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1. PODSTAWY PRAWNE

Obowiązek prezentowania Raportu o Stanie Gminy wprowadził Sejm ustawąz dnia 11 stycznia

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz.

130).

i

po art. 28a dodajesię art. 28aa w brzmieniu:

| „Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

1. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,

w szczególności realizację polityk, programówi strategii, uchwał rady gminy i budżetu

obywatelskiego.

Obowiązek ustawowy uzupełnia dotychczasowe sposoby informowania o pracy burmistrza

|
o nowy wymóg.

2. RAPORT O STANIE GMINY

2.1 DEMOGRAFIA

| Na terenie miasta w grudniu 2018 roku zamieszkiwało 12.413 osób, w tym 5.895 mężczyzn

oraz 6.518 kobiet. Kobiety mają przewagę liczebną nad mężczyznami (5,02 p.p.). Proporcje

pomiędzy kobietami i mężczyznami w ciągu ostatnich 3 lat są stabilne.

Tabela 1 Liczba mieszkańców Golubia- ia w latach 2016-2018

Ogółem 12.718 12.655 12.413
M 6.017 5.994 5.895

, Kobi 6.701 6.661 6.518
47,49
52,51

47,36
52,64

47,31
52,69

: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Mężczyźni [%]

Kobiety [%]

Można zauważyć, że liczba mieszkańców w ostatnich latach systematycznie spada. Jest to
/

sytuacja zbieżna do sytuacji w kraju.

Wykres 1 prezentuje saldo migracji. W ubiegłym roku było dodatnie (+336).

sj | h |



IA;

DOGCIRZA

RZA,

UREA

«===Wymeldowania

—
-===>Zameldowania Saldo migracji

529
|

384
|

| oe
| 193
| 137 149

2016 2017 2018

Wykres 1 Migracje mieszkańców Golubia-Dobrzynia w latach 2016-2018
m

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

W przypadku Golubia-Dobrzynia rzeczywiste saldo migracji może być inne (a wskazuje na to

spadająca liczba mieszkańców). Prezentowane dane dotyczą wyłącznie osób, które zgłosiły się

do urzędu i dopełniły formalności związanych z procedurą meldunkową. Stąd trudności

z właściwym oszacowaniem realnego poziomu przepływu ludności.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy informuje, że saldo migracji stałej w Golubiu-Dobrzyniu

w 2018 roku wyniosło -124. Taki rezultat przy jednoczesnym ujemnym przyroście naturalnym

zdecydowanie wyjaśnia spadek liczby mieszkańców.

W 2018 roku zanotowano w gminie 120 urodzeń i 143 zgony.
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Przyrost naturalny

Wykres2 Przyrost naturalny w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2016-2018
Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń /W roku 2018 przyrost naturalny w Golubiu-Dobrzyniu był ujemny — podobni

>
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kraju. Warto tu przypomnieć, że udział budżetu miasta w podatku dochodowym wiąże się

tylko z mieszkańcami Gminy.

Dla porównania prezentujemy przyrost rzeczywisty liczby mieszkańców na tle gmin miejskich

z województwa kujawsko-pomorskiego (zbliżonych pod względem liczby mieszkańców):

e Miasto Golub-Dobrzyń: -151;

e Miasto Aleksandrów Kujawski: -42;

e Miasto Chełmża: -107;

e Miasto Lipno: -103;

e Miasto Wąbrzeźno: -140.

Jak widać sytuacja we wszystkich miastach jest podobna.

Struktura ludności według wieku jest nierównomierna. Liczba ludności w wieku

przedprodukcyjnym i produkcyjnym maleje. Natomiast liczba ludności w wieku

poprodukcyjnym systematycznie wzrasta. Te informacje wzmacniają niekorzystne prognozy

demograficzne.

2452

2421
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== | iczba osób w wieku przedprodukcyjnym

Wykres 3 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2016-2018
Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Liczba ludności w gminie w wieku przedprodukcyjnym, między rokiem 2016 a 2018,

zmniejszyła się o 99 osób (ponad 4%).

1 Dane: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
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Wykres4 Liczba osób w wieku produkcyjnym w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2016-2018
Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Liczba ludności w gminie w wieku produkcyjnym, w latach 2016-2018 zmalała o 63 osoby

(niecały 1%). To nieznaczny spadek, jednakże jest to niekorzystne zjawisko, niestety zbieżne

z sytuacją krajową. W połączeniu ze spadkiem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym

sytuacja nie jest korzystna dla przyszłości i będzie się pogłębiać.

2468 |

I

2303

|

|

| 2124

2016 2017 2018

=== | iczba osób w wieku poprodukcyjnym

Wykres5 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Golub-Dobrzyń w latach 2016-2018
Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Powyższy wykres ilustruje wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Od 2016 roku grupa

ta zwiększyła się o 344 osoby (ponad 16%). Ten trend dotyczy całego kraju, nasze

społeczeństwo starzeje się.

2.2 GOSPODARKA BUDŻETOWAI FINANSE GMINY MIEJSKIEJ

Budżet miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2018 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 r.
uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/281/2017i zawierał następujące założenia:

e dochody budżetu miasta w wysokości 56.973.715,27 zł,



e wydatki budżetu miasta w wysokości 60.024.519,18 zł,

e deficyt budżetu miasta w kwocie 3.050.803,91 zł.
W ciągu roku 2018 budżet miasta Golubia-Dobrzynia zmieniany był 43 razy, z tego 13 razy

przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia oraz 30 razy zarządzeniami Burmistrza. Przyczyną

zmiany planu było w szczególności:

e zmiana części oświatowej subwencji ogólnej;

e zmniejszenie lub zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne;

e zmniejszenie lub zwiększenie planu dochodów;

e zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych;

e przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami;

e rozdysponowanie rezerwy ogólnej.
Na skutek wymienionych zmian budżet miasta Golubia-Dobrzynia na koniec roku 2018 przyjął

następujące wielkości:

e Plan dochodów: 55.093.236,11 zł;

e Plan wydatków: 59.214.467,68 zł;
e Deficyt budżetu: 4.121.231,57 zł.

Omawiając gospodarkę budżetowąi finanse miasta należy pamiętać, że istotnym czynnikiem o

charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse Gminy jest ogólna sytuacja

gospodarcza kraju, korzystne PKBi stabilna, niewielka inflacja, choć warto pamiętać, że hossa

nigdy nie trwa wiecznie.

2.2.1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA

Dochody miasta Golubia-Dobrzynia na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowane zostały

w wysokości 55.093.236,11 zł. Wykonane zostały w kwocie 51.681.782,46 zł, co w stosunku do

planu stanowi 93,81%.

Należy zaznaczyć, że na poziom niektórych dochodów, gmina nie ma bezpośredniego wpływu

m. in. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn, udziału

w podatku od osób fizycznych i prawnych (wykonanie tych dochodówjest jednak większe niż

zakładany plan). Na wysokość dochodów mają również wpływ pozostałe dochp tóre nie

zostały zaplanowane w budżecie (np. wpływyz tytułu kar i odszkodowań, wpł ozliczeń

z lat ubiegłych).
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«' Dochody majątkowe

Wykres 6 Podział wykonania dochodóww 2018 r. wg rodzajów
źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Dochody bieżące:

" Plan 50.826.693,72 zł;

=. Wykonanie: 51.335.460,16;

Dochody majątkowe:

= Plan: 4.266.542,39 zł;

=. Wykonanie: 346.322,30 zł.
Struktura dochodów gminy miejskiej Golub-Dobrzyń w 2018 roku zbliżona jest do struktury

z roku 2017 (Dochody bieżące — 99,59%).

Dochody majątkowe zostały wykonane w 8,12%. Osiągnęły one zatem poziom znacznie niższy

niż planowany. Powyższe wiąże się w szczególnościz:
Przesunięciem terminów realizacji przedsięwzięć, które objęte miały zostać

dofinansowaniem z środków UE. W związkuz tym, iż dla większości z nich nie zostały

zrealizowane wydatki, nie mogły również zostać osiągnięte zaplanowane dochody

ztytułu zaplanowanego dofinansowanie (dofinansowanie przekazywane jest

w większości wypadków po zrealizowanych wydatkach).

Uzyskano niższe niż planowano uprzednio wpływówz tytułu sprzedaży nierichomości

(dochody z tego tytułu wyniosły ostatecznie 32,15 % kwoty zaplanowańej). Pomimo

realizowanych postępowań w sprawie sprzedaży nieruchomości,|w części

powtarzanych, wiele z nich nie zakończyły się sprzedażą i płatnością zakupione



nieruchomości w 2018 r. (znaczące dochody z tego tytułu udało się ostatecznie

zrealizować na początku 2019 r.).

Wykonanie dochodów bieżących uznać można za zadawalające, ponieważ przekroczyło 100%,

tj. wyniosło 101,00 % planowanych dochodów bieżących. Po szczegółowej analizie można

powiedzieć, że znaczna część dochodów bieżących wykonana jest w kwocie bliskiej

planowanej, a nawet wyższejniż zakładano w budżecie.

Niektóre pozycje w budżecie zaplanowano w zbyt dużej wielkości, co spowodowało, iż

ostateczny poziom ich realizacji jest dużo niższy niż wartość uprzednio planowana. Do pozycji,
które w szczególności pod względem wartości wpłynęły na powstałą różnice (wykonanie

poniżej 70%) należą wpływyz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wykonane

w 67,57 % kwoty planowanej. Dysproporcja wynika z tego, iż powyższym zakresie kierowano

się poziomem dochodów zrealizowanym w roku poprzednim.

Powstała różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a ich rzeczywistym wykonaniem

wynika ponadto z dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań

własnych i zleconych oraz przesunięciem terminów realizacji projektów (kwalifikujących się

jako wydatki bieżące) objętych dofinansowaniem z środków UE, dla których proporcjonalnie

do poniesionych wydatków zmniejszony został poziom dochodów należnych w 2018r.
W zakresie posiadanych należności z tyłu podatków lokalnych wysłano stosowne upomnienia
i skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze.

Podsumowując dochody gminy miejskiej Golub-Dobrzyń w porównaniu do roku 2017 wzrosły

o 4,22%. Świadczy to o dobrym i dalekosiężnym zarządzaniem dochodową częścią budżetu.

2.2.2 WYDATKI MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Wydatki miasta Golubia-Dobrzynia na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowane zostały

w wysokości 59.214.467,68 zł. Wykonane zostały w kwocie 51.602.734,22 zł, co w stosunku do

planu stanowi 87,15%.

Wydatki budżetu dzielą się na majątkowe i bieżące. W myśl ustawy o finansach /publicznych,

do wydatków majątkowych zalicza się kwoty przeznaczone na: inwestycje |i zakupy

inwestycyjne. Wszystkie pozostałe wydatki to wydatki bieżące.

10



m Wydatki bieżące

= Wydatki majątkowe

Wykres 7 Podział wykonania wydatków w 2018 r. wg rodzajów
źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Wydatki bieżące:

" Plan 52.123.087,85 zł;
=. Wykonanie: 48.736.590,65;

Dochody majątkowe:

" Plan: 7.091.379,83 zł;

" Wykonanie: 2.866.143,57 zł.
Wydatki gmina miejskiej Golub-Dobrzyń za 2018 rok wg działów:

Rolnictwo i łowiectwo: 7.090,05 zł;

Transporti łączność: 1.771.816,25 zł;

Turystyka: 88.467,03 zł;
Gospodarka mieszkaniowa: 1.170.438,55 zł;

Działalność usługowa: 17.088,24 zł;

Informatyka: 21.600,00 zł

Administracja publiczna: 4.278.641,48 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa: 79.568,82 zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 43.824,42 zł;
Obsługa długu publicznego: 540.792,21 zł;

Różne rozliczenia: 0,00 zł;

Oświata i wychowanie: 17.028.350,89 zł;
Ochrona zdrowia: 443.822,54 zł;

11
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e Pomoc społeczna: 5.019.350,50 zł;
e Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: 22.168,80zł;
e Edukacyjna opieka wychowawcza: 684.627,25 zł;
e Rodzina: 13.810.386,08 zł;
e Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 4.013.612,09 zł;

e Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1.176.915,00 zł;

e Kultura fizyczna: 1.384.174,02 zł.
2,27% 1,33% 1,05%

D;BG% 0,54% m Oświata i wychowanie

m Rodzina

« Pomoc społeczna

m Administracja publiczna

33,00% m Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

" Transport i łączność

m Kultura fizyczna

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

* Gospodarka mieszkaniowa

m Edukacyjna opieka wychowawcza

m Obsługa długu publicznego

+ Ochrona zdrowia

Pozostałe

Wykres 8 Struktura wydatków w 2018 roku wg działów
źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

W strukturze wydatków 33,00% wydawane jest na oświatę i wychowanie a 26,76% na rodzinę.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 87,15% (uwzględniając wydatki niewygasające),

w tym wydatki bieżące zrealizowano w 93,50%, zaś wydatki majątkowe w 40,42%. Część

zaplanowanych uprzednio wydatków została wykonana w mniejszej niż zakładano pierwotnie

wysokości, w szczególności ze względu na niższe niż zakładano koszty zakupu, nie wystąpienia

konieczności poniesienia zaplanowanych uprzednio wydatków. Na poziom realizacji wydatków

majątkowych (inwestycyjnych) wpłynęło przede wszystkim:

e Brak realizacji zadania pn. „Nabycie udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o.” - planowany wydatek wiązał się z planowaną budQwą budynku

mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa

12



Społecznego, zadanie nie zostało zrealizowane w związku z tym, iż oferty przedkładane
w prowadzonych przetargach opiewały na kwoty wyższe niż środki zaplanowane na ten
cel;

* Stosunkowo niski poziom realizacji zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.07 —

przedmiotowe zadanie płanowane jest do realizacji wspólnie z Samorządem
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu, harmonogram
realizacji projektu ustalany jest przede wszystkim przez lidera projektu, termin
realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięciu;

e Brak realizacji zadania pn. „Kultura w zasięgu 2.0” — przedmiotowe zadanie planowane
było do realizacji z udziałem środków UE, instytucja odpowiedzialna za realizację

programu, w ramach którego planowane było wykonanie przedmiotowego projektu,
nie zawarła stosownych umóww sprawie jego realizacji;

e Przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie
terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” — wystąpiła
konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania i zwiększenia środków na jego
wykonanie;

e Brak realizacji zadania pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych

w Mieście Golub-Dobrzyń” — zadanie nie zostało zrealizowane w związku z tym, iż

wybrany do realizacji tego zadania wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy.

Wydatki w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 9,09%.

2.2.3 ZADŁUŻENIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Większość jednostek samorządu terytorialnego ma potrzeby inwestycyjne, które przekraczają
możliwości ich budżetów. Aby sprostać tym potrzebom, samorządy sięgają więc po
zewnętrzne Źródła finansowania, takie jak kredyty bankowe, pożyczki lub też emisja
instrumentów dłużnych. Dług, jeżeli jest wykorzystywany w sposób właściwy, stanowi wydajny
instrument polityki fiskalnej, umożliwiający dopasowanie strumieni kosztów i korzyści

płynących z aktywów majątkowych w okresie ich „życia”. Rozciąganie w czasie obciążeń
związanych z finansowaniem wytwarzania „długowiecznych” aktywów umożliwia w sposób
sprawiedliwy rozłożenie ciężaru budowy infrastruktury pomiędzy kilka pokoleń podatników,
którzy będą z tych aktywów korzystali. Zadłużenie na koniec roku wynosiło 21.95 9,60 zł
i stanowi 42,49 % wykonanych dochodów. Na powyższe składa się:

e kredyt włłącznej wysokości 17.686.072,60 zł, zaciągnięty w:
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"Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 2.625.000,22 zł;
"* Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka Akcyjna:

10.421.875,34 zł;

"Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim / SGB-Bank Spółka Akcyjna:

539.197,04 zł;

" Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.100.000,00 zł.

e pożyczka w łącznej wysokości 4.273.497,00 zł zaciągnięta w:

= Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2.2.4 WYNIK BUDŻETOWY

Przy zakładanym deficycie budżetu (ujemnej różnicy między dochodami a wydatkami)

w kwocie 4.121.231,57 zł, rok budżetowy zakończył się nadwyżką na poziomie 79.048,24zł.
Tabela 2 ik bud w 2018 r.

Doch 55.093.236,11 zł 51.681.782,46zł
tki 59.214.467,68 zł 51.602.734,22 zł

ik budżetu (d -4,.121.231,57 zł 79.048,24 zł
źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Wynik budżetowy świadczy o tym, że podejmowane przez samorząd działania potwierdzają

przemyślaną politykę finansowąi efektywne zarządzane m. in. majątkiem gminy.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane

wydatki bieżące (48.736.590,65 zł) nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące

(51.335.460,16 zł). Poniższy wykres obrazuje to, że w przypadku budżetu miasta Golub-

Dobrzyń na 2018 rok wymóg wynikający z tego artykułu został spełniony.

- = |

wydatki bieżace

dochody bieżące

M

t '

zł47,00 zł48,00 zł49,00 zł50,00 zł51,00 zł5P,00
Milion

Wykres 9 Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi za 2018 rok
źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
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2.3 BUDŻET OBYWATELSKI

Od 1 do 21 marca 2018 roku można było składać projekty w ramach realizacji budżetu

obywatelskiego gminy miasta Golubia-Dobrzynia — OBYWATEL z własną kasą. Na wykonanie

projektów zgłoszonych przez mieszkańców w budżecie zaplanowana została kwota

30.000,00 zł. Złożono 8 projektów z czego 5 zostało poddanych pod głosowanie. Edycja 2018

została zakończona. W ramach budżetu obywatelskiego 2018 r. zrealizowano zadanie pn.:

„Chrońmy Miejsca Pamięci Golubia-Dobrzynia”.

2.4 STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2018 ROKU

Stan mienia komunalnego w roku 2018 zaprezentowano w postaci tabelarycznej:

Wyszczególnienie
Tabela 3 Stan mienia komunalnego gminy miejskiej Golub-Dobrzyń na 31 grudnia 2018r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych[zł]
Lp. składników mienia Ilość Wartość [zł] Prawo Mienie w Użytkowanie

komunalnego własności| zarządzie wieczyste
2.448.473,44 ro1. Grunty | m2 52.740.492,00 42.835.048,00 2.440.760,00 7.464.684,00

2. Budynkii lokale 108 23.406.099,00 2.936.781,00 20.469.318,00

3,|UBiekw RZYNISNI 281 84.810.959,00|82.182.858,00|2.628.101,00lądowej i wodnej

ą,|KGLWLMRSZYE
4 66.622,00 66.622,00energetyczne

Maszyny, urządzenia
5.|iaparaty ogólnego 143 806.366,00 806.366,00

zastosowania
Specjalistyczne

6.|maszyny, urządzenia 4 49.681,00 49.681,00

m
i aparaty

p,|UFZĄdZENIA 14 302.743,00 302.743,00techniczne
8. Środki transportu 6 213.451,00 213.451,00

Narzędzia, przyrządy,
9. ruchomościi 60 637.855,00 637.855,00

wyposażenie
OGÓŁEM 163.034.268,00  130.031.405,00  25.538.179,00 7.464.684,00

źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

2.5 INFRASTRUKTURA

W 2018 roku zrealizowano następujące działania:

Budowa i przebudowa drogi ul. Kościuszki — 109 m; (ponadto miasto

dokumentację dotyczącąI etapu a Ill etap jest w fazie wykonywania dokumen

Budowa jezdni ul. Miłej — | etap — 139,90 m (miasto posiada dok
i pozwolenie na il etap);

Przebudowa ulic Piękneji Polnej wraz z rozbudową sieci deszczowej — 915 m;



e UI Pięknai Polna:

"remont chodnika — 105 mb;

" budowa chodnika - 75 m?;

e« Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej — I etap — 300 m (Miasto posiada
pozwolenie na budowę naII etap wydane przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego).

2.6 ŚRODOWISKO

W ramach poprawy funkcjonowania klimatu i jakości powietrza na terenie Miasta Golub-

Dobrzyń w 2018 roku podjęto działania głównie w zakresie zwiększenia efektywności

energetycznej budynków należących bądź użytkowanych przez władze Miasta, a także
zrealizowano inwestycje drogowe polegające na budowiei przebudowie dróg. Efektem

podjętych działań będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Ponadto dzięki

zwiększeniu efektywności energetycznej budynków, zmniejszą się koszty ogrzewania i poprawi
się komfort cieplny użytkowników obiektów poddanych modernizacji, co wpływa również na
wzrost jakości życia na terenie Miasta. Ponadto:

* Posprzątano rzekę Drwęcęi jej nabrzeże we współpracy z fundacją LIFE PROMOTION.

Zebrane odpady zutylizowano;

e Poprawie uległa infrastruktura kanalizacyjna — zmodernizowano przepompownie
i tłocznie ściekowe. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków i rozbudowano sieć

kanalizacyjną oraz kanalizację deszczową;

e W latach 2017-2018 podjęto działania z zakresu urządzenia nowych terenów zielonych,

w tym zakupiono nowe drzewa;
e Prowadzono zadania z zakresu likwidacji i utylizacji wyborów azbestowych;
e Prowadzona jest także segregacja odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi od

2017r;
* Przeprowadzono szereg konkursów z zakresu edukacji ekologicznej.

2.7 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 80 nowych przedsiębiorców.
Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było 41.10.Z (Realjzacja
projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków). Można wyróżnić:

e 75 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,



e 5 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność

gospodarczą.

W 2018 r. wyrejestrowano 50 przedsiębiorców, w tym 50 osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą. Nie wyrejestrowano działalności osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności

wyrejestrowanych podmiotów było 41.10.Z

2.8 GOSPODARKA ODPADAMI

W 2018 r. na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują

mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne realizowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM

Sp. z 0.0.

W 2018 roku Miasto Golub-Dobrzyń w ramach inwestycji związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi zakupiło 32 szt. koszy ulicznych za kwotę 30.992,80 zł brutto. Na

terenie miasta nie funkcjonuje stacjonarny PSZOK, jednak zgodnie z umowąz przedsiębiorcą

odbierającym odpady komunalne firma odbierała odpady (które powinnytrafić do PSZOK-a)

bezpośrednio z nieruchomości. Ponadto w dniu 1.02.2017 r. zostało zawarte porozumienie

między Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie a Gminą Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie

nieodpłatnego świadczenia zadań w zakresie prowadzenia stacjonarnego Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na RIPOK Niedźwiedź, gmina Dębowa
Łąka. Porozumienie to zostało zawarte na 36 miesięcy (na okres trwania umowyna odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Koszty całego systemu w 2018 roku wyniosły 2.204.755,24 zł. Wpływy w analizowanym okresie

to 2.157.896,33 zł. Razem z nadwyżkami z lat poprzednich (178.608,10 zł) w 2018 roku

zanotowano więc 131.749,17 zł nadwyżki.

Odbiór odpadów wg rodzaju nieruchomości zamieszkałych w 2018 r.:

e Jednorodzinne:
" Selekcja: 418 nieruchomości (36,4%) i 1.264 osoby (37,7%);
= Zmieszane: 731 nieruchomości (63,6%) i 2.093 osoby (62,3%);

e Wielorodzinne:



" Selekcja: 135 nieruchomości (54,7%) i 5.807 osób (85,9%);

"  Zmieszane: 112 nieruchomości (45,3%) i 950 osób (14,1%).

Liczba nieruchomości niezamieszkałych, dla których złożono deklaracje to 317, w tym selekcja

121 (38,2%) i zmieszane 196 (61,8%).

W 2018 roku segregację odpadów zadeklarowało 69,9% mieszkańców gminy Miasto Golub-

Dobrzyń.

Łączna masa odebranych odpadów wyniosła 4.382,724 Mg. Niesegregowane odpady stanowiły

około 89% ogółu odebranych odpadów i w porównaniu z 2017 rokiem ich ilość wzrosła o około

2%. W 2018 r. gmina Miasto Golub-Dobrzyń uzyskała wymagany rozporządzeniem poziom

recyklingu iprzygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, tj. 47,38% (wymagany poziom

w 2018 r. wynosił 30% lub więcej), jak również wywiązała się z obowiązku uzyskania

odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących

odpady komunalne, który w 2018 r. wyniósł 100% (wymagany poziom w 2018 r. wynosił 50 %

lub więcej). Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

został osiągnięty — wynosi 4,71%. Należało osiągnąć max. 40%.

W ramach edukacji ekologicznej zorganizowano:

e« Konkurs ekologiczny pn. „Ratuj naturę — zbieraj makulaturę”;

e Akcję „Sprzątanie Doliny Drwęcy”;

e Piknik profilaktyczno-ekologiczny na Golubskiej Starówce — „Zielone światło dla

trzeźwości”;

e Kolejną edycję ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”;

Konkurs plastyczny pod hasłem „Akcja — segregacja! 2x więcej — 2x czyściej”.

2.9 POLITYKA SPOŁECZNA

2.9.1 EDUKACJA

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę — Prawo Oświatowe

z dniem 1 września 2017 roku, każda sześcioletnia szkoła podstawowa działająca na pod:

ustawy o systemie oświaty, z mocy prawa przekształciła się w 8-letnią szkołę podsta ową,
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a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy poprzez wygaszanie lub przekształcenie. Gmina

Miasto jest organem prowadzącym dwie szkoły podstawowe, gimnazjum oraz przedszkole:

e Szkołę Podstawowąnr1 im. Konstytucji 3 Maja;

e Szkołę Podstawowąnr2 im. Orła Białego, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Miejskich;

e Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego;

e Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej.

Dzieci mogą również uczęszczać do dwóch niepublicznych przedszkoli funkcjonujących

w mieście. Od 1 września 2018 roku działa na terenie miasta Golubia-Dobrzynia żłobek —

założony przez Fundację o nazwie „Chatka Puchatka'.

Tabela 4 Liczba uczniów w latach 2016-2018

|__ 2016/2017 2017/2018 CYOCL
966 1.085 1.207|

Szkoła podstawowa|Gimnazjum 281 174 72
Suma

| 1.247 1.259 1.279
Źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd maj 2019 r.; *Danez Plan rozwoju oświaty Gminy Miasta Golub-Dobrzyń wraz z planem

wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

Tabela 5 Zatrudnienie w szkołach
2016/2017 2017/2018

Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w
| 60.17 6441przeliczeniu na etaty w szkołach podstawowych ' *

| Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w |

23 61 16.82przeliczeniu na etaty w gimnazjum ! '

| Suma | 83,78 81,23
- Źródło: Bank Danych Lokalnych, wgląd maj 2019 r.

Liczba dzieci korzystających z opieki przedszkolnej w ostatnich latach systematycznie rośnie.

W 2018 do Publicznego Przedszkola nr 2 uczęszczało 341 dzieci.

Od 2003 r. do 2018 r. mieszkańcy miasta Golubia-Dobrzynia mogli ubiegać się o stypendium
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o charakterze motywacyjnym. W 2018r. kwota

w budżecie przeznaczona na stypendium 20.000,00 zł, wykorzystano kwotę 9.300,00zł.
O stypendia przyznawane na okres luty-czerwiec ubiegało się 6 uczniów. Kryteria określone

uchwałą Rady Miasta spełniło 5 wnioskodawców, czyli osiągnęli średnią ocen za semestr co
najmniej 4,5 i średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 700 zł

brutto. Komisja odmówiła przyznania stypendium 1 wnioskodawcy, który nie spełnił kryterium

hodu

O zł).

dochodowego. Stypendium wypłacane jest w różnych kwotach w zależności od dt

przypadającego na członka rodziny i wynosił od 120,00 do 200,00 zł. (łącznie 4.20
Wśród stypendystów znaleźli się:

e 1 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu;
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e 1 uczeń Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie;

e 1uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;

e 1 uczeń Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;

e 1 uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny.

O stypendia przyznawane na okres wrzesień- styczeń ubiegało się 9 uczniów, kryteria
określone uchwałą Rady Miasta spełniło 5 wnioskodawców. Komisja odmówiła przyznania
stypendium 3 wnioskodawców, który nie spełnili kryterium dochodowego. Stypendium

wypłacane jest w różnych kwotach w zależności od dochodu przypadającego na członka

rodziny i wynosił od 120,00 do 200,00 zł. (łącznie 5.100,00 zł). Wśród stypendystów znaleźli

się:

e« 1 uczeń Szkoły PodstawowejNr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu;

e 1 uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;

e 2 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu;

e 1uczeń Technikum Menedżerskie w Toruniu;

e 1 uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

2.9.2 POMOC SPOŁECZNA

W ramach instytucji samorządowych zajmujących się problematyką społeczną działa Miejski

Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Ośrodek realizuje zadania wynikające

zustawy o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, m.in. koordynuje rozwiązanie
problemów społecznych na terenie Gminy. W Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było łącznie 43

pracowników, z czego 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę.
W 2018 roku 23 pracowników Ośrodka wzięło udział w 64 szkoleniach i konferencjach
dotyczących wiedzy na temat zmieniających się przepisów prawa oraz podnoszących
umiejętności zawodowe.

W roku 2018 Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadań
i obsługę administracyjną wydatkował kwotę 18.236.183,36 zł, w tym:

e« na zadania własne gminy 4.592.514,61 zł; w tym na zadania własne dotowk e ze
środków rządowych 2.076.150,36 zł,

e na zadania zlecone 13.643.668,74 zł.



Z pomocy społecznej w 2018 roku skorzystało 806 osób, co stanowiło 6,4% wszystkich
mieszkańców gminy. W stosunku do roku 2017, łączna liczba osób korzystających z pomocy

i wsparcia zmniejszyła się o 42 osoby. Natomiastliczba rodzin, którym przyznano świadczenie

z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 36 rodzin.

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 933

osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017o 28 osób.

Świadczenia pieniężne stanowiły 11,46% (5.837 świadczeń) wszystkich świadczeń z pomocy
społecznej w 2018 roku. Skorzystało z nich 526 osób. Ze świadczeń niepieniężnych (45.094

świadczenia) skorzystało 357 osób. Świadczenia pieniężne w 2018 roku wyniosły

1.621.259,86 zł i były o 2,2% niższe niż w 2017 roku.

W gminie Miasto Golub-Dobrzyń najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji

życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną,

wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: bezrobocie, ubóstwo,
niepełnosprawność, długotrwała choroba i bezdomność. Szczegóły przedstawia tabela 6.

Tabela 6 Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 r.
sio "olo czielania pomo «+ 3 ba rod ej:4a)[-

Bezrobocie 376 |Ubóstwo 374
Niepełnosprawność 171 m| Długotrwała lub ciężka choroba

| 145
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 65

domowego- ogółem
_Potrzeba ochrony macierzyństwa 60
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 42

domowego- ogółem - w tym: rodziny niepełne
Bezdomność 25
Potrzeba ochrony macierzyństwa- w tym: wielodzietność 25 _|]|Alkoholizm 12
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 8

domowego- ogółem - w tym: rodziny wielodzietne ||Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 8

| Przemoc w rodzinie 3
Zdarzenie losowe 3
Sytuacja kryzysowa 2

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

W porównaniu do 2017 roku o 22% wzrosła liczna osób korzystających ze świadczeń

opiekuńczych. W 2018 roku korzystało z nich 67 osób w tym 7 ze specjalistycznych
'

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W gminie Miasto Golub-Dobrzyń zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny. W 2018 [roku

współpracowali oni z 27 rodzinami.



Osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielano pomocyw formie:

e Zasiłki stałe: 75 osób (348.283 zł) w tym:
* Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących: 56 osób (289.814 zł);

"Zasiłki stałe dla osoby w rodzinie: 23 osoby (58.469 zł);

e Zasiłki okresowe: 369 osób (855.775 zł) w tym:
" Zasiłek okresowyz tytułu bezrobocia: 329 osób (760.850 zł);

"Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby: 33 osoby (24.764 zł);

"Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności: 32 osoby (35.448 zł);

"Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do

świadczeńz innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1 osoba (470zł);
e Zasiłki celowe: 492 osoby (419.715 zł) w tym:

"Zasiłek celowy przyznany w ramach programu wieloletniego "pomoc państwa
w zakresie dożywiania": 427 osób (364.965 zł).

e Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej — posiłek ogółem: 259 osób (165.563 zł)

w tym:

" Dla dzieci: 203 osoby (73.947 zł).
Od 2015 roku na podobnym poziomie utrzymuje się liczba osób otrzymujących pomoc
w formie zasiłku stałego. Z zestawień wynika, że największa liczba osób otrzymująca zasiłek

okresowy to osoby bezrobotne. Nieznaczny wzrost zaobserwowano wśród osób

otrzymujących zasiłki celowe oraz pomoc w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. Od kilku lat liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej
utrzymuje się na podobnym poziomie, prognoza na następny rok również wskazuje tendencję
wzrostową.

Ze świadczeń wychowawczych w 2018 roku korzystało 979 rodzin (o 5,4% więcej niż

w 2017 r.). Kwota świadczeń wychowawczych wyniosła 7:582.934,00 zł (o 6,4% mniej niż

w poprzednim roku) w tym 507 rodzin korzystałoz zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz
korzystający z jednorazowej zapomogiz tytułu urodzenia dziecka (1.820.375,99 zł).
W 2018 roku przyznano 4.913 świadczeń opiekuńczych na kwotę 1.684.432,00 zł. Szczegóły

przedstawia tabela 7.
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Liczba Kwota
ME świadczeń świadczeń [zł]

|

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 4.027 636.051,00
Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 904 142.679,00

|

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia 1.766 278.839,00o znacznym stopniu niepełnosprawności
Zasitek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat 43 6.830,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia
legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 1.314 207.703,00

jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
Świadczenie pielęgnacyjne 611 901.733,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy 275 146.648,00_ |Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Ze świadczenia alimentacyjnego w 2018 korzystały 152 osoby. Kwota świadczeń z funduszu

alimentacyjnego wyniosła 785.317,00 zł.
:.nne świadczenia,z których korzystali mieszkańcy gminy Miasto Golub-Dobrzyń:

W roku 2018 wpłynęło 1.012 wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, które

przyznano i wypłacono 824 rodzinom, na 1.255 uprawnionych dzieci, w tym 547 na

pierwsze dziecko. Łącznie Ośrodek w 2018 roku zrealizował 15.208 świadczeń na
kwotę 7.582.934zł;
W roku 2018 wypłacono 1.337 świadczeń „Dobry start”, na łączną kwotę 401.100zł;
W roku 2018 wydano 405 decyzji, liczba osób, którym przyznano decyzją stypendium
socjalne wyniosła 352, zaś kwota świadczeń 276.272 zł, z czego dotowano
221.017,60 zł;
W 2018 r. w złożono 18 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Do dnia

31.12.2018 r. zostały wydane łącznie 83 Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz
64 w formie elektronicznej;

W roku 2018 rodziny i osoby korzystające z różnego rodzaju świadczeń skorzystały
również z pomocy w postaci produktów żywnościowych w ramach programu POPŹ.

Żywność została wydana 390 rodzinom dla 925 osób (średnia ilość żywności na 1 osobę
w rodzinie — 50,45 kg). Pomoc tą realizowano w ramach współpracy z Toruńskim
Centrum Caritas im. bł. Marii Karłowskiej;

Opłata za pobyt7 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosła 35.923,74Q zł

Bezrobocie w Mieście Golub-Dobrzyń-stan na 31.12.2018:

liczba bezrobotnych ogółem: 651, w tym kobiety 409;

bezrobotni z prawem do zasiłku: 104, w tym kobiety 58
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Uznać można, że wiodącym problemem społecznym w gminie Miasto Golub-Dobrzyń jest
problem bezrobocia i ściśle z nim związany problem ubóstwa. W 2018 roku zmalała na terenie

gminy liczba osób bezrobotnych w porównaniu do 2016 i 2017 roku. Tylko 16% osób

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy posiada uprawnienia do zasiłku dla

bezrobotnych, a 58% ogółu zarejestrowanych w urzędzie to osoby długotrwale bezrobotne.

W Gminie Miasto Golub-Dobrzyń od roku 2011 funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny.
W roku 2018 do Zespołu wpłynęło 58 Niebieskich Kart. Zespół powołał 60 grup roboczych,

które odbyły łącznie 196 spotkań z ofiarami i sprawcami przemocy. W 51 przypadkach

zakończono pracę grup, gdyż zaplanowane przez zespół specjalistów działania zostały

zrealizowane lub przemocnie została stwierdzona.

W mieście Golub-Dobrzyń działa także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. W jej skład wchodzi 8 członków. W 2018 roku prowadzili rozmowy z 35

osobami uzależnionymi od alkoholui 5 członkami ich rodzin. 21 rodzinom udzielono pomocy.

2.9.3 DZIAŁANIA KULTURALNE I SPORTOWE

Na terenie miasta szeroko pojętą działalnością kulturalną zajmuje się Dom Kultury w Golubiu-

Dobrzyniu. Jest to miejska instytucja kultury. Instytucja ta w 2018 roku zorganizowała bądź

współorganizowała następujące warsztaty, kursy, imprezy i wydarzenia:

e Styczeń:

"Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
" Spotkania najmłodszych z teatrem;

"Koncert Noworoczny Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
" Koncert Jamesa Harris'a;

" Spotkania z kulturą latynoamerykańską - „Klimaty Kolumbii”;

" Kino objazdowe FERMENT;

=". Spotkania najmłodszych z teatrem;
: " SpotkaniezIluzjonistą w ramach ferii zimowych;

e Marzec:
=" Koncert Joanny Aleksandrowicz w ramach Dnia Kobiet;
=" Spektakl „Spełniaj Marzenia” w wykonaniu uczniów ZS nr 1 w| Golubiu-

Dobrzyniu;
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Wernisaż wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami”;

Spotkania najmłodszych z teatrem;

Przegląd Twórczości Ludowej „Wielkanoc 2018”;

Objazdowe kino FERMENT;

Przedstawienie „Drzewo Krzyża”;

Kwiecień:

Koncert Damiana Holeckiego;

Charytatywny Maraton Zumby;

Spotkania najmłodszych z teatrem;

Przedstawienie w stylu PRL „Za czym kolejkata stoi”;

Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

Kino objazdowe FERMENT;

Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia;

Koncert „Civitas Christiana”;

Spektakl „High School Musical” w wykonaniu uczniów ZS nr 1 w Golubiu-

Dobrzyniu;

Spotkania najmłodszych z teatrem;

Czerwiec:

u

Lipiec:

Sierpień:

Dzień Dziecka;

Plenerowe seanse kina FERMENT;

Spektakl „Cienie”;

Spektaki „Cienie”;

Plenerowe seanse kina FERMENT;

Spotkania najmłodszych z teatrem;

Wakacje z Domem Kultury;

Przedstawienie upamiętniające Powstanie Warszawskie;

Plenerowe seanse kina FERMENT;

Koncert zespołów „Halka” i „Wesoła Harmonia”;

Piknik Profilaktyczny;

Wakacje z Domem Kultury;



"Piknik Rodzinny „Pożegnanie Lata”;
e Wrzesień:

= Koncert zespołu „Farben Lehre”;

"Koncert Orkiestry Dętej OSP Nowogród;

e Październik:

" Spektakl profilaktyczny „Jasio Jeżyk. Niebajka”;
" Spotkania najmłodszych z teatrem;
" Kino objazdowe FERMENT;

e Listopad:

" Koncert Beaty Lewińskiej „Ocalić od zapomnienia”;
" Obchody Odzyskania Niepodległości;

"Obchody 50-lecia Polskiego Związku Niewidomych w Golubiu-Dobrzyniu;
" Spotkania najmłodszych z teatrem;
" Narodowy Teatr Edukacji;

=* Wieczorek Poetycki;

" Impreza Andrzejkowa dla dzieci;

e Grudzień:

"Kino objazdowe FERMENT;

=. Charytatywny Maraton Zumby;

" Koncert Kolęd i Pastorałek;

"Rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego;
" Wernisaż wystawyPatryka Olszewskiego;

" Wspólne witanie Nowego Roku.

W tych wydarzeniach wzięło łącznie udział około 19.730 osób. Wydarzenia te wiązały się
z poniesieniem kosztów w wysokości 101.100,00 zł.
Ponadto Dom Kultury organizował w 2018 roku:

e Warsztaty zumbydla dorosłych i młodzieży;

e Zajęcia taneczno-baletowe gr. młodsza;

e Zajęcia taneczno-baletowe gr. starsza;

e Taniec współczesny;

e Warsztaty plastyczne;

e Warsztaty wokalne dla młodzieży;
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e Warsztaty wokalne dla dorosłych;

e Warsztaty teatralne;

e Warsztaty twórcze;

e 113 Golubsko-Dobrzyńska Drużyna Harcerska;

e Koło Gospodyń Miejskich;

e Organizacja urodzin dla dzieci;

e Zespół Muzyczny „New Way”;

e Warsztaty tańca towarzyskiego dla dorosłych;

e Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży;

e Warsztaty latino solo.
W tych warsztatach, zajęciach brało udział 485 osób.

Dochody Domu Kultury zostały zaplanowane w kwocie 673.723,00 zł i zrealizowano je
w 99,25% (668.669,17 zł). Wydatki Domu Kultury zaplanowano na kwotę 673.723,00 zł
i zrealizowano je w 99,91% (673.085,42 zł).
W mieście funkcjonuje również Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. F. K.

Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Placówka realizuje szereg projektów i inicjatyw
obejmujących przede wszystkim animację kulturalno-oświatową, propagowanie czytelnictwa,

promocję kultury lokalnej oraz dokształcanie społeczeństwa w zakresie świadomości

kulturalnej.

Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano 1 budynek biblioteki, znajdujący się
przy ulicy Żeromskiego 11.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 48.630 woluminów, zaś na koniec roku —

47.841 woluminów (stan księgozbioru pomniejszony o ubytki w 2018 r. - 1443 wol.).
W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 3,84 na dzień 1 stycznia
2018 r. oraz 3,85 na dzień 31 stycznia 2018 r. Biblioteka zapewniła możliwość wypożyczenia
płyt CD i DVD na miejscu (kino letnie, biblioteka nie pobiera opłat za bilety), z czego
skorzystało około 100 mieszkańców naszego miasta. Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały
wzbogacone o 2 pozycje. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 1.313 czytólniczek
i czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 47.841 woluminów. W poprzednim roku wzbógecono
zbiory biblioteki o 819 wol., w tym z zakupu 626 wol. (literatura piękna polska |i|obca,
literatura dziecięco-młodzieżowa i literatura niebeletrystyczna).



W bibliotece użytkowano 9 komputerów, w tym 9 komputerów z dostępem do

szerokopasmowego Internetu. W 2018 r. nie było możliwości zdalnego (internetowego)
składania zamówień, ponieważ biblioteka jest w trakcie wprowadzania rekordów do systemu

komputerowego MAK4+.

W bibliotece prowadzono zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka

zorganizowała ogółem 145 wydarzeń w tym: konkursy, przeglądy, warsztaty, wykłady

popularnonaukowe, wystawy tematyczne, spotkania autorskie, imprezy kulturalno-

edukacyjne spotkania integracyjne, wycieczki, mające na celu promocję czytelnictwa
i biblioteki. W wydarzeniach tych wzięło udział 3.893 mieszkańców. Wydatki związane z tymi

przedsięwzięciami wyniosły w 2018 3.204,14zł. Były to mi m. in.:

e W styczniu 2018 roku rozpoczęto Narodowe Czytanie, które odbywało się co miesiąc,

brali w nim udział uczniowie szkół miejskich i powiatowych;

e Z okazji Dnia Kobiet wspólnie Gminną Biblioteką Publiczną w Radominie 14.03.2018 r.

zorganizowano imprezę, pt. „Kobiety Naszej Małej Ojczyzny”. Jest to cykliczne

spotkanie bibliotekarzy z kobietami aktywnie działającymi w stowarzyszeniach
i organizacjach pozarządowych na terenie miasta i powiatu gołubsko-dobrzyńskiego;

e W dniu 26.04.2018 r. zorganizowano spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem

Skowrońskim;

e 16.05.2018 r. odbyła się Ill edycja Przeglądu Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III

szkół podstawowych pt. „Miejsca Anny Wazówny”. Udział w konkursie wzięli uczniowie

z klas I szkół podstawowych miasta i powiatu golubsko-dobrzyńskiego;

e W ramach obchodów Dnia Bibliotekarza 30.05.2018 wspólnie z Gminną Biblioteką

Publiczną w Nowogrodzie zorganizowano Rajd Pieszy „Z książką do Nowogrodu”.

Udział w rajdzie oprócz bibliotekarzy wzięli klubowicze z Dyskusyjnego Klubu Książki

działającego przy bibliotece;
+ We współpracy z bibliotekami gminnymi zorganizowano konkurs fotograficzny, pt.

„Drwęca znanai nieznana”;

e Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia 05.09.2018 r. wzięli udział w ogólnopolskiej akcji

Narodowego Czytania, czytając wybrane fragmenty „Przedwiośnia” efana

Żeromskiego;



e Po raz XIV został zorganizowany Regionalny Konkurs Poezji Religijnej pt. „Chmury

przeminą, Niebo zostanie”. Finał konkursu odbył się 14.11.2018 r., a udział w konkursie

wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

e XIV edycja Powiatowego Konkurs Recytatorskiego ”Idzie jesień przez park” odbyła się

28.11.2018 r. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu miasta i powiatu golubsko-dobrzyńskiego;

e Ostatnią cykliczną imprezą organizowaną w ramach współpracy z bibliotekami

gminnymi było spotkanie wigilijne dla bibliotekarzy, władz samorządowych,
zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń (14.12.2018 r.).

W bibliotece można regularnie oglądać wystawy, które tematycznie nawiązują do świąt

narodowych, państwowych oraz rocznic historycznych. Dzięki współpracy z Wojewódzkim

Ośrodkiem Animacji Kultury odbywały się warsztaty teatralne i filmowe prowadzone przez
aktorów i animatorów kultury. Z zajęć skorzystali uczniowie Zespołu Szkół Miejskich.

Nawiązana współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu

zaowocowała wykładami popularnonaukowymi dla młodzieży. Tematyka spotkań nawiązywała

do sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej i roli Polski w świecie. W związku

z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski roku 2018 Rokiem Anny Wazównyjako instytucja

kultury, podjęliśmy działania promujące pobyt księżniczki szwedzkiej na zamku golubskim.
Z wykładami w mieście gościła dr Alicja Saar-Kozłowska, która przekazała uczniom
i mieszkańcom miasta wiele ciekawych wiadomości na temat życia i działalności Anny

w Golubiu. Ponadto MiPBP włącza się w działania kulturalne organizowane przez Urząd

Miasta, wspierając je swoim zapleczem kulturalnym, m.in. w imprezach: Piknik Rodzinny

z okazji 3 Maja, Noc Kupały, Imieniny Anny, Dni Gołubia-Dobrzynia. W Okresie ferii i wakacji
biblioteka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę, organizując zajęcia edukacyjne, sportowe,
wyjazdy do kina i innych instytucji kultury działających w regionie. Dzięki temu, że przy
bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć”i Koło

Rodzin Sybiraków, instytucja skupia osoby, które odtwarzają i tworzą kulturę naszego miasta,

przywracają pamięć o osobach, wydarzeniach, które na trwałe zapisują się na kartach historii

Naszej Małej Ojczyzny. Biblioteka pełni rolę instytucji kulturalnej, która łączy pokole uczy

konsumpcji kultury i przyczynia się do transferu wiedzy między pokoleniami. Dteka

zatrudniała 10 pracownic i pracowników. W ciągu roku struktura zatrudnienia n legła

zmniejszeniu ani zwiększeniu.
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Dochody Biblioteki zostały zaplanowane w kwocie 520.475,00 zł i zrealizowano je w 99,945%

(520.186,64 zł). Wydatki Biblioteki zaplanowano na kwotę 520.475,00 zł i zrealizowano je

w 99,99% (520.442,25 zł).
Na terenie Golubia-Dobrzynia działa Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zajmuje się

organizowaniem szeregu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych służących mieszkańców. Mogą

oni korzystaćz:
e Hali Widowisko-Sportowa, ul. Sosnowa2A;
e Pawilonu sportowy,ul. Sportowa 8;

e Boiska Orlik; ul Sportowa 8

e  Boisk piłkarskich pełnowymiarowe, ul. Sportowa 8;

e Boisk do sportów plażowych, ul. Sportowa 8;

e Placu zabaw, ul. Sportowa 8;

e Siłowni zewnętrznej, ul. Sportowa 8;

e Skateparku, ul. Sportowa 8.
Obiekty te w części dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W 2018 r.

zorganizowano następujące wydarzenia:

e Amatorska Liga Piłki Nożnej;

Halowa Liga Piłki Nożnej;

e Golub-Dobrzyń MTB Maraton;

e MTBXC;

e Bieg Konstytucji 3 Maja;

e Bieg Niepodległości;

e Bieg Sylwestrowy;

e Wakacyjny TurniejPiłki Nożnej;

e Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzń;

e Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów;

e Halowy Turniej Siatkówki Mężczyzn;

e Halowy Turniej Siatkówki Kobiet;

e Bieg Solidarności;

e Ogólnopolski Bieg Przełajowy;

e Święto Piłki Nożnej;

e Rajd Nordic Walking do Osady Karbówko;



e Halowyturniej piłki nożnej im. E. Szczota;

e Halowyturniejpiłki nożnej im P. Szymańskiego i M. Klugiewicza.

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 1.000 mieszkanek i mieszkańców.

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości około 80 tys. zł.

Przy gminnych jednostkach sportu funkcjonują następujące:
e Kluby:

" Karate Kyokushin: łącznie około 100 uczestników

e Sekcje:
="  Zumba: około 20 osób;
=" Aerobik: około 30 osób;

Callanetics: około 10 osób;

" Ćwiczenia dla seniorów: około 30 osób;

" Spinning: około 20 osób.

Oprócz tego w 2018 roku powstało boisko treningowe z naturalną nawierzchnią, wykonane

przy współpracyz klubami piłkarskimi trenującymi bezpłatnie na obiektach OSiR.

W 2018 roku stypendium sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia przyznano 20

osobom - łączna kwota wydatkowana w 2018 roku to 14.200 ,00zł.
2.10 BEZPIECZEŃSTWO

Podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu działania

przyczyniły się do ograniczenia przestępczości najbardziej dokuczliwej społecznie. To kolejny
rok z rzędu kiedy odnotowano spadek tej kategorii przestępczości. Utrzymany został również

wysoki poziom skuteczności wykrywania popełnionych przestępstw ogółem oraz w rozbiciu na

poszczególne kategorie przestępstw.

Tabela 8 Statystyka naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w Golubiu-Dobrzyniu
|LCA ssiePrzestępczość ogółem 224

Przestępstwa w kategorii 17x7 (przestępstwa uznawane za najbardziej dokuczliwe społecznie —
|

55
| kradzieże,kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, bójki lub pobicie,
|

uszkodzenie mienia, kradzieże pojazdów, uszkodzenia ciała)
Osoby kierujące w stanie nietrzeźwości 18
Osoby kierujące po spożyciu alkoholu
Wypadki i kolizje drogowe
Osoby zabite lub ranne
Liczba interwencji policyjnych |

Liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta” |
Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia |

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
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Analiza uzyskanych efektów pozwala uznać, że w 2018 roku nastąpiła dalsza poprawa
poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

Poprawił się również poziom bezpieczeństwa i porządku w obszarze ruchu drogowego.

2.11 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Miasto Golub-Dobrzyń wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego zapewnia Mieszkańcom Miasta możliwość

zaspokajani zbiorowych potrzeb, opartych na aktywności społecznej, sportoweji kulturalnej.
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, jako podmiot gwarantujący możliwość uzyskania finansowego
wsparcia na realizację zadań, współdziała z organizacjami na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencjii jawności.

W roku 2018 przeprowadzone zostały dwa konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych,

związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego:

e Konkurs nr 1/2018 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania

Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej”. Do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęło 16 ofert. Kwota

przeznaczona na realizację zadań wynosiła 150.000,00 zł. Wszystkie organizacje, które
złożyły ofertę w konkursie otrzymały dofinansowanie;

* Konkurs nr 2/2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego. Wpłynęło 7 ofert. Kwota przeznaczona na realizację zadań wynosiła
30.000,00 zł. Wszystkie organizacje, które złożyły ofertę otrzymały dofinansowanie.

Po przeprowadzonych i rozliczonych zadaniach na realizacje zadań publicznych w roku 2018
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń wydatkowała łączną kwotę 178.350,32 zł. Zwrotu

niewykorzystanej kwoty dotacji dokonały dwie organizacje.

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, w ramach realizowanych zadań publicznych zapewnia
organizacjom pozarządowym i podmiotom działalności pożytku publicznego:

e Pomocw uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach;
e« Udostępnienie lokali na spotkania wewnętrzne;
e Współpracę przy pozyskiwaniu środkówz innych źródeł;

* Promocję działalności organizacji pozarządowych w mediach.



Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego Miasto zapewnia materiały promocyjne

w postaci gadżetów (broszury, ulotki, kubki itp.). Pracownicy Urzędu Miasta oraz Jednostki

podległe włączają się w organizowanie wydarzeń sportowych (OSiR) i kulturalnych (Dom

Kultury, MiPBP). Urząd Miasta pośredniczy w przekazywaniu informacji o sektorze

pozarządowym innym organizacjom i instytucjom.

2.12 WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przynależy do Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”.
W 2018 roku w ramach tej współpracy udałosię zrealizować następujące przedsięwziecia:

e Przebudowa muszli koncertowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej

oraz budową obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: "Odnowienie
i żywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu" — w wyniku realizacji zadania,

oprócz przebudowy muszli koncertowej, powstały również m. in. nowe siedziska na

widowni, wiata, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery,a także oświetlenie;

e« Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu
i ekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”- powstało m. in. wielofunkcyjne boisko do sportów
plażowych oraz siłownia zewnętrzna

e „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej — I etap” (opisane w obszarze 2.5

Infrastruktura);

Inwestycje te były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

W ramach współpracy z powiatem golubsko-dobrzyńskim zrealizowano projekty:
e« Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń (2017-2018);
e« Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2

w Golubiu-Dobrzyniu (2017-2018).

W trakcie realizacji pozostają projekty:

« Edukacja kluczem do przyszłości- rozwijanie kluczowych uczniów oraz podniesienie
kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń (2018-2019).
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2.13 REALIZACJA UCHWAŁ, PROGRAMÓWI STRATEGII

W 2018 roku Rada Miasta Golubia-Dobrzynia podjęła 92 uchwały w tym:
e 70 do końca kadencji 2014-2018

e 22w nowej kadencji.

Największa ilość uchwał dotyczyła spraw finansowych i budżetu, które są decydujące
w działaniu organu wykonawczego przy realizacji zadań i inwestycji. Szczegółowy raport
uchwał podjętych przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia został ujęty w formie tabelarycznej.
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Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym
dokument kreującym politykę przestrzenną gminy, jest podstawą przy zmianie bądź tworzeniu

nowego MPZP. W 2018 roku nie podjęto żadnych uchwał zmieniających studium.

Strategia Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2027 z perspektywą do roku 2032

zawiera wizję dla organów gminy w brzmieniu: „Golub-Dobrzyń miastem otwartym na rozwój
i współpracę — miejscem przyjaznym do życia, wypoczynku, pracy i inwestowania.” Jest ona
realizowana poprzez trzy cele strategiczne w obszarach zrównoważonego rozwoju. Planowany

rozwój jest długofalowym procesem. Kierunki rozwoju Golubia-Dobrzynia są uwzględniane

podczas realizacji wszystkich działań Miasta, a cele zrównoważonego rozwoju są realizowane

poprzez uwzględnianie ich w stałych dokumentach planistycznych gminy i w podejmowaniu
bieżących działań. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jest w trakcie realizacji programu. Stopień

realizacji programu jest proporcjonalnych do okresu który upłynął

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2016-2023

realizowany jest w ramach 3 przedsięwzięć rewitalizacyjnych podstawowych. Zaplanowane
działania wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb rewitalizacyjnych w obszarze społecznym,

technicznym, gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym. Realizacja tych przedsięwzięć

zapewni osiągnięcie zakładanych celów tj. wyjść obszarowi rewitalizacji z sytuacji kryzysowej.
Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 1,413 km? (co stanowi blisko 1/5 powierzchni

całego miasta) oraz zamieszkuje go 2.898 osób (tj. 23,71% ludności miasta). W jego skład
wchodzi 27 ulic, tj.: 1000-Lecia, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów Września, Hubala,

Katarzyńska, Ks. Ignacego Charszewskiego, Ks. Jana Twardowskiego, Marsz. Józefa

Piłsudskiego, Obrońców Warszawy, Piaskowa, Wojska Polskiego, 17 Stycznia, Browarowa,

Chopina, Dworcowa, Gen. Józefa Hallera, Kościelna, Licealna, Mostowa, Podmurna, PTTK,

Rynek, Wodna, Zamkowa, Zamurna, Brodnicka (numery 1,2,3,5,5a,9a). Program jest
sukcesywnie realizowany, składane są sprawozdania kwartalne do UMWK-P w Toruniu

z realizacji.

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na Terenie Gminy Miasto Golub-

Dobrzyń na lata 2016-2018 z rodziną, w efekcie której zaobserwowano wzrost poziomu

motywacji klientów do podjęcia działań. Poprzez komplementowanie i ujawnianie zasobów
u klientów nastąpił wzrost poczucia ich własnej wartości oraz skuteczności. Rodzice
uświadomili sobie istnienie własnych umiejętności, możliwości i innych zasobów. Odkryli

rozwiązania, które już kiedyś się sprawdziły co zachęca ich do dalszych działań i daje im
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nadzieję, że poradzą sobie w przyszłości z innymi trudnościami. Ponadto mają poczucie, że są
traktowani podmiotowo i jest szanowana ich godność. Mają możliwość uczestnictwa

w procesie pomocowym, współdecydowania i współodpowiedzialności. Rodzina mimo zmian

zachowuje tożsamośći niepowtarzalność, odzyskuje częściowa kontrolę nad własnym życiem
i osiąga samodzielność w pokonywaniu trudności życiowych. Zauważalne stało się w nich

zmniejszenie poczucia osamotnienia i bezsilności, zwiększenie koncentracji na przyszłości
i odzyskiwanie poczucia wpływ na nią. Dało to wymierne efekty, gdyż w roku 2018 tylko
w jednym przypadku doszło do odebrania dzieci z rodziny biologicznej. W chwili obecnej
„pomagacze”, a w szczególności asystent rodziny pracuje nad usprawnieniem rodzica

w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej, aby dzieci mogły powrócić do

środowiska naturalnego.

Zapisy zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Golub-

Dobrzyń na lata 2016-2022 są realizowane w ramach przyjętych działań w zależności od

posiadanych przez samorząd i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. Gmina Miasto

Golub-Dobrzyń posiada sprawnie działający system polityki społecznej, dzięki któremu jest w

stanie zaoferować pomoc wszystkim potrzebującym jej mieszkańcom gminy. Polityka
społeczna gminy opiera się na umacnianiu roli rodziny w społeczeństwie, inwestowaniu w

młodzież, promocji zdrowego stylu życia, oraz działaniach prewencyjnych i profilaktycznych
skierowanych przeciwko patologiom społecznym. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń współdziała

z różnymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze polityki społecznej, w tym tymi, które

działają również na wyższym szczeblu administracyjnym

Prowadzona lokalna strategia w zakresie profilaktyki oraz minimalizacja szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych jest
zgodna z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2018 r

Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku został przyjęty
uchwałą nr XLVI/250/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 października 2017r.
Ustalono, że Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przeznaczy na realizację Programu w 2018r. środ l

|

budżetowew wysokości co najmniej 100.000,00 zł. |

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golu

Dobrzyń”został przyjęty przez Radę Miasta Golub-Dobrzyń uchwałą nr XVIII/106/2016 z dni



27 stycznia 2016 r. Program jest realizowany na bieżąco, każdego roku usuwane są wyroby

zawierające azbest, na bieżąco jest aktualizowana Baza Azbestowa oraz inwentaryzacja.

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia w 2018 roku

zrealizowano pierwsze działania. W związku z tym raport z nich jest w trakcie realizacji.

Stopień realizacji programu jest proporcjonalnych do okresu który upłynął.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2020

z perspektywą na lata 2021-2024 jest realizowany zgodnie z założeniami. Stopień realizacji

programu jest proporcjonalnych do okresu który upłynął.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2018 roku został przyjęty uchwałą Rady Miasta z dnia

27 marca 2018 r. Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta

Golub-Dobrzyń jest:
e zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
+ odławianie bezdomnych zwierząt;

e obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
e poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

e edukacja mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie promowania sterylizacji

oraz kastracji psów i kotów

e usypianie ślepych miotów;

e wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich;

e zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Na realizację programu w 2018 roku Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przeznaczyła kwotę
w wysokości 84.000,00 zł. Program został zrealizowany.

2.14 WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA

„HIT Kujaw i Pomorza 2018 oraz Pomorza 2018”

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń otrzymała tytuł HIT 2018 w kategorii Samorządność za

rozbudowę Publicznego Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu Dobrzyniu

w ramach projektu „Miejsce dla każdego przedszkolaka”.



Do konkursu w siedmiu kategoriach zarekomendowano łącznie 256 zgłoszeń. Powołana

Kapituła po zapoznaniu się z opisem zgłoszeń i dołączoną do nich dokumentacją
zakwalifikowała 55 zgłoszeń, spełniających wymagania regulaminowe.

BURMISTRZ

Mariusz Piątkołwoski
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