zł.  

- 4 nowe przedsięwzięcia inwestycyjne: 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew – 

Kraśnica z okresem realizacji 2021-2022 na łączną kwotę  

183 000,00 zł;  

2) Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem 

w miejscowości Kraśnica z okresem realizacji w latach 2021 – 

2022 na łączną kwotę 77 000,00 zł;  

3) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do 

zadania pn. Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej  

z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 na łączną 

kwotę 18 500,00 zł;  

4) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do 

zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. 

Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvii-241-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvii-242-2021.pdf
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ul. Górnicza z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 na łączną 

kwotę 50 000,00 zł.  

84.  XXXVII/244/2021 30.11.2021 w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu 

wykonanie uchwały:  

Udzielono Powiatowi Konińskiemu w 2022 roku pomocy 

finansowej w wysokości 4 626,00 zł na realizowanie zadań  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz 

Gminy Golina przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego  

i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie będący działem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. 

85.  XXXVIII/245/2021 16.12.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

wykonanie uchwały:  

Określono wysokość stawek podatku od środków transportowych 

w wysokości obowiązującej od 01 stycznia 2022 r. 

86.  XXXVIII/246/2021 16.12.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok 

wykonanie uchwały:  

W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 

29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 

wprowadzono następujące zmiany: 

Dochody budżetu gminy zwiększono do kwoty 66 559 820,46 zł. 

Wydatki budżetu gminy zwiększono do kwoty 66 309 094,79 zł. 

87.  XXXVIII/247/2021 16.12.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2021 – 2028 

wykonanie uchwały:  

W załączniku nr 1 w roku 2021 dostosowano dochody oraz 

wydatki do uchwały budżetowej. Do przychodów budżetu 

wprowadzono spłatę pożyczki przez Golińską Spółdzielnię 

Socjalną w kwocie 28 175,00 zł, a w rozchodach budżetu kwota 

5 193 884,00 zł jako przelewy na rachunki lokat. Kwota ta wynika 

z otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej  

w wysokości 2 093 626,00 zł oraz subwencji z przeznaczeniem na 

wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 

3 100 258, 00 zł z terminem wykonania w latach 2021-2024. 

Inwestycja ta planowana jest do wykonania w gminie Golina  

w 2023 roku. 

88.  XXXVIII/248/2021 16.12.2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Golina na lata 2021 – 2027 

wykonanie uchwały:  

Przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Golina na lata 2021 – 2027, stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały. 

89.  XXXIX/249/2021 29.12.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2022 – 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 

https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxvii-244-2021.pdf
https://btest3.wokiss.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2021/xxxviii-245-2021.pdf
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deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób 

sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

uchwały. 

– ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022 

– 2028, czyli na okres spłaty już zaciągniętych i planowanych do 

zaciągnięcia zobowiązań, biorąc pod uwagę przewidywane 

wykonanie roku 2021, prognozę kwoty długu, planowane do 

realizacji przedsięwzięcia. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje: 

dochody i wydatki Gminy Golina z podziałem na bieżące  

i majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób 

finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu gminy 

Golina z uwzględnieniem długu zaciągniętego lub planowanego do 

zaciągnięcia, kwotę długu gminy, w tym relacje o której mowa  

w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób jego 

finansowania. 

90.  XXXIX/250/2021 29.12.2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 

wykonanie uchwały:  

Ustalono dochody budżetu w łącznej kwocie 50 510.080,27 zł 

Ustalono wydatki budżetu w łącznej kwocie 53 543 706,27 zł 

Deficyt budżetu wynosi 3 033 626,00 zł i zostanie sfinansowany 

przychodami z zaciąganych kredytów i wolnych środków. 

91.  XXXIX/251/2021 29.12.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok 

wykonanie uchwały:  

W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 

29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 

wprowadzono następujące zmiany: 

Dochody budżetu gminy zmniejszono do kwoty 66 462 498,96 zł. 

Wydatki budżetu gminy zmniejszono do kwoty 66 211 773,29 zł. 

92.  XXXIX/252/2021 29.12.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2021-2028 

wykonanie uchwały:  

W załączniku nr 1 w roku 2021 dostosowano dochody oraz 

wydatki do uchwały budżetowej. Załącznik nr 2 pozostaje bez 

zmian. 

93.  XXXIX/253/2021 29.12.2021 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

wykonanie uchwały:  

Ustalono: wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które  

w 2021 roku nie wygasają, ostateczny termin dokonywania 

wydatków, które w 2021 roku nie wygasają, plan finansowy 

wydatków, zgodnie z załącznikami do uchwały. 

94.  XXXIX/254/2021 29.11.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

wykonanie uchwały:  

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Goliny uznano 

skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 

niniejszej uchwały. 
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Realizacja uchwał podjętych przed rokiem 2021 

Lp. Nr uchwały Data  

podjęcia 

 

W sprawie: 

Wykonanie uchwały 

1.  XXIV/130/2020 20.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki  

nr 210/18 w obrębie Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi  

wykonanie uchwały:  

Akt notarialny podpisano 25.03.2021 r.  

2.  XXV/140/2020 08.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez 

Gminę Golina  

wykonanie uchwały:  

Akt notarialny podpisano 25.03.2021 r. 

  

http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxiv-130-2020.pdf
http://golina.pl/golina/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2020/xxv-140-2020.140.2020.pdf
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VI. 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 2021 roku w gminie Golina nie funkcjonował budżet obywatelski, ale w budżecie 

gminy Golina wyodrębniono środki przeznaczone na fundusz sołecki i fundusz osiedlowy  

o przeznaczeniu 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 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego w gminie Golina wydatkowano kwotę 

422 924,67 zł. 

Lp. Sołectwo Zrealizowane przedsięwzięcia Wydatkowana 

kwota  

w 2021 roku 

1. Adamów  wykonanie zatoczki autobusowej w asfalcie 

 szatnia świetlicy wiejskiej, stoły pod wiatę grillową (zakup 

materiałów budowlanych i elektrycznych, desek, profili) 

 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (naczynia) 

26 564,81 

2. Barbarka  kontynuacja prac związanych z wymianą pokrycia dachowego 

świetlicy wiejskiej 

13 727,85 

3. Bobrowo  remont drogi gminnej Bobrowo - Łęgi  

 zakup i montaż luster przydrożnych  

 zakup i montaż tablicy informacyjnej 

 Spotkanie kulturalno-sportowe mieszkańców wsi 

14 780,73 
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4. Brzeźniak  Organizacja spotkania kulturalnosportowego  

 Zakup okna balkonowego do świetlicy wiejskiej  

 Dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej  

w Brzeźniaku 

 Wykonanie schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej- 

zakup materiałów 

 Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 

2021 rok 

20 974,16 

5. Chrusty  organizacja spotkania kulturalno – sportowego  

 Położenie warstwy destruktu na drodze nr 84 w kierunku 

Wilcznej 

10 488,03 

6. Głodowo  modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu 

przy świetlicy 

19 599,65 

7. Golina- 

Kolonia 

 wyposażenie namiotu i placu sołeckiego  

 wykonanie oświetlenia drogowego plus zakup lamp  

 spotkania kulturalno-sportowe sołectwa  

20 894,45 

 

8.  Kawnice  remont dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa  

 organizacja spotkań kulturalno sportowych 

 zakup i montaż lustra drogowego  

 kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692  

 doposażenie OSP w Kawnicach w środki ochrony 

indywidualnej strażaka  

 działania promocyjne na rzecz sołectwa 

38 425,13 

9. Kolno  organizacja imprez kulturalno-sportowych  

 organizacja Dnia Miejscowości  

 doposażenie świetlicy wiejskiej  

 zakup opraw lampy solarnej wraz z materiałem do 

zamontowania 

 naprawa dróg gminnych 

13 828,39 

10. Kraśnica  wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych na 

terenie sołectwa i montaż nowych  

 remont dróg gminnych na terenie sołectwa  

32 072,15 

11. Lubiecz  Dokończenie modernizacji placu zabaw polegającej na 

wykonaniu 30 m nawierzchni bezpiecznej oraz piaskownicy - 

zakup materiałów  

 Zakup opraw lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw 

 Wymiana piłkochwytów na boisku wiejskim - zakup 

materiałów- siatka 10x10x4 m, linka stalowa 200 m 

 Zakup oprawy do lampy solarnej 

 Dokupienie elementu siłowni zewnętrznej i regulaminu 

16.903,94 

12.  Myślibórz  Przebudowa drogi gminnej 244 15 752,61 

13. Przyjma  udział w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 

2021 rok 

 gabloty informacyjne - zakup 

 doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej 

 zakup sprzętu dla OSP w Przyjmie  

 organizacja spotkań kulturalnosportowych  

31 190,21 

14. Radolina  zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci  

 zakup i montaż przyłącza energetycznego w parku  

 zakup kosy spalinowej 

 zakup i rozsypanie tłucznia do siłowni w parku (robocizna we 

własnym zakresie)  

 przegląd gwarancyjny kosiarki 

19 883,06 

15. Rosocha  przebudowa drogi gminnej 472035  

 remont dachu świetlicy wiejskiejzakup materiału  

35 473,70 
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 zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania 

świetlicy wiejskiej 

 udział sołectwa w Projekcie Wielkopolska Odnowa Wsi na 

2021 rok 

 organizacja spotkań kulturalnych  

 zakup gablot informacyjnych 

 działania promocyjne na rzecz sołectwa 

 organizacja spotkań sportowo-rekreacyjnych 

16. Sługocinek  spotkanie kulturalno-oświatowe 

 przebudowa drogi gminnej nr 472062 i 472063 

16 638,54 

17. Spławie  budowa chodnika przy drodze gminnej 472012  

 zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej 

 zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej nr 

430032 

 remont kapliczki przydrożnej wpisanej do rejestru zabytków 

 organizacja spotkań kulturalno-sportowych 

35 271,26 

18.  Węglew  budowa i przebudowa dróg gminnych przy  

ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka 

 zakup urządzeń na plac zabaw  

40 456,00 

 RAZEM WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 422 924,67 

 

Gmina Golina w 2021 roku otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego zwrot części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 97 581,08 zł (dotyczy 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku). 

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 2021 roku przyznano po 15 0000,00 zł. Na zebraniach mieszkańcy Osiedli zdecydowali  

o następującym przeznaczeniu wyodrębnionych środków: 

1) Osiedle Starówka – remont chodnika ul. Łąkowa; 

2) Osiedle Zachód – remont drogi – łącznika ul. Orchowskiego z ul. Okólną; 

3) Osiedle Wschód – nie wykorzystano przyznanych środków.  
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VII. WNIOSKI KOŃCOWE 

Przedstawiony Raport o stanie Gminy Golina za rok 2021 pozwala stwierdzić, 

że był to kolejny rok zrównoważonego rozwoju Gminy ukierunkowanego przede wszystkim 

na podniesienie standardu życia mieszkańców.  

W 2021 roku dało się zrealizować większość zamierzonych celów, przy jednoczesnym 

zrównoważeniu dochodów i wydatków. Dobry stan społeczno-gospodarczy i stabilna sytuacja 

finansowa pozwoliły na realizację zadań zawartych w budżecie na rok 2021 oraz na 

natychmiastowe reagowanie na wyzwania spowodowane pandemią COVID-19. Rok 2021 był 

następnym trudnym rokiem w cieniu pandemii. Pomimo panującej sytuacji z sukcesem 

zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia m. in. budowa dróg, chodników, inwestycje 

wodno-kanalizacyjne, kontynuacja przebudowy Domu Kultury w Golinie, budowa zaplecza 

sanitarnego na Stadionie Miejskim w Golinie, przygotowanie dokumentacji projektowych 

inwestycji, które będą realizowane w kolejnych latach i inne. 

Ocena stanu Gminy Golina na tle jednostek o podobnej charakterystyce, pozwala 

pozytywnie prognozować rozwój Gminy Golina w wielu obszarach w następnych latach.  

W 2021 roku w spółkach komunalnych i jednostkach organizacyjnych gminy Golina 

byli zatrudnieni radni Rady Miejskiej w Golinie. W ZGKiM Golina była zatrudniony  

Marcin Aniszewski, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie była zatrudniona 

Urszula Furmaniak. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: 

Opracowanie własne sporządzone na podstawie: danych będących w zasobach Urzędu 

Miejskiego w Golinie, sprawozdań przedłożonych przez kierowników jednostek, dyrektorów 

szkół i przedszkola z terenu gminy Golina, GUS, informacji z Powiatowego Urzędu Pracy  

w Koninie oraz sprawozdania komendanta Komisariatu Policji w Golinie.  


