
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport o stanie 

Gminy Miasto Golub-Dobrzyń 

za 2020 rok 
 

 
 
 

 
 

 
przygotowany przez 

 

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ul. Plac 1000 – lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 

Tel. +48 56 683 54 10 do 13 
Tel. kom. +48 666 247 455 
Fax: +48 56 683 5415 
 



 

2 
 

Spis treści 
1. PODSTAWA PRAWNA ..................................................................... 5 

2. RAPORT O STANIE GMINY ............................................................. 6 

2.1. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA W MIGAWCE FOTOTOREPORTERA 

– 2020 ROK ................................................................................................... 6 

2.2. DEMOGRAFIA .............................................................................. 18 

2.3. GOSPODARKA BUDŻETOWA I FINANSE GMINY MIEJSKIEJ ........ 20 

2.3.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA ................. 21 

2.3.2. WYDATKI MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA .................................... 24 

2.3.3. ZADŁUŻENIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA .............................. 26 

2.3.4. WYNIK BUDŻETOWY .................................................................... 27 

2.4. BUDŻET OBYWATELSKI .............................................................. 28 

2.5. STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2020 ROKU .............. 29 

2.6. INFRASTRUKTURA ....................................................................... 31 

2.7. ŚRODOWISKO ............................................................................. 33 

2.8. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ................................................................. 35 

2.9. GOSPODARKA ODPADAMI ........................................................... 36 

2.10. POLITYKA SPOŁECZNA ................................................................ 37 

2.10.1. EDUKACJA .................................................................................. 37 

2.10.2. POMOC SPOŁECZNA .................................................................... 40 

2.10.3. DZIAŁANIA KULTURALNE I SPORTOWE ....................................... 45 

2.11. BEZPIECZEŃSTWO ...................................................................... 55 

2.12. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ................. 57 

2.13. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI/PODMIOTAMI .............. 59 

2.14. REALIZACJA UCHWAŁ, PROGRAMÓW I STRATEGII ..................... 60 

2.15. WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA ......................................................... 77 

2.16. SPÓŁKI MIEJSKIE ........................................................................ 79 

 



 

3 
 

Szanowni Państwo, 

za nami trudny, pełen wyzwań rok 

2020. Musieliśmy zmienić sposób 

myślenia i działania, zmianie uległa 

nasza codzienność, nasze życie. 

Nowa rzeczywistość przypomniała 

nam jak, istotne są podstawowe 

wartości do których przywykliśmy – 

zdrowie, bezpieczeństwo czy 

przewidywalność jutra.  

Czy – jako miasto – poradziliśmy 

sobie z wyzwaniami postawionymi 

przez pandemię?  

Co udało nam się zrealizować pomimo przeciwności?  

Jakie działania podjęliśmy, aby wspomóc mieszkańców?  

Zapraszam do zapoznania się z naszym raportem o stanie Gminy Miasta Golub-

Dobrzyń za rok 2020. Raport prezentuje programy i zadania realizowane w 

zakresie inwestycji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, oświaty, usług 

komunalnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy oferty 

kulturalnej i sportowej, z których korzystają Państwo każdego dnia. W raporcie 

znajdują się również informacje na temat działań podjętych w związku z 

pandemią COVID-19 takich jak: punkt kwarantanny zbiorowej na terenie OSIR, 

dezynfekcje miejsc publicznych, bezpłatne maseczki dla mieszkańców miasta 

oraz wsparcia Szpitala Powiatowego w postaci 400 szt. przyłbic ochronnych o 

wartości 19 680 zł. oraz przekazaniu kwoty 50 000,00 zł na zakup aparatu 

EBUS bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną. W raporcie nie mogło 

zabraknąć informacji na temat jednych z najważniejszych nie tylko na terenie 

naszego miasta ale całej Polski Obchodów 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i 

Kujaw do Wolnej Polski pod patronatem Narodowym Prezydenta Polski 

Andrzeja Dudy.  



 

4 
 

Raport o stanie miasta ma za zadanie poszerzyć Państwa zasób wiadomości na 

temat działań prowadzonych przez samorząd w 2020 roku, a także zachęcić do 

dyskusji, do zgłaszania propozycji i pomysłów mających na celu dalszy rozwój 

naszej małej ojczyzny. Ważną informacją, zawartą w niniejszym opracowaniu 

jest stan zadłużenia Naszego Miasta, które na koniec 2020 roku okazało się 

najniższym od początku mojej pracy na stanowisku Burmistrza Miasta 

Golubia-Dobrzynia. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z działaniami 

podjętymi i realizowanymi na terenie Miasta Golub-Dobrzyń w 2020 roku 

przedstawionymi w przedmiotowym raporcie.  

 

Z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu do normalności 

 

 

Mariusz Piątkowski  

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
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1. PODSTAWA PRAWNA 

Obowiązek prezentowania Raportu o Stanie Gminy wprowadził Sejm 

ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 

kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130).  

…  

po art. 28a dodaje się 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, programów i strategii, uchwał rady 

gminy i budżetu obywatelskiego. 

… „ 

Obowiązek ustawowy uzupełnia dotychczasowe sposoby informowania o pracy 

burmistrza o nowy wymóg.  
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2. RAPORT O STANIE GMINY 

2.1. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA W MIGAWCE 

FOTOTOREPORTERA – 2020 ROK 

➢ WOJEWÓDZKIE OBCHODY 100. ROCZNICY POWROTU POMORZA I 

KUJAW DO WOLNEJ POLSKI  

W dniu 17 stycznia 2020 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się Wojewódzkie 

Obchody 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski. 

To wspaniałe święto naszego miasta rozpoczęło się konferencją naukową pn. 

„100 lecie powrotu Golubia do Ojczyzny: od wolności do niepodległości. 

Następnie Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Marszałek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń 

Marek Ryłowicz, Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku Mirosław Golon oraz 

Przewodniczący Kolegium IPN profesor Wojciech Polak otworzyli plenerową 

wystawę pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (...) z wolnym 

dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920". Wystawa 

została użyczona przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego w imieniu mieszkańców województwa 

kujawsko-pomorskiego został złożony wieniec. Na moście łączącym Golub z 

Dobrzyniem odbyła się inscenizacja wydarzeń, które miały miejsce 17 stycznia 

1920 roku. Po symbolicznym otwarciu bramy granicznej ulicą 17 stycznia 

uczestnicy wydarzeń udali się na Golubską Starówkę. Na rynku miała miejsce 

ceremonia przekazania klucza przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 

Mariusza Piątkowskiego oraz witanie chlebem i solą Generała Józefa Hallera 

przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. W 

dalszej części Marszałek Piotr Całbecki oraz Burmistrz Miasta Golubia-

Dobrzynia wygłosili okolicznościowe przemówienia. 

Po krótkiej inscenizacji opisującej wydarzenia nastąpiła oficjalna uroczystość 

według ceremoniału wojskowego. 
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W drugiej części uroczystości na Zamku Golubskim miał miejsce Piknik 

Historyczny „Moja Niepodległa" w tym inscenizacja historyczna „Żołnierze 

Hallera. Z Francji ku wolnej Polsce". 

Organizatorem wydarzenia byli Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

Franciszek Gutowski, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz 

Piątkowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Dowódca Garnizonu 

Toruń płk Remigiusz Zieliński.  Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej 

Duda, patronat Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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➢ MIEJSCA KWARANTANNY ZBIOROWEJ  

 
W miesiącu marcu 2020, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia w halach OSIR 

(dużej  i małej) w obliczu epidemii koronawirusa CoV-2 przygotował miejsca dla 

osób wobec których zostanie zastosowany przez Powiatowego Państwowego 

Inspektora Sanitarnego obowiązek kwarantanny. 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

➢ MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW GOLUBIA-DOBRZYNIA 
 

Z inicjatywy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia mając na uwadze trwający 

stan epidemii Covid-19, w miesiącu kwietniu 2020 samorząd przekazywał 

bezpłatne maseczki mieszkańcom miasta. 

W akcję z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem włączyli się wszyscy miejscy 

radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

W ramach akcji udało się zakupić i przekazać mieszkańcom ponad 15000 

masek.  

Celem samorządu Golubia-Dobrzynia było wyposażenie w maseczki jak 

największej liczby mieszkańców miasta, w pierwszej kolejności tych najbardziej 

potrzebujących. 

 

➢ ZAKUP SPRZĘTU DO NAUKI ZDALNEJ 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektów grantowych „Zdalna Szkoła” i 

„Zdalna Szkoła+” w 2020r. od kwietnia zakupiono sprzęt do nauki zdalnej dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja i Zespołu Szkół 

Miejskich. W dwóch edycjach programu łącznie zakupiono 49 laptopów i 83 

tablety, które zostały przekazane do szkół. Wartość dofinansowania wyniosła 

164 714,00 zł. 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

➢ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ ULIC 

22 maja 2020r. podpisano umowę z biurem projektowym na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ulicy 

Sosnowej i Kalinowej”. Koszt opracowania to niespełna 40 tys. zł. Po zawarciu 

aneksów do umowy termin wykonania dokumentacji upływa 15.05.2021r. 

➢ PRZYŁBICE OCHRONNE DLA SZPITALA POWIATOWEGO ORAZ 

DOTACJA NA ZAKUP BRONCHOSKOPU 

 

W miesiącu maju Miasto Golub-Dobrzyń wobec trwającej epidemii 

koronowirusa CoV-2 przekazało dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu 

400 szt. przyłbic ochronnych o wartości 19 680 zł.  

Burmistrz oraz Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Pan 

Michał Kamiński w Urzędzie Miasta podpisali protokół przekazania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Foto: Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu sp. z o.o. 

W dniu 08 maja 2020 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz 

Piątkowski wraz z Prezesem Zarządu Michałem Kamińskim podpisali umowę, 

na podstawie której Miasto Golub-Dobrzyń przekazało dla Szpitala Powiatowego 

kwotę 50 000,00 zł na zakup aparatu EBUS bronchoskopu z przystawką 

ultrasonograficzną.  

Aparat został umieszczony w nowo wyremontowanym oddziale chorób płuc i 

gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. 
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➢ KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I UZBROJENIE TERENU 

GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO - 

TECHNOLOGICZNEGO” 

W czerwcu rozpoczęły się prace budowalne na terenie Golubsko-

Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w ramach inwestycji 

„Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko - Dobrzyńskiego 

Parku Przemysłowo - Technologicznego”. Roboty budowalne, zgodnie z umową 

zawartą z Wykonawcą i obowiązującymi aneksami, zaplanowane zostały do 30 

marca 2021 r. 

Dzięki prowadzonej inwestycji w Mieście przybyło ponad 800 m nowej drogi  

i ciągu pieszorowerowego wraz z kompleksowym uzbrojeniem trenów 

inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. Realizacja powyższych działań była możliwa dzięki 

dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wynoszącemu ponad 5 mln. zł. 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

➢ BUDOWA JEZDNI UL. MIŁEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU – ETAP II 
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W sierpniu 2020r. dokonano odbioru 289 m nowej jezdni przy ul. Miłej. 

Inwestycja była realizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg 

Samorządowych, wynoszącemu ponad 230 tys. zł., co stanowiło 55% wartości 

zadania. 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

➢ SERDUSZKO NA NAKRĘTKI W CELACH CHARYTATYWNYCH 

We wrześniu przed siedzibą Urzędu Miasta pojawiło się serduszko na 

nakrętki zbierane w celach charytatywnych.  

W dniu 08 września 2020 r. wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża 

Kopaczewska wraz z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Panem 

Edwardem wrzucili do serduszka pierwsze plastikowe nakrętki, które zbierał 

wydział. Pojemnik został ustawiony na Placu-1000 lecia zgodnie z sugestiami 

mieszkańców.  
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

➢ PRZEBUDOWA ULICY MAZOWIECKIEJ 

We wrześniu 2020 r. dokonano odbioru robót budowlanych, polegających 

na przebudowie ul. Mazowieckiej o długości 323 m. Inwestycja była realizowana 

dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, wynoszącemu ponad 

430 tys. zł., co stanowiło 55% wartości zadania. 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

➢ UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
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Na mocy porozumienia zawartego 30 czerwca 2020r. Miasto otrzymało  

z Ministerstwa Rozwoju dotację na aktualizację inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 

6 600,00 zł. 

Ponadto tak jak w latach ubiegłych Miasto przeprowadziło wśród mieszkańców 

nabór wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest. Łącznie z posesji prywatnych usunięto w 2020r. 21,04 

ton niebezpiecznych materiałów. Również na te działania pozyskano 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu na kwotę ponad 8,7 tys. zł. 

➢ BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LIPNOWSKIEJ – II ETAP 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 35/1466/20 z 

dnia 2 września 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, 

ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i 

przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek 

rowerowych do 5 km, runda I Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wśród projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i kwalifikują się do 

dofinansowania znalazł się projekt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń pn. "Budowa 

ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II" o wartości ponad 108 tys. zł. 

Umowę o dofinansowanie zadania podpisano 24.11.2020r. Inwestycja powinna 

zakończyć się do 30 września 2021r. 

➢ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia 

dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. W 

związku ze złożonym przez Miasto Golub-Dobrzyń wnioskiem otrzymano 

849 966,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.  
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Środki te mają stanowić część wkładu własnego w związku z planowaną 

inwestycja modernizacji stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dnia 27 

listopada 2020r. podpisano umowę z biurem projektowym na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej I etapu przedsięwzięcia, której koszt to 

49 200,00 zł. 

 

Foto: FB premiera Mateusza Morawieckiego 

 

➢ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ ULIC 

19 października 2020r. podpisano umowę z biurem projektowym na 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa 

ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama”. Koszt 

opracowania to niespełna 85 tys. zł. Termin wykonania dokumentacji upływa 

30 lipca 2021r. 

➢ OBWODNICA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

16 listopada2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu został 

podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji 

celu publicznego polegającej na budowie obwodnicy miasta Golubia – 

Dobrzynia. Sygnatariuszami listu są: Województwo Kujawsko-Pomorskie, 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń , Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz Gmina 

Golub-Dobrzyń. 

Budowa obwodnicy to wspólna inicjatywa Miasta Golubia-Dobrzynia, Gminy 

Golub-Dobrzyń oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Decydujący jednak głos 
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w sprawie realizacji inwestycji ma samorząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, który podpisaniem niniejszego listu intencyjnego potwierdza 

gotowość tej inwestycji. 

Strony podpisując list intencyjny potwierdziły wolę podjęcia wspólnych działań, 

które mają na celu wybudowanie obwodnicy miasta Golubia - Dobrzynia. Dzięki 

współpracy powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zapewni wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego z terenu miasta Golubia - Dobrzynia oraz zwiększy dostępność 

zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta. 

Działania te przyczynią się do poprawy stanu dróg oraz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Inwestycja ta sprzyjać będzie zrównoważonemu rozwojowi 

wszystkich gmin i powiatów na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

oraz stworzy korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji. 

 

Foto: Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP 

 

➢ BUDOWA RONDA W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

W dniu 16 listopada 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 

został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji 

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ronda przy ulicy 

Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w Golubiu-Dobrzyniu. 

Sygnatariuszami listu są: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto 

Golub-Dobrzyń oraz Powiat Golubsko-Dobrzyński. 

Budowa ronda to inicjatywa Miasta Golub-Dobrzyń oraz Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. Władzom miasta i powiatu udało się przekonać do wspólnej 

inwestycji samorząd województwa. 
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Dzięki podjętym działaniom skrzyżowanie zostanie przebudowane na 

jednopoziomowe rondo, które usprawni ruch drogowy oraz przyczyni się 

bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa na w/w drogach 

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Lider zadania wykona opracowanie 

dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID). 

Opracowanie dokumentacji technicznej jest I etapem zadania, które będzie 

realizowane w latach 2021 - 2022 i zostanie sfinansowane przez Strony w 

równych częściach tj. po 1/3 kosztów. Natomiast wykonanie robót 

budowlanych stanowić będzie kolejny etap zadania, a jego finansowanie 

planowane jest ze środków zewnętrznych przy partycypacji w kosztach wkładu 

własnego w równych częściach przez Strony tj. po 1/3 kosztów. 

2.2. DEMOGRAFIA 

Na terenie miasta wg stanu na dzień 31 grudniu 2020 roku 

zamieszkiwało 12 060 osób, w tym 5799 mężczyzn oraz 6451 kobiet. Kobiety 

mają przewagę liczebną nad mężczyznami (5,33 p.p.). Proporcje pomiędzy 

kobietami i mężczyznami w ciągu ostatnich 3 lat są stabilne.  

 

 2018 2019 2020 

Ogółem 12.413 12.250 12.060 

Mężczyźni 5.895 5.799 5.692 

Kobiety 6.518 6.451 6.368 

Mężczyźni [%] 47,49 47,33 47,19 

Kobiety [%] 52,51 52,66 52,80 

 

Tabela 1 - Liczba mieszkańców Golubia-Dobrzynia w latach 2018-2020 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 
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Wykres 1 - Liczba mieszkańców Golubia-Dobrzynia w latach 2018-2020 

 

Można zauważyć, że liczba mieszkańców w ostatnich latach systematycznie 

spada. Jest to sytuacja zbieżna do sytuacji w kraju. 

W 2020 r. na terenie miasta Golubia – Dobrzynia urodziło się i zameldowanych 

zostało - 116 osób  zaś zmarło 165 osoby (na terenie miasta funkcjonował 

szpital z oddziałem Covid). 
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2.3. GOSPODARKA BUDŻETOWA I FINANSE GMINY 

MIEJSKIEJ  

 Budżet miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2020 został uchwalony w dniu 17 

grudnia 2019 r. uchwałą Rady Miasta Nr XXI/94/2019 i zawierał następujące 

założenia: 

 

• dochody budżetu miasta w wysokości 59.891.966,34 zł,  

• wydatki budżetu miasta w wysokości 62.857.555,16 zł,  

• deficyt budżetu miasta w kwocie 2.965.588,82 zł. 

 

W ciągu roku 2020 budżet miasta Golubia-Dobrzynia zmieniany był 45 razy, z 

tego 12 razy przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia oraz 33 razy zarządzeniami 

Burmistrza. Przyczyną zmiany planu było w szczególności: 

• zmiana części oświatowej subwencji ogólnej; 

• zmniejszenie lub zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania 

zlecone i własne; 

• zmniejszenie lub zwiększenie planu dochodów; 

• zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych; 

• przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i 

paragrafami; 
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• rozdysponowanie rezerwy ogólnej. 

Na skutek wymienionych zmian budżet miasta Golubia-Dobrzynia na koniec 

roku 2020 przyjął następujące wielkości: 

• Plan dochodów: 65.669.023,08 zł; 

• Plan wydatków: 70.264.264,34 zł; 

• Deficyt budżetu: 4.595.241,26 zł. 

Omawiając gospodarkę budżetową i finanse miasta należy pamiętać, że 

istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na 

finanse Gminy jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju, korzystne PKB i 

stabilna, niewielka inflacja, choć warto pamiętać. 

 

2.3.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-

DOBRZYNIA 

Dochody miasta Golubia-Dobrzynia na dzień 31 grudnia 2020 r. 

zaplanowane zostały w wysokości 65.669.023,08 zł. Wykonane zostały  

w kwocie 62.837.959,03 zł, co w stosunku do planu stanowi 95,69 %. 

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. Na wysokość dochodów mają również wpływ pozostałe dochody, 

które nie zostały zaplanowane w budżecie (np. wpływy z tytułu kar  

i odszkodowań, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych). 

• Dochody bieżące: 

▪ Plan 60.985.708,94 zł; 

▪ Wykonanie: 59.938.432,07 zł; 

• Dochody majątkowe: 

▪ Plan: 4.683.314,14 zł; 

▪ Wykonanie: 2.899.526,96 zł. 

Dochody majątkowe zostały wykonane w 61,91%. Osiągnęły one zatem poziom 

niższy niż planowany. Powyższe wiąże się w szczególności z: 
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• Przesunięciem terminów realizacji przedsięwzięć, które objęte miały 

zostać dofinansowaniem z środków UE i PFRON. W związku z tym, iż nie 

zostały zrealizowane wydatki, nie mogły również zostać osiągnięte 

zaplanowane dochody z tytułu zaplanowanego dofinansowania 

(dofinansowania przekazywane są w większości przypadków po 

zrealizowanych wydatkach).  

Wykonanie dochodów bieżących uznać można za zadawalające, ponieważ 

wykonano 98,28% planowanych dochodów bieżących. Część zaplanowanych 

dochodów została wykonana na poziomie znacznie niższym niż planowany. 

Spowodowane było to m.in. rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. Wiąże 

się to w szczególności z: 

• Mniejszymi wpływami w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 

ponad 161.000,00 zł. mniejsze niż planowano, 

• Mniejszymi niż zakładał plan wpływami z opłaty targowej o ponad 

49.000,00 zł., 

• Mniejsze wpływy z tytułu wyżywienia w ramach stołówek szkolnych o 

384.000,00 zł. mniej niż zakładał plan, 

• Mniej niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z 

zakresu wychowania przedszkolnego o ponad 141.000,00 zł.  

• Mniejsze wpływy  niż planowano z udziałów JST w  podatku dochodowym 

od osób fizycznych o kwotę ponad 313.000,00 zł. Jest to szczególnie 

istotne ze względu na jeden z najwyższych udziałów tego rodzaju 

dochodów w łącznych dochodach JST. 

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 2020 r. 

W zakresie posiadanych należności z tyłu podatków lokalnych wysłano 

stosowne upomnienia i skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuły 

wykonawcze. 
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Podsumowując dochody gminy miejskiej Golub-Dobrzyń w porównaniu do roku 

2019 wzrosły o 4,62%. Świadczy to o dobrym i dalekosiężnym zarządzaniem 

dochodową częścią budżetu. 

 

 

Wykres 2 - Podział wykonania dochodów w 2020 r. wg rodzajów  

źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 

 

98,28%

1,72%

Dochody bieżące 

Wykonane Niewykonane

61,91%

38,09%

Dochody majątkowe

Wykonane Niewykonane



 

24 
 

2.3.2. WYDATKI MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

Wydatki miasta Golubia-Dobrzynia na dzień 31 grudnia 2020 roku 

zaplanowane zostały w wysokości 70.264.264,34 zł. Wykonane zostały  

w kwocie 63.379.142,65 zł, co w stosunku do planu stanowi 90,20%. 

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. 

Wydatki bieżące: 

Plan 62.931.462,62 zł; 

Wykonanie: 58.282.681,28zł; 

Dochody majątkowe: 

Plan: 7.332.801,72 zł; 

Wykonanie: 5.096.461,37 zł. 

Wydatki wykonane gminy miejskiej Golub-Dobrzyń za 2020 rok wg działów: 

Rolnictwo i łowiectwo: 9.672,13 zł;  

Transport i łączność: 1.796.503,83 zł;  

Turystyka: 8.715,77 zł;  

Gospodarka mieszkaniowa: 1.474.993,63 zł; 

Działalność usługowa: 26.619,60 zł; 

Informatyka: 21.600,00 zł 

Administracja publiczna: 4.663.935,28 zł; 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa: 80.096,92 zł;  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 143.504,35 zł;  

Obsługa długu publicznego: 390.826,75 zł;  

Oświata i wychowanie: 19.227.522,39 zł;  
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Ochrona zdrowia: 294.699,47 zł;  

Pomoc społeczna: 5.175.335,83 zł;  

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: 16.406,02 zł; 

Edukacyjna opieka wychowawcza: 733.409,08 zł; 

Rodzina: 19.311.528,96 zł; 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 7.325.780,47zł; 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1.215.140,00 zł; 

Kultura fizyczna: 1.462.852,17 zł. 

W strukturze wydatków 30,34% wydawane jest na oświatę i wychowanie a 

30,47% na rodzinę.  

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 90,20% (uwzględniając wydatki 

niewygasające), w tym wydatki bieżące zrealizowano w 92,61%, zaś wydatki 

majątkowe w 69,50%. 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.  Niższy poziom wydatków  

bieżących w stosunku do tych zaplanowanych wynika z ponadto, w przypadku 

części wydatków, z ograniczenia zakresu niektórych rodzajów działalności JST 

w zawiązku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Na poziom 

realizacji wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wpłynęło przede wszystkim: 

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

2.0” – przedmiotowe zadanie planowane 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; Realizacja w wysokości 59,54% planowanych wydatków, 

najbardziej znaczącego ze względu na wysokości planowanych wydatków 

zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-

dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” – wydłużono termin 
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realizacji przedmiotowego zadania do 2021r. Wydatki w porównaniu do roku 

2019 wzrosły o 7,59%. 

2.3.3. 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 17.895.397,92 zł i stanowi 28,48 % 

wykonanych dochodów. Na powyższe składa się: 

• kredyt w łącznej wysokości 15.331.340,92 zł, zaciągnięty w: 

▪ Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 2.125.000,30 zł; 

▪ Banku Spółdzielczym w Golubiu-Dobrzyniu / SGB-Bank Spółka 

Akcyjna: 8.746.875,50 zł; 

▪ Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim / SGB-Bank Spółka 

Akcyjna: 359.465,12 zł; 

▪ Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.100.000,00 zł. 

• pożyczka w łącznej wysokości 2.564.057,00 zł zaciągnięta w: 

▪ Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu. 

 

 

 

 



 

27 
 

2.3.4. WYNIK BUDŻETOWY 

Przy zakładanym deficycie budżetu (ujemnej różnicy między dochodami  

a wydatkami) w kwocie 4.595.241,26 zł, rok budżetowy zakończył się deficytem 

na poziomie 541.183,62 zł. 

 

 Plan Wykonanie 

Dochody 65.669.023,08 zł 62.837.959,03 zł 

Wydatki 70.264.264,34 zł 63.379.142,65 zł 

Wynik budżetu (dochody – 
wydatki) 

-4.595.241,26 zł -541.183,62 zł 

Tabela 1 - Wynik budżetowy w 2020 r. 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 

 

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

budżetowego wykonane wydatki bieżące (58.282.681,28 zł) nie mogą być wyższe 

niż wykonane dochody bieżące (59.938.432,07 zł). Poniższy wykres obrazuje to, 

że w przypadku budżetu miasta Golub-Dobrzyń na 2020 rok wymóg wynikający 

z tego artykułu został spełniony. 
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2.4. BUDŻET OBYWATELSKI 

Od 2 do 16 września 2020 roku można było składać projekty w ramach 

realizacji budżetu obywatelskiego gminy miasta Golubia-Dobrzynia na rok 

2021. Na wykonanie projektów zgłoszonych przez mieszkańców w budżecie 

zaplanowana została kwota 100.000,00 zł.  

Złożono 10 projektów z czego 6 było poprawnych formalnie i merytorycznie i  

zostały poddane pod głosowanie. Edycja 2021 została zakończona. W ramach 

budżetu obywatelskiego zakwalifikowano do realizacji zadania: pn.: 

 PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI: 

Tabela 3 - Wyniki głosowania 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 

 

 

 

 

Numer Nazwa projektu Koszt w zł 
Głosy 

ważne 

Głosy 

nieważne 

2. 

Budowa infrastruktury 
rekreacyjnej na terenie 
Przedszkola Publicznego Nr 2  
w Golubiu-Dobrzyniu 

80 000 450 118 

6. 
100 nowych drzew dla Golubia- 
Dobrzynia 

11 500 69 19 

3. 
Dmuchany zamek dla przedszkola, 
szkół i na imprezy miejskie 8 000 13 7 
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2.5. STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2020 ROKU 

Lp. 

Wyszczególnienie 

składników 

mienia 

komunalnego 

Stan na dzień 31.12.2020 r. Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – w zł 

ilość Wartość [zł] 
Prawo 

własności 

Mienie w 

zarządzie 

Użytkowanie 

wieczyste  

(wł. Gminy 

Miasta 

Golub-

Dobrzyń – 

oddane w 

użytkowanie 

wieczyste) 

Użytkowanie 

wieczyste 

(wł. Skarb 

Państwa – 

użytkowane 

wiecz. przez 

Gminę 

Miasto 

Golub-

Dobrzyń) 

Najem i  

dzierżawa 
Inne 

1. Grunty 
2.370.811,11 

m2 
57.092.179,00 50.882.789,00 2.440.760,00 3.542.382,00 226.248,00 - - 

2. Budynki i lokale 113 23.351.433,00 8.243.247,00 22.495.524,00 - - - - 

3. 

Obiekty 

inżynierii 

lądowej i wodnej 

286 86.613.596,00 84.042.051,00 2.571.545,00 - - - - 

4. 
Kotły i maszyny 

energetyczne 
13 433.931,00 433.931,00 - - - - - 
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5. 

Maszyny, 

urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 

71 525.795,00 525.795,00 - - - - - 

6. 

Specjalistyczne 

maszyny, 

urządzenia i 

aparaty 

8 169.575,00 169.575,00 - - - - - 

7. 
Urządzenia 

techniczne 
9 286.051,00 286.051,00 - - - - - 

8. 
Środki 

transportu 
7 354.532,00 354.532,00 - - - - - 

9. 

Narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie 

52 632.991,00 632.991,00 - - - - - 

 O G Ó Ł E M x 169.460.083,00 145.570.962,00 27.507.829,00 3.542.382,00 226.248,00 - - 

Tabela 4 – Stan mienia komunalnego 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 
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2.6. INFRASTRUKTURA 

W 2020 roku zrealizowano następujące działania: 

• Budowa jezdni ul. Miłej w Golubiu-Dobrzyniu – etap II – kwota 

wydatkowana 424 318,45 zł  

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

• Przebudowa ulicy Mazowieckiej – kwota wydatkowana 801 706,66 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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• Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki – kwota wydatkowana 

14 586,23 zł 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

• Przejęcie ul. Koppa – wartość początkowa przekazanego majątku 

163 552,59 zł 

• Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu golubsko-

Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego – rozpoczęto 

realizację zadania, od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r poniesiono 

następujące koszty: 

− 01.06.2020r. 915 420,42 zł, w tym dofinansowanie 632 607,60 zł 

− 13.07.2020r. 1 193 337,44 zł, w tym dofinansowanie 824 664,08 

zł 

− 02.09.2020r. 289 995,00 zł (roboty dodatkowe) 

− 13.10.2020r. 191 791,08 zł (roboty dodatkowe) 

− 21.10.2020r. 334 667,22 zł, w tym dofinansowanie 231 274,09 zł 

− 28.10.2020r. 1 870,32 zł (przyłącza energetyczne) 

− 30.12.2020r. 34 059,46 zł (roboty dodatkowe) 



 

33 
 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

2.7. ŚRODOWISKO 

W ramach poprawy funkcjonowania klimatu i jakości powietrza na 

terenie Miasta Golub-Dobrzyń w 2020 r., w dniu 14 grudnia 2020 r. Gmina 

Miasto Golub-Dobrzyń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na mocy którego do zadań 

gminy należy udzielanie informacji o programie Czyste Powietrze, wsparcie 

mieszkańców w zakresie przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz pomoc 

w rozliczeniu przyznanego dofinansowania. Zwiększenie budowy odnawialnych 

źródeł energii, zmniejszą się koszty ogrzewania i poprawi się komfort cieplny 

użytkowników obiektów posiadających instalacje OZE, oraz wymiana pieców na 

ekologiczne ze wsparciem Programu niewątpliwie wpłynie na wzrost jakości 

życia na terenie Miasta Efektem podjętych działań będzie zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza. Ponadto poprawie stanu środowiska sprzyja 
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realizacja inwestycji drogowych polegająca na przebudowie dróg – inwestycji 

realizowanych zgodnie z normami.  

 

 

W ramach poprawy środowiska w Mieście: 

1. poprawie uległa infrastruktura kanalizacyjna – rozbudowano sieć 

kanalizacyjną; 

2. podjęto działania z zakresu urządzenia nowych terenów zielonych, w tym 

posadzono nowe drzewa i krzewy; 

3. prowadzono zadania z zakresu likwidacji i utylizacji wyborów 

azbestowych; 

4. prowadzona jest także segregacja odpadów; 

5. przeprowadzono konkursy z zakresu edukacji ekologicznej. 
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2.8. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

W 2020 r. zarejestrowano w gminie 55 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było 41.10.Z 

(Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).  

W tym zakresie można wyróżnić: 

1) 55 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

 

Wykres 3 - Zarejestrowane działalności gospodarcze 

źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 

 

W 2019 r. wyrejestrowano 41 przedsiębiorców, w tym 41 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. 

 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było 

41.10.Z. 

 

100%

0%

Zarejestrowane działalności gospodarcze

Osoby fizyczne Osoby prawne
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2.9. GOSPODARKA ODPADAMI 

W 2020 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 o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie. 

Na terenie miasta nie funkcjonuje stacjonarny PSZOK, jednak zgodnie z umową 

z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne firma odbierała odpady 

(które powinny trafić do PSZOK-a) bezpośrednio z nieruchomości. Ponadto  

w dniu 1.03.2020 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 umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych). 

Koszty całkowite w 2020 roku wyniosły 2.555.777,79 zł. Wpływy  

w analizowanym okresie to 2.561.102,51 zł. Nadwyżka za rok 2020 wynosi 

5 324,72 zł ( nadwyżka powstała z powodu opłacenia należności za 11 miesięcy 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

 

Odbiór odpadów wg rodzaju nieruchomości zamieszkałych w 2020 r.: 

• Jednorodzinne: 1.149 nieruchomości i .3336 osób 

• Wielorodzinne: 231 nieruchomości i 6.447 osób 

 

Liczba nieruchomości niezamieszkałych, dla których złożono deklaracje to 288. 

W 2020 roku wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń objęci zostali 

systemem segregacji odpadów komunalnych. 
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W 2020 roku zostały osiągnięte poziomy  ograniczania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

W ramach działań związanych z gospodarowaniem odpadami osiągnięto poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła i wynosi on 51,18%.  Osiągnięto także poziom recyklingu 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

W ramach edukacji ekologicznej zorganizowano: 

• Konkurs ekologiczny pn. " Kto odpady segreguje, ten odpady redukuje." 

• Konkurs ekologiczny pn. „Ekologia na co dzień”. 

 

2.10. POLITYKA SPOŁECZNA 

2.10.1. EDUKACJA 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jest organem prowadzącym dwie szkoły 

podstawowe oraz przedszkole: 

• Szkołę Podstawową nr 1 im. Konstytucji 3 Maja; 

• Szkołę Podstawową nr 2 im. Orła Białego, wchodzącą w skład Zespołu 

Szkół Miejskich; 

• Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej. 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jako organ prowadzący szkoły i przedszkole  jest 

zobowiązana do realizacji zadań oświatowych określonych w art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, 

poz. 1378), tj.: 

1)  zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2)  zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych 

kształceniem specjalnym; 
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3)  wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych 

w tym zakresie; 

4)  zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi 

finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w 

art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5)  wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów 

wychowawczo–profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz 

wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku 

do dyrektora szkoły lub placówki. 

Dzieci mogą również uczęszczać do dwóch niepublicznych przedszkoli 

oraz do dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych, które funkcjonują na 

terenie miasta.  

Na terenie miasta funkcjonuje również niepubliczny klub dziecięcy 

„Kubuś Puchatek” oraz niepubliczny  żłobek „Chatka Puchatka”. Podmioty te 

sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3. 

 

 2020/2021* 

Szkoła podstawowa 1.214 

Tabela 5 - Liczba uczniów 

Źródło: Metryczka subwencji oświatowej na 30.09.2020 

 

Liczba dzieci korzystających z opieki przedszkolnej w ostatnich latach 

systematycznie rośnie. W 2020 r. do Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii 

Konopnickiej uczęszczało 368 dzieci zaś w 2019 do Publicznego Przedszkola nr 

2 uczęszczało 358 dzieci. 
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Wykres 4 - Dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego 2019/2020 i 2020/2021 

Źródło: MZOO Golub-Dobrzyń 

 

Od 2019 r. mieszkańcy miasta Golubia-Dobrzynia mogą się  ubiegać o 

nagrodę Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. O nagrodę Burmistrza Miasta 

Golubia-Dobrzynia w 2020 r. ubiegało się 12 uczniów.  

Kryteria określone uchwałą Rady Miasta spełniło 12 wnioskodawców, czyli 

osiągnęli na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen na poziomie co 

najmniej 5,0 w roku szkolnym, za który jest przyznawana nagroda oraz spełnili 

jedno z poniższych kryteriów: 

a) uzyskanie tytułu laureata w konkursach przedmiotowych organizowanych 

przez kuratora oświaty, 

b) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych 

przez kuratora oświaty, 

c) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach artystycznych, 

d) uczestniczenie w konkursach o których mowa w lit a-c, 

e) zajęcie od I do III miejsca w dowolnej dziedzinie wiedzy lub nauki, w 

konkursach lub olimpiadach organizowanych przez inne podmioty niż kurator 

oświaty. 
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Dzieci uczęszczające do Przedszkoli
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Wśród nagrodzonych znalazło się : 

- 7 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-

Dobrzyniu 

- 5 uczniów Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. 

2.10.2. POMOC SPOŁECZNA 

W ramach instytucji samorządowych zajmujących się problematyką 

społeczną działa Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy 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 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 

łącznie 38 pracowników, z czego 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach 

umowy o pracę. W 2020 roku 18 pracowników Ośrodka wzięło udział w 33 

szkoleniach i konferencjach dotyczących wiedzy na temat zmieniających się 

przepisów prawa oraz podnoszących umiejętności zawodowe. 

W roku 2020 Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu na 

realizację zadań i obsługę administracyjną wydatkował kwotę 23 882 879,05 zł, 

w tym: 

1. na zadania własne gminy 4 810 373,35 zł; w tym na zadania własne 

dotowane ze środków rządowych 2.108 151,57 zł, 

2. na zadania zlecone 19 072 505,70 zł. 

Z pomocy społecznej w 2020 roku skorzystały 1169 osoby, co stanowiło 9,3% 

wszystkich mieszkańców gminy. W przypadku długotrwale korzystających z 

pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 349 osób, co oznaczało spadek 

w stosunku do roku 2019 o 141 osób. 

Świadczenia pieniężne stanowiły 13,78 % (5.096 świadczeń) wszystkich 

świadczeń z pomocy społecznej w 2020 roku. Skorzystało z nich 476 osób. Ze 

świadczeń niepieniężnych (31 878 świadczenia) skorzystało 341 osób. 

Świadczenia pieniężne w 2020 roku wyniosły 1.720 867,42 zł. 
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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 2020 roku 

było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, 

potrzeba ochrony macierzyństwa. Szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

 

Powody udzielania pomocy i wsparcia 
Liczba rodzin - 

ogółem 

Ubóstwo 338 

Bezrobocie 329 

Niepełnosprawność 125 

Długotrwała lub ciężka choroba 145 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem 
48 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 81 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: rodziny niepełne 
31 

Bezdomność 25 

Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: wielodzietność 33 

Alkoholizm 12 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: rodziny wielodzietne 
4 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 
7 

Przemoc w rodzinie 4 

Sytuacja kryzysowa 4 

Tabela 6 - Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 r. 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń oraz MOPS Golub-Dobrzyń 
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W porównaniu do 2019 roku o 6,3 % zmalała liczna osób korzystających ze 

świadczeń opiekuńczych. W 2020 roku korzystało z nich 59 osób w tym 7 ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W gminie Miasto Golub-Dobrzyń zatrudnionych jest 4 asystentów rodziny. W 

2020 roku współpracowali oni z 35 rodzinami. 

Osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielano pomocy 

w formie: 

1. Zasiłki stałe: 65 osób (350 714 zł) w tym: 

- Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących: 53 osoby (306 617 zł); 

- Zasiłki stałe dla osoby w rodzinie: 12 osób (44 097 zł); 

2. Zasiłki okresowe: 399 osób (911 535 zł) w tym:  

- Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia: 310 osób (833 032 zł); 

- Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby: 20 osób(13 230 zł); 

- Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności: 29 osób(15 137 zł); 

- Zasiłek okresowy z innych powodów: 40 osób; 

1. Zasiłki celowe: 438 osób (457 564 zł) w tym: 

- Zasiłek celowy przyznany w ramach programu wieloletniego „posiłek w 

szkole i w domu": 403 osoby (440.566 zł). 

2. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej – posiłek ogółem: 198 osób 

(109 068 zł) w tym: 

- Dla dzieci: 156 osób (36 074 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 ubogie oraz 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 
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się na podobnym poziomie 13-15 osób, prognoza na następny rok wskazuje 

tendencję wzrostową. 

Ze świadczeń wychowawczych w 2020 roku korzystało 1 289 rodzin (o 6,67% 

mniej niż w 2019 r.). Kwota świadczeń wychowawczych wyniosła 12 346 748,00 

zł (o 25,64% więcej niż w poprzednim roku) w tym 422 rodziny korzystały z 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystający z jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (1.689 098,41 zł). 

W 2020 roku przyznano 4.640 świadczeń opiekuńczych na kwotę 2.419 483,00 

zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

 

 
Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń [zł] 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 3626 781.819,00 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 817 176.310,00 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

1488 320.856,00 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat 36 7.770,00 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 

roku życia 

1285 276.883,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 864 1.545.264,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 150 92.400,00 

Tabela 7 - Świadczenia opiekuńcze w 2020 r. 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń oraz MOPS Golub-Dobrzyń 
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Ze świadczenia alimentacyjnego w 2020 korzystały 154 osoby uprawnione. 

Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 817.516,00 zł. 

Inne świadczenia, z których korzystali mieszkańcy gminy Miasto Golub-

Dobrzyń: 

1. W roku 2020 wpłynęło 168 nowych wniosków o świadczenie 

wychowawcze 500+ , które przyznano i wypłacono 1.289 rodzinom, na 

2.072 uprawnionych dzieci. Łącznie Ośrodek w 2020 roku zrealizował 

24.808 świadczenia na kwotę 12.346.748,00 zł; 

2. W roku 2020 wypłacono 1.385 świadczeń „Dobry start”, na łączną kwotę 

415.500,00 zł; 

3. W roku 2020 wydano 308 decyzji, liczba osób, którym przyznano decyzją 

stypendium socjalne wyniosła 274, zaś kwota świadczeń 211.990,40 zł, 

z czego dotowano 218.534,00 zł; 

4. W 2020 r. złożono 54 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Do dnia 

31.12.2020 r. zostało wydane łącznie 157 Kart Dużej Rodziny w formie 

tradycyjnej oraz 130 w formie elektronicznej; 

5. W roku 2020 rodziny i osoby korzystające z różnego rodzaju świadczeń 

skorzystały również z pomocy w postaci produktów żywnościowych w 

ramach programu POPŻ. Żywność została wydana 371 rodzinom dla 893 

osób (średnia ilość żywności na 1 osobę w rodzinie – 45 kg). Pomoc tą 

realizowano w ramach współpracy z Toruńskim Centrum Caritas im. bł. 

Marii Karłowskiej; 

6. Opłata za pobyt 12 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosła 

57.049,96 zł 

Bezrobocie w gminie Golub-Dobrzyń-stan na 31.12.2020: 

1. liczba bezrobotnych ogółem: 2.227, w tym 1.347 kobiety ; 

2. bezrobotni z prawem do zasiłku: 364, w tym 213 kobiet. 

Uznać można, że wiodącym problemem społecznym w gminie Miasto Golub-

Dobrzyń jest problem bezrobocia i ściśle z nim związany problem ubóstwa. 
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Tylko 16,34% osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy posiada 

uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych. 

W Gminie Miasto Golub-Dobrzyń od roku 2011 funkcjonuje Zespół 

Interdyscyplinarny. Zespół powołał 60 grup roboczych, które odbyły łącznie 139 

spotkań z ofiarami i sprawcami przemocy. W 46 przypadkach zakończono pracę 

grup, gdyż zaplanowane przez zespół specjalistów działania zostały 

zrealizowane lub przemoc nie została stwierdzona. 

W mieście Golub-Dobrzyń działa także Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. W jej skład wchodzi 7 członków. W 2020 roku 

prowadzili rozmowy z 65 osobami uzależnionymi od alkoholu. Pomocy 

udzielono 65 rodzinom. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała w 2020 

r. program przyjęty UCHWAŁĄ NR XXI/103/2019 RADY MIASTA GOLUBIA-

DOBRZYNIA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2020 r. 

W ramach Programu założono wydatki w kwocie: 371.692.25 zł zaś 

zrealizowano wydatki w kwocie: 294.607.47 zł. 

2.10.3. 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 2020 roku zorganizowała bądź współorganizowała następujące 

warsztaty, konkursy, imprezy i wydarzenia kulturalne: 

Nazwa wydarzenia: Data wydarzenia: Liczba uczestników : 

Kino FERMENT 3-6 stycznia 
Około 750 osób 
 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 12 stycznia 
Około 2000 osób 

 

100 Rocznica powrotu Golubia do 

Wolnej Polski 
17 stycznia Około 4000 osób 

Kino FERMENT 18-19 stycznia 
Około 500 osób 

 



 

46 
 

Spotkanie noworoczne samorządowców 

– spektakl teatralny „Życie Maryi” 

 

24 stycznia 

 

Około 200 osób 

Koncert charytatywny zorganizowany 

przez 113GDDH 
25 stycznia Około 100 osób 

Przedstawienie teatralne „Śpiąca 

Królewna” w wykonaniu studia KRAK-

ART 

29 stycznia Około 80 osób 

Ferie z Domem  Kultury 29 stycznia 
15 osób 

 

Kino FERMENT 31 stycznia- 

2 lutego 
Około 500 osób 

Ferie z Domem Kultury 5 lutego 
15 osób 

 

Bal karnawałowy dla dzieci 7 lutego 
Około 35 osób 

 

Koncert charytatywny Fundacji 

WERWA TEAM (zespoły Progress, 

Rozes) 

 

8 lutego 

 

Około 150 osób 

Kino FERMENT 14-16 lutego 
Około 500 osób 
 

Otwarte warsztaty taneczne dla 

dorosłych 
15 lutego 10 osób 

Koncert zespołu Sztywny Pal Azji 23 lutego 
Około 150 osób 

 

Koncert Teresy Werner 28 lutego 
Około 200 osób 

 

Kino FERMENT 29 lutego - 

1 marca 
Około 500 osób 

Program satyryczny Krzysztofa 

Daukszewicza „Nie dać się 

sprowokować” 

 

5 marca 

 

Około 100 osób 

Kabaret Trójka – obchody Dnia Kobiet 8 marca 
Około 200 osób 

 

 „Zdalnie – Kulturalnie” :  

1)Pluszowy Świat Koali Mądrali 

- Warsztaty Twórcze „Pomysłowe      

Dzieciaki” 

- Zagadki z kulturą 

- Powrót do przeszłości – Na kartach 

historii 

- Muzyczna niespodzianka na dwa głosy 

14 kwietnia –  

30 czerwca  

Wydarzenia przeprowadzone on 

- line 
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- Domowi Tajni Agenci – „W poszukiwaniu 

Mona Lizy 

- Galeria Propagandy – PRL 

- Zdjęcie rodem z PRL 

- Konkurs plastyczny - „Pocztówka z 

Polski” 

- Warsztaty Biało – Czerwone 

- Audycja w ramach obchodów 229 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

- 100 rocznica urodzin Jana Pawła II 

- Konkurs fotograficzny z okazji Dnia 

Dziecka – „Żywe obrazy Wyspiańskiego” 

- Spektakl pn . „Za czym kolejka ta stoi?” 

- Wieczór poetycki 

- Projekt – teatr  

- Spektakl teatralny pn. „Upiór w operze” 

- Prezentacja fragmentów musicalu 

pn.”Legenda nocy” 

- Konkurs Piosenki Dzieci i Młodzieży  

Wakacje z Domem Kultury 6-10 lipca 
15 osób 

 

76 Rocznica Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 
Około 150 osób 

 

Projekt „Ambulatorium Kultury” 21,24 sierpnia 
Około 20 osób 

 

Happening „Madame”  na ulicach 

miasta 
10 sierpnia - 

Spektakl teatralny „Madame” 18,25 września 
 Około 180 osób 
 

„Zdalnie - kulturalnie” 

Warsztaty Twórcze – „Pomysłowe 

Dzieciaki”  

- Ścieżka strachu z zagadkami 

- Galeria plakatów – spektakle i musicale 

- Imieniny Św. Mikołaja 

- Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, 

kolęda...” 

- Przegląd Twórczości Artystycznej „W 

świątecznym nastroju Boże Narodzenie 

2020” 

7 listopada – 

 31 grudnia 

Wydarzenia przeprowadzone on 

- line 
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- Teledysk świąteczny grupy „Pomysłowe 

Dzieciaki” 

- Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu 

młodzieży z koła teatralnego 

- Spektakl teatralny pn. „Opowieść 

Wigilijna” 

- „Rozmowy przy wigilijnym stole” 

Tabela 8 - Wydarzenia 

Źródło: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu 

W Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu działają następujące warsztaty, 

koła, sekcje: 

Warsztaty taneczno – baletowe 40 uczestników 

Warsztaty twórcze „Pomysłowe dzieciaki” 10 uczestników 

Warsztaty wokalne 10 uczestników 

Warsztaty teatralne 40 uczestników 

Zespół wokalno – instrumentalny „Wesoła 

Harmonia” 
10 uczestników 

Zespół wokalny „Halka” 10 uczestników 

Warsztaty Zumby dla młodzieży i dorosłych 5 uczestników 

Tabela 9 - Warsztaty 

Źródło: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu 

Dochody Domu Kultury zostały zaplanowane w kwocie 627.815,00 zł  

i zrealizowano je w 99,85% (626.860,24 zł). 

Wydatki Domu Kultury zostały zaplanowane w kwocie 628.117,19 zł  

i zrealizowano je w 99,78% (626.757,51).  

W Golubiu-Dobrzyniu ma swoją siedzibę Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna im ks. F. K. Malinowskiego. Placówka realizuje zadania kulturalne 

dla miasta i powiatu. Przede wszystkim promuje książkę i czytelnictwo wśród 

mieszkańców regionu, prowadzi animacje kulturalno- oświatowe, szerzy 
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kulturę lokalną oraz włącza się w dokształcanie społeczeństwa w różnych 

dziedzinach wiedzy i w zakresie świadomości kulturalnej. Biblioteka pełni rolę 

instytucji kultury, która łączy pokolenia i społeczności, uczy konsumpcji 

kultury i przyczynia się do transferu wiedzy między pokoleniami. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna jest jednostką samorządową kultury 

i realizuje swoje zdania statutowe: gromadzi, opracowuje i udostępnia 

księgozbiór oraz przechowuje materiały dotyczące życia społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego miasta. Oprócz tych zadań placówka realizuje 

projekty, prowadzi edukację kulturalną i społeczną, aktywnie włącza się w życie 

społeczne miasta oraz dokształcanie społeczeństwa w zakresie świadomego 

odbioru przekazów kulturalnych, uczy obcowania z nimi. Przy Bibliotece 

skupiają się stowarzyszenia , mi. in. : „Przywrócić pamięć”, „Koło Rodzin 

Sybiraków”, „Koło młodzieżowe Golub-Dobrzyń” oraz Oddział Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Golubiu-Dobrzyniu. 

Biblioteka nawiązała również współpracę z instytucjami pozarządowymi, 

uczelniami wyższymi, instytucjami kultury spoza naszego miasta. 

Współpracujemy m.in. z Regionalnym Ośrodkiem Animacji Kultury z Torunia, 

Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, Wydziałem 

Humanistycznym UMK - Toruń, Muzeum Historii Polski w Warszawie, 

Biblioteką Narodową w Warszawie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną - 

Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Biblioteką Uniwersytecką i Fundacją 

„Inicjatywa Sportowo – Edukacyjna” w Toruniu. 

Dzięki partnerom działającymi wspólnie z Biblioteką możemy przeprowadzać 

wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych, korzystać z zasobów  wiedzy i 

potencjału ludzkiego (wykładowców), rozszerzać nasze działania nie 

ograniczając się tylko do zadań statutowych. 

Współpracujemy również z miejscowymi historykami, krzewiąc historię miasta 

i regionu. 

W 2020 mimo ograniczeń związanych z pandemią staraliśmy się, aby Biblioteka 

była widoczna w obszarze kulturalnym miasta. 
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Ważniejsze wydarzenia i spotkania w 2020 roku: 

1. Organizowanie spotkań dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

2. Prowadzenie ( w miarę możliwości) Dyskusyjnego Klubu Książki. 

3. Organizowanie (w pierwszym kwartale) zajęć integracyjnych dla 

pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

4. Wizyty przedszkolaków w Bibliotece (pierwszy kwartał). 

5. Aktywna pomoc Biblioteki w organizowaniu przez Miasto Golub-Dobrzyń 

obchodów 100. rocznicy przyłączenia Golubia do Macierzy. 

6. Organizacja obchodów Święta 3 Maja – zorganizowanie czytania pierwszej 

wersji Konstytucji. Czytającymi były władze samorządowe, radni, 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych. Impreza odbyła się online, 

została wyemitowana na portalach społecznościowych i w telewizji 

kablowej. 

7. Organizacja wystaw tematycznych w bibliotece. 

8. Przystąpienie Biblioteki do Projektu „Mała książka -  Wielki człowiek”. 

9. Były organizowane wykłady i spotkania  dla seniorów przez Fundację 

RISE w Torunia i MiPBP w Golubiu -Dobrzyniu w ramach projektu :  

„Seniorzy mają głos”. 

10. Ogłoszenie i realizacja internetowego  konkursu Poezji Jana Pawła II: 

„Poezja to wielka pani...” Partnerem był  RODM w Toruniu, patronat 

honorowy objął Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia - Mariusz 

Piątkowski. 

11. Ogłoszenie i realizacja XVI Konkursu  (w formie online ) Poezji Religijnej: 

„Chmury przeminą, Niebo zostanie” . Partnerem, jak zawsze, była Parafia 

Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad 

Drwęcą. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – 

Mariusz Piątkowski. 

12. Ogłoszenie i realizacja XV Konkursu Powiatowego” Idzie jesień przez 

park” (w formie online). 

13. Ogłoszenie i realizacja internetowych konkursów poezji i konkursów 

historycznych dla dzieci, m.in. : ” Ojczyzna oczami dziecka”, „Katechizm 

polskiego dziecka”. 

14. Aktywne włączenie się w promowanie tradycji Nocy Świętojańskiej, 
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poprzez nagranie filmu o zwyczajach i obyczajach Nocy  Kupały, nagranie 

baśni I. Kraszewskiego „Kwiat paproci”. 

15. Promocja zabytków Golubia-Dobrzynia w cyklu realizowanym  

w miesiącach: lipiec i  sierpień : „Golub znany i nieznany”. Tworzenie 

filmów i artykułów opisujących miejsca historyczne naszego miasta  

i zabytki, mi.in. : Domek Podcieniowy, Mury obronne, Kościół pw. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, budynek Vabanku, Dworzec 

kolejowy i linia kolejowa Kowalewo-Golub-Dobrzyń, historia drewnianej 

chałupy przy ul. Zamurnej 2 w Golubiu-Dobrzyniu i wiele innych obiektów 

znajdujących się w naszym mieście. 

16. Regularna promocja nowości książkowych ( raz w tygodniu) z cyklu:  

„Z bibliotecznej półki” 

17. Spotkanie autorskie z podróżnikiem i eseistą Mirosławem Milczarkiem  

i promocja Jego książki „Donikąd” 

18. Zorganizowanie V edycji Narodowego Czytania, zaangażowanie  uczniów 

szkół średnich do czytania „ Balladyny” J. Słowackiego( forma online), 

wyemitowano nagranie na portalach społecznościowych i telewizji 

kablowej. 

19. Pomoc przy organizowaniu uroczystości związanych z obchodami Dnia 

Sybiraka i 5. rocznicą powstania pomnika ufundowanego przez rodziny 

osób deportowanych w 1945 do ZSSR. 

 
W roku 2020 Biblioteka odnowiła swoje pomieszczenia w Wypożyczalni przy ul. 

Hallera 13 i zakupiła część nowych regałów, odmalowanie ścian  

w pomieszczeniach w Filii Osiedle Młodych przy ul. Mickiewicza 6, odmalowanie 

ścian w pomieszczeniu administracyjnym przy ul. Żeromskiego11, odnowienie 

i zakup obudowy do pomieszczenia socjalnego. 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 wynosił 45131 woluminów. W roku 

2020 zakupiono 762 książek na sumę 20 487 zł., zaprenumerowano 19 tytułów 

czasopism na sumę 5 986 zł., zakupiono  8 kodów Legimi na każdy miesiąc, za 

sumę 1 160 zł. Biblioteka zapewnia również wypożyczanie płyt DVD i CD oraz 

dostęp do bazy danych Biblioteki Narodowej Akademica. 
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Z usług biblioteki w poprzednim roku skorzystało 1027 czytelników, którzy 

wypożyczyli 19 963 książek. Odwiedzin użytkowników odnotowano 7802 osoby, 

imprez kulturalno-edukacyjnych (online i tradycyjne ) -75,  w których wzięło 

udział 1 375 zainteresowanych. 

Do dyspozycji czytelników dostępnych było 9 komputerów z dostępem do 

szerokopasmowego Internetu. W Filii Osiedle Młodych i Oddziale dla Dzieci  

i Młodzieży jest możliwość składania zamówień internetowo, gdyż całość 

księgozbiorów wprowadzona jest do bazy MAK +. Dochody zaplanowane na 

2020  wynosiły 609 023,01 zł. i zostały zrealizowane. 

Na terenie Golubia-Dobrzynia działa Ośrodek Sportu i Rekreacji, który 

zajmuje się organizowaniem szeregu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych 

służących mieszkańców. Mogą oni korzystać z: 

1) Hali Widowisko-Sportowa, ul. Sosnowa 2A; 

2) Pawilonu sportowy, ul. Sportowa 8; 

3) Boiska Orlik; ul Sportowa 8 

4) Boisk piłkarskich pełnowymiarowe, ul. Sportowa 8; 

5) Boisk do sportów plażowych, ul. Sportowa 8; 

6) Placu zabaw, ul. Sportowa 8; 

7) Siłowni zewnętrznej, ul. Sportowa 8; 

Rok 2020 był szczególny ze względu na epidemię spowodowaną 

rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-COV-2. Wprowadzone przez rząd 

obostrzenia sprawiły, że większość zaplanowanych imprez i wydarzeń OSIR był 

zmuszony odwołać lub przełożyć na kolejny rok.  Działania, na które położono 

nacisk to inwestycje, naprawy i prace porządkowe.  

 Wykaz imprez, które odbyły się w 2020 r.: 

1. na przełomie 2019 i 2020 roku odbywały się rozgrywki Golubsko-

Dobrzyńskiej Ligi Halowej. W zawodach wzięło udział sześć drużyn  

w większości złożonych z zawodników mieszkających w Golubiu-

Dobrzyniu. Podczas rozgrywania jednej z kolejek meczowych OSIR 

włączył się w akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Przeprowadzona została licytacja, z której dochód zasilił konto WOŚP. 
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2. 7 marca 2020 r.  odbyły się zawody „Zimowo na sportowo”. Były to biegi 

przełajowe w ramach rywalizacji szkółek kolarskich. 

3. w okresie od 12 marca 2020 r. odwołane zostały następujące wydarzenia: 

• Bieg sztafety „100 na 100” 

• Maraton Zumby  

• Turniej piłki siatkowej kobiet 

• Turniej piłki siatkowej mężczyzn 

• Golub-Dobrzyń MTB Maraton 

• Turniej Rugby 

• Zawody Strongman 

• Bieg uliczny 

4. 21 czerwca 2020 r. odbył się Turniej Siatkówki Mężczyzn, w którym 

wzięło udział 6 zespołów. 

5. 18 lipca 2020 r. odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn.  

W zawodach wzięło udział sześć par, zwycięzcy zostali uhonorowani 

pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.  

6. 8 sierpnia 2020 r. odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet, w którym 

udział wzięło pięć par. 

7. od 2 września 2020 r. rozpoczęła działalność sekcja siatkówki dziewcząt. 

8. 5 września 2020 r. odbył się wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta 

Golubia-Dobrzynia. Był to wyścig kończący sezon rywalizacji szkółek 

kolarskich. Organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-

Dobrzyniu oraz Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia we współpracy z ALKS 

Stal Grudziądz. 

Od października wprowadzone zostały kolejne obostrzenia epidemiczne i nie 

przeprowadzono m.in.:  

• Turniejów piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, 

• Turnieju piłki nożnej im. P. Szymańskiego i M. Klugiewicza 

• Turnieju piłki nożnej oldboyów im. E. Szczota, 

• golubsko-dobrzyńskiej ligi halowej piłki nożnej 
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9. 14 grudnia 2020 r. odbyły się: turniej szachowy i turniej karate 

KYOKUSHIN. 

 

Należy zaznaczyć, że w ramach OSIR w Golubiu-Dobrzyniu, działają 

następujące sekcje sportowe: 

• kolarska 

• szachowa 

• piłki siatkowej dziewcząt  

• karate 

• Po za tym odbywają się zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców: 

• aerobik 

• callanetics 

• zumba 

• spinning 

• Istnieje  możliwość wynajęcia infrastruktury sportowej: 

• siłownia 

• hale sportowe 

• boiska 

 

Ze względu na sytuację epidemiczną w ubiegłym roku skupiono się również na 

zadaniach inwestycyjnych, remontowych i porządkowych: 

• za najważniejszą inwestycję należy uznać montaż systemu cyfrowej 

rejestracji obrazu. Monitoring liczy piętnaście kamer, a swoim zasięgiem 

obejmuje: bramę wjazdową, boisko boczne, orlik oraz trybuny, plac 

zabaw, skatepark, wejście na orlik od ulicy Sportowej, wejście do 

budynku biurowego, parking przed halą widowiskowo-sportową, teren 

wokół hali, hol wejściowy oraz trybuny na hali widowiskowo-sportowej. 

• w czerwcu 2020 r. wykonane zostały prace związane z modernizacją 

oświetlenia ewakuacyjnego na hali widowiskowo-sportowej. 

• w lipcu 2020 r.  wybudowany został pumptruck. 

• poza tym w okresie ubiegłego roku wykonano: 
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o m.in. montaż szlabanu na parkingu przy hali widowiskowo-

sportowej, pomalowane zostało ogrodzenie  , konserwacja murawy, 

naprawa olinowania piłkochwytów, remont łazienki na orliku. 

Przeprowadziliśmy renowację boiska głównego i bocznego. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji współpracuje z organizacjami sportowymi MKS 

Drwęca Golub-Dobrzyń, KS Piłkarz Golub-Dobrzyń, Golubsko-Dobrzyńskie 

Towarzystwo Rowerowe, UKS Rycerz Golub-Dobrzyń. 

W 2020 roku stypendium sportowe Burmistrza Miasta Golubia-

Dobrzynia przyznano 24 osobom – łączna kwota wydatkowana w 2020 roku to 

14 384 zł. 

2.11. BEZPIECZEŃSTWO 

Podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Policji Powiatowej w 

Golubiu-Dobrzyniu działania przyczyniły się do wzrostu skuteczności 

wykrywczej popełnionych przestępstw, w tym przestępczości najbardziej 

dokuczliwej społecznie. W analizowanym okresie nastąpił znaczny wzrost 

przestępczości ogólnej, odnotowano także wzrost przestępczości przeciwko 

mieniu. Podejmowane przez Policję oraz inne podmioty współdziałające 

działania przyczyniły się do zauważalnej poprawy poziomu bezpieczeństwa i 

porządku w obszarze ruchu drogowego.  

Ogłoszenie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

nałożyło na Policję konieczność realizacji szeregu dodatkowych zadań. 
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Źródło: Wyciąg z Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

powiatu golubsko-dobrzyńskiego Komendanta Powiatowego Policji. 

Kategoria  

Przestępczość ogółem 281 

Przestępstwa w kategorii 17x7 (przestępstwa uznawane za najbardziej 

dokuczliwe społecznie  – kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje lub 

wymuszenia rozbójnicze, bójki lub pobicie, (uszkodzenie mienia, kradzieże 

pojazdów, uszkodzenia ciała 90 )                                                                   

72 

Osoby kierujące w stanie nietrzeźwości 32 

Osoby kierujące po użyciu alkoholu 6 

Wypadki i kolizje drogowe 6 

Osoby zabite lub ranne 7 

Liczba interwencji policyjnych 1973 

Liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta” 30 

Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 86 

Tabela 10 -  Statystyka naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w Golubiu-Dobrzyniu 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń na podstawie danych z KPP w Golubiu-Dobrzyniu 

Analiza uzyskanych efektów pozwala uznać, że w 2020 roku nastąpiła dalsza 

poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
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Miasto Golub-Dobrzyń. Poprawił się również poziom bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze ruchu drogowego. Badania opinii społecznej oraz spotkania  

z przedstawicielami społeczności lokalnych wskazują na wysoką ocenę działań 

Policji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

2.12. 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, sportowej i 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 konkurencji  

i jawności. 

W roku 2020 przeprowadzone zostały dwa konkursy ofert na wykonanie zadań 

publicznych, związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje 

pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: 

1) Konkurs nr 1/2020 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 17 ofert. Kwota przeznaczona na realizację zadań 

wynosiła 165.000,00 zł.  

Na 14 organizacji, które złożyły 17 ofert w konkursie 13 ofert zostało 

wspartych dofinansowaniem, z realizacji 3 ofert w okresie trwania wyboru 

ofert zrezygnowały 2 organizacje, natomiast 1 oferta nie otrzymała 

dofinansowania. 

Do podpisania umowy przystąpiło 9 organizacji na realizację 10 zadań . 

Zrezygnowały z podpisania umowy Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo 

Rowerowe dla zadania pn. „Razem na rowery” oraz „Rowerem po 

nieznanym”, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Rytm” 

dla zadania pn. „30 Ogólnopolski Bieg Solidarności Drużynowe 

Mistrzostwa Polski Masters”. 
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2) Konkurs nr 2/2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego. Wpłynęło 10 ofert. Kwota przeznaczona na 

realizację zadań wynosiła 35.000,00 zł.  

Na 9 organizacji, które złożyły 10 ofert w konkursie 7 ofert zostało 

wspartych dofinansowaniem natomiast z realizacji 3 ofert w okresie 

trwania wyboru ofert  zrezygnowały 3 organizacje. 

Do podpisania umowy przystąpiło 6 organizacji na realizację 7 zadań .  

 

W 2020 roku na realizację zadań w tzw. trybie uproszczonym w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 

kwotę w wysokości 5 000 zł. Natomiast  zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł. 

 
W dniu 8 stycznia 2020 r. Klub Sportowy Piłkarz złożył uproszczoną ofertę 

realizacji zadania publicznego pn. Cykl Turniejów PIŁKARZ CUP 2020 z zakresu 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, która otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 2500 zł. 

W dniu 2 września 2020 r. Stowarzyszenie “Przywrócić pamięć”  złożyło 

uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. “Organizacja konferencji 

naukowej poświęconej represjom i deportacjom Polaków w latach 1939-1945” 

z zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego, 

która otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 300zł 

W/w oferty złożone zostały w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 

4 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez 

Gminę Miasto Golub-Dobrzyń dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z 

pominięciem procedury konkursowej dokonano oceny złożonych ofert. 

Zadania zostały zrealizowane i rozliczone prawidłowo. 

Po przeprowadzonych i rozliczonych zadaniach na realizacje zadań publicznych 

w roku 2020 Gmina Miasto Golub-Dobrzyń wydatkowała łączną kwotę 181 310 
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zł. Zwrotu niewykorzystanej lub nadmiernie pobranej kwoty dotacji dokonało 5 

organizacji. 

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. 

Ponadto Gmina Miasto Golub-Dobrzyń pozyskała z Kujawsko-Pomorskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu grant w ramach 

projektu „Planowanie z mieszkańcami” w wysokości 29.912,00 zł. Za powyższą 

kwotę zakupiono namiot z wyposażeniem, sprzęt drukujący, ekspres do kawy 

oraz dostęp do platformy konsultacyjnej. Realizacja umowy zakończyła się w 

2020 r. 

  

2.13. WSPÓŁPRACA Z INNYMI 

SAMORZĄDAMI/PODMIOTAMI 

Z początkiem czerwca 2020r. w ramach wsparcia z funduszy unijnych od 

Samorządu Województwa, działalność rozpoczął Dzienny Dom Pobytu (DDP)  

w Golubiu-Dobrzyniu, zlokalizowany przy ul. Kościuszki 12. 

W pierwszym turnusie wzięło udział 20 niesamodzielnych mieszkańców Miasta, 

którym zostanie zapewniono specjalistyczne wsparcie asystenta osób 

niesamodzielnych, fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka oraz specjalistów 

zewnętrznych (np. z zakresu muzykoterapii, arteterapii, ergoterapii, terapii 

ruchem). Uczestnikom zapewniono całodobowe wyżywienie. 
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Działalność DDP jest możliwa dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego Miasto 

Golub-Dobrzyń jest partnerem, razem z Pracownią Doradztwa Personalnego  

i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur oraz Agencją Analiz i Doradztwa 

Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc. 

Realizacja projektu przewidziana jest do stycznia 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. REALIZACJA UCHWAŁ, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 

W 2020 roku Rada Miasta Golubia-Dobrzynia podjęła 78 uchwał. 

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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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

LP. TYTUŁ UCHWAŁY 
NUMER 

UCHWAŁY 

DATA 

UCHWAŁY 

STPIEŃ 

REALIZACJI 

KADENCJA 2018-2023 

1. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

VI/19/2011 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Golub-Dobrzyń na lata 

2011-2031 

XXII/105/2020  28.01.2020r.  W trakcie 

realizacji 

2. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia  nr 

XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 
2019 r. w sprawie budżetu na 

2020 r. 

XXII/106/2020 28.01.2020r.  Zrealizowana 

3. W sprawie ceny za 

odprowadzanie wód opadowych 

lub roztopowych ujętych w 

otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacji deszczowej służące 

do odprowadzania opadów 

atmosferycznych 

XXII/107/2020 28.01.2020r. zrealizowana 

4. W sprawie zgody na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej 

XXII/108/2020 28.01.2020r.  zrealizowana 

5. W sprawie  wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności 

gruntowej przejazdu i przechodu 

przez nieruchomość stanowiącą 

własność Gminy Miasto Golub-

Dobrzyń 

XXII/109/2020 28.01.2020r. zrealizowana 
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6. W sprawie odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej przy ul. 

Cisowej 

XXII/110/2020 28.01.2020 r zrealizowana 

7. W sprawie odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

XXII/111/2020 28.01.2020 r zrealizowana 

8. W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości wraz z 

ustanowieniem nieodpłatnej 

służebności drogowej 

XXII/112/2020 28.01.2020 r zrealizowana 

9. W sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie 
nieruchomości położonej w 

Golubiu-Dobrzyniu ul. Doktora 

Jerzego Koppa  

XXII/113/2020 28.01.2020 r zrealizowana 

10. W sprawie  zawarcia 

porozumienia dotyczącego 

współdziałania Gmin 
wchodzących w skład 

Aglomeracji Golub-Dobrzyń przy 

realizacji zadania polegającego 

na likwidacji dotychczasowej 

Aglomeracji Golub-Dobrzyń i 

wyznaczenia obszaru i granic 
Aglomeracji Golub-Dobrzyń 

XXII/114/2020 28.01.2020 r zrealizowana 

11 W sprawie zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych 

rady miasta Golubia-Dobrzynia 

XXIII/115/2020 25.02.2020r.  zrealizowana 

12. W sprawie  odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości  

XXIII/116/2020 25.02.2020 r zrealizowana 

13. W sprawie  odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

XXIII/117/2020 25.02.2020 r zrealizowana 

14. Uchylającą uchwałę w sprawie 

ustalenia sposobu sprawienia 

pogrzebu na koszt Gminy Miasto 
Golub-Dobrzyń oraz określenia 

zasad zwrotu poniesionych 

kosztów 

XXIII/118/2020 25.02.2020 r zrealizowana 

15. Zmieniająca Uchwałę nr 

XLVIII/272/2017 Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia z dnia 19 

grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych, nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe 

XXIII/119/2020 25.02.2020 r zrealizowana 

16. W sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Golubia-
Dobrzynia 

XXIII/120/2020 25.02.2020r.  zrealizowana 
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17. W sprawie wyboru metody 

określenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty 

XXIII/121/2020 25.02.2020r. zrealizowana 

18.  W sprawie  wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i 

trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

XXIII/122/2020 25.02.2020r.  zrealizowana 

19. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 
XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie budżetu na 

2020 rok. 

XXIII/123/2020 25.02.2020 r W trakcie 

realizacji 

20.  Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 
2019 roku w sprawie budżetu na 

2020 rok. 

XXV/124/2020 07.04.2020r. W trakcie 

realizacji 

21. W sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu   opieki nad 

zabytkami Gminy Miasto Golub-

Dobrzyń na lata 2020-2023 

XXV/125/2020 07.04.2020r. W trakcie 

realizacji 

22. W sprawie przyjęcia,, Programu 

opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na 

rok 2020’’ 

XXV/126/2020 07.04.2020r.  Zrealizowana 

23. Zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyboru metody określenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty 

XXV/127/2020 07.04.2020r. zrealizowana 

24. Zmieniająca uchwałę w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 

warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej  

XXV/128/2020 07.04.2020r. zrealizowana 

25.  W sprawie przedłużenia 

terminów płatności rat podatku 

od nieruchomości 

przedsiębiorcom będącym 
podatnikami podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy 

Miasto Golub-Dobrzyń, których 

płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 

XXVI/129/2020 28.04.2020r. zrealizowana 

26. Zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia ,,Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Miasto 
Golub-Dobrzyń 

XXVI/130/2020 28.04.2020 r zrealizowana 
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27.  Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie budżetu na 

2020 rok 

XXVII/131/2020 26.05.2020r.  W trakcie 

realizacji 

28.   W sprawie uznania petycji za 
niezasługującą na uwzględnienie 

XXVII/132/2020 26.05.2020r. zrealizowana 

29.  Zmieniająca uchwałę nr 

XXX/175/2016 Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia  z dnia 20 

listopada 2016 r. w sprawie 

ustalenia zasad wydzierżawienie 

gruntów na terenie Golubsko-
Dobrzyńskiego Parku 

Przemysłowo-Technologicznego 

XXVII/133/2020 26.05.2020r. zrealizowana 

30.  Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie budżetu na 
2020 rok 

XXVIII/134/2020 29.06.2020r.  W trakcie 

realizacji 

31. W sprawie wyrażenia woli o 

pozostaniu w Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania 

‘’Dolina Drwęcy’’ 

XXVIII/135/2020 29.06.2020r. zrealizowana 

32. W sprawie  regulaminu 

utrzymania porządku i czystości 

na terenie Miasta Golubia-
Dobrzynia 

XXVIII/136/2020 29.06.2020r. zrealizowana 

33. W sprawie udzielenia wotum 

zaufania Burmistrzowi Miasta 

Golubia-Dobrzynia 

XXIX/137/2020 07.07.2020r. zrealizowana 

34.  W sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Miasto Golub-

Dobrzyń za 2019 r. 

XXIX/138/2020 07.07.2020r.  zrealizowana 

35. W sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta Golubia-

Dobrzynia absolutorium z 

wykonania budżetu za 2019 r. 

XXIX/139/2020 07.07.2020r. zrealizowana 

36. W sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Burmistrza 

Miasta Golubia-Dobrzynia 

XXIX/140/2020 07.07.2020r. zrealizowana 

37. W sprawie nieuwzględnienia 

petycji 

XXIX/141/2020 07.07.2020r. zrealizowana 

38.  W sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie 

Miasto Golub-Dobrzyń na rok 

szkolny 2020/2021 

XXIX/142/2020 07.07.2020r. zrealizowana 

39. W sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasto Golub-

Dobrzyń 

XXIX/143/2020 07.07.2020r. W trakcie 

realizacji 

40. Zmieniająca uchwałę Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXX/144/2020 30.07.2020r. W trakcie 
realizacji 
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VI/19/2011 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Golub-Dobrzyń na lata 

2011-2031 

41.  Zmieniająca uchwałę Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie budżetu na 

2020 rok. 

XXX/145/2020 30.07.2020r. W trakcie 
realizacji 

42. W sprawie regulaminu 

korzystania z placu zabaw 

Pumptrack znajdującego się na 
działce nr 495/8, 495/10 obręb 

0004 na terenie Miasta Golubia-

Dobrzynia 

XXX/146/2020 30.07.2020r. zrealizowana 

43. W sprawie wymagań jakie 

powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego oraz 
zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych do 

budżetu obywatelskiego w 

ramach budżetu miasta Golub-

Dobrzyń  

XXX/147/2020 30.07.2020r. W trakcie 

realizacji 

44.  Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 
XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie budżetu na 

2020 rok. 

XXXI/148/2020 06.08.2020r. W trakcie 

realizacji 

45.  Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 
2019 roku w sprawie budżetu na 

2020 rok. 

XXXII/149/2020 29.09.2020r. W trakcie 

realizacji 

46.  W sprawie zmieniającą uchwałę 

w sprawie sprzedaży lokalu 

użytkowego 

XXXII/150/2020 29.09.2020r. zrealizowana 

47. W sprawie odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej przy ul. 

Kościuszki 

XXXII/151/2020 29.09.2020r.  W trakcie 

realizacji 

48. W sprawie przyjęcia ,, Programu 

usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Miasta 

Golubia-Dobrzynia na lata 2020-
2032” 

XXXII/152/2020 29.09.2020r. W trakcie 

realizacji 

49. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

VI/19/2011 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 
Miasto Golub-Dobrzyń na lata 

2011-2031 

XXXIII/153/2020 08.10.2020r. W trakcie 

realizacji 

50. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie budżetu na 

2020 rok. 

XXXIII/154/2020 08.10.2020r. W trakcie 

realizacji 
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51 Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

VI/19/2011 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 
Miasto Golub-Dobrzyń na lata 

2011-2031 

XXXIV/155/2020 05.11.2020r. W trakcie 

realizacji 

52. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie budżetu na 

2020 rok. 

XXXIV/156/2020 05.11.2020r. W trakcie 

realizacji 

53. W sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu 

bankowego 

XXXIV/157/2020 05.11.2020r. W trakcie 
realizacji 

54. W sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie wkładu 

niepieniężnego (aportu) do spółki 

,, Rypińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego” 

spółka  z.o.o z siedzibą w 

Rypinie 

XXXIV/158/2020 05.11.2020r. W trakcie 

realizacji 

55. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Golubsko-

Dobrzyńskiemu 

XVII/159/2020 05.11.2020r. W trakcie 

realizacji 

56.  W sprawie odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżawy na 

rzecz dotychczasowych 

dzierżawców 

XXXIV/160/2020 05.11.2020r. zrealizowana 

57. W sprawie odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej przy ul. 

Cisowej 

XXXIV/161/2020 05.11.2020r. zrealizowana 

58.  W sprawie odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej przy ul. 

Marii Konopnickiej 

XXXIV/162/2020 05.11.2020r. zrealizowana 

59.  Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie budżetu na 

2020 rok. 

XXXV/163/2020 27.11.2020r. W trakcie 

realizacji 

60. W sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości 

XXXV/164/2020 27.11.2020r. W trakcie 

realizacji 

61. Zmieniająca uchwałę Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia w 

sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych 

XXXV/165/2020 27.11.2020r. W trakcie 
realizacji 

62.  W sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z 
upływem roku budżetowego 

2020 oraz ustalenia planu 

finansowego tych wydatków  

XXXV/166/2020 27.11.2020r. W trakcie 

realizacji 

63.  W sprawie przyjęcia,, Programu 

współpracy Miasta Golubia-

XXXV/167/2020 27.11.2020r. Zrealizowana 
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Dobrzynia z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

w 2021 roku. 

64. W sprawie wyrażenia zgody na 
przejęcie od Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego zadania 

publicznego zarządzania 

odcinkiem pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej nr 554 w Golubiu-

Dobrzynia ( ul. Lipnowska) w 
związku z planowaną budową 

ścieżki rowerowej II -etap wraz z 

załącznikiem w postaci chodnika 

XXXV/168/2020 27.11.2020r. W trakcie 
realizacji 

65. W sprawie wyznaczenia obszaru 

i granic aglomeracji Golub-

Dobrzyń 

XXXV/169/2020 27.11.2020r.  W trakcie 

realizacji 

66.  Zmieniająca uchwałę Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

VI/19/2011 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Golub-Dobrzyń na lata 

2011-2031 

XXXVI/170/2020 22.12.2020r. Zrealizowana 
w związku z 

uchyleniem 

67.  Zmieniająca uchwałę Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 

2019 roku w sprawie budżetu na 

2020 rok. 

XXXVI/171/2020 22.12.2020r. Zrealizowana 

68.  W sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Golubia-Dobrzynia 2021-

2023 

XXXVI/172/2020 22.12.2020r. W trakcie 

realizacji 

69.  sprawie budżetu na 2021 rok XXXVI/173/2020 22.12.2020r. W trakcie 

realizacji 

70.  W sprawie przyjęcia planów 

pracy stałych Komisji Rady 

Miasta 

XXXVI/174/2020 22.12.2020r. zrealizowana 

71. W sprawie przyjęcia rocznego 
planu pracy Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia 

XXXVI/175/2020 22.12.2020r. W trakcie 
realizacji 

72.  W sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu 

Gospodarowania 

Mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasto Golub-Dobrzyń na lata 
2021-2025 

XXXVI/176/2020 22.12.2020 

r. 

W trakcie 

realizacji 

73.  W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej oraz 

ustanowienie odpłatnej 

służebności gruntowej 

XXXVI/177/2020 22.12.2020 W trakcie 

realizacji 

74.  W sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu 

lokalu mieszkalnego 

usytuowanego w budynku przy 

ul. 17 Stycznia w Golubiu-

Dobrzyniu 

XXXVI/178/2020 22.12.2020r.  W trakcie 
realizacji 



 

68 
 

75. W sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Golubia-Dobrzynia na 

2021 rok. 

XXXVI/179/2020 22.12.2020r.  W trakcie 

realizacji 

76. W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Golubia-
Dobrzynia( obszar obejmujący 

lewobrzeżnej części miasta) z 

wyłączeniem działek o nr 

geodezyjnych 194,195, i 196 

położonych w obrębie IV przy ul. 
Piłsudskiego w Golubiu-

Dobrzyniu(Lewobrzeżna II) 

XXXVI/180/2020  22.12.2020r.  W trakcie 

realizacji 

77. W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego 
obszar Starego Miasta oraz rejon 

Zamku przy ul. Wodnej 

XXXVI/181/2020 22.12.2020r. W trakcie 

realizacji 

78. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej  

XXXVI/182/2020 22.12.2020r. W trakcie 

realizacji 

 

Tabela 11 - Wykaz podjętych przez Rade miasta Golubia-Dobrzynia uchwał w 2020r. 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 
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W roku 2020 skład Rady Miasta Golubia-Dobrzynia przedstawiał się 

następująco: 

Skład Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

Kadencja 2018/2023 

1) Pan Łukasz Pietrzak  - Przewodniczący Rady Miasta Golubia-

Dobrzynia  

2) Pan Andrzej Kuciński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Golubia-

Dobrzynia 

3) Pan Konrad Emil Zaporowicz  - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia  

4) Pan Łukasz Bednarski - Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady 

Miasta 

5) Pani Justyna Bestry – Przewodnicząca komisji infrastruktury Rady 

Miasta 

6) Pani Anna Renata Paprocka Przewodniczący komisji skarg 

wniosków i petycji Rady Miasta 

7) Pan Józef Pietrzak – Przewodniczący komisji komunalnej Rady 

Miasta 

8) Pani Jolanta Rzeszotarska - Przewodnicząca komisji budżetu Rady 

Miasta 

9) Pan Aleksander Janusz Wichrowski – Przewodniczący komisji 

oświaty Rady Miasta 

10) Pani Hanna Katarzyna Grzywińska- Radna Rady Miasta 

11) Pan Franciszek Leszek Jagielski- Radny Rady Miasta 

12) Pani Monika Kwidzyńska - Radna Rady Miasta 

13) Pani Dominika Marta Piotrowska- Radna Rady Miasta 

14) Pan Krzysztof Skrzyniecki- Radny Rady Miasta 

15) Pan Marek Stawski- Radny Rady Miasta 
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W 2020 roku stałe komisje Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz ich skład 

osobowy przedstawiał się następująco: 

Skład osobowy komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

Kadencja 2018/2023 

1. Komisja Budżetu 

Przewodnicząca – Jolanta Rzeszotarska 

Członek – Andrzej Kuciński 

Członek – Łukasz Pietrzak 

Członek – Aleksander Wichrowski 

2. Komisja Komunalna 

Przewodniczący – Józef Pietrzak 

Członek- Justyna Bestry 

Członek – Franciszek Leszek Jagielski 

Członek – Anna Renata Paprocka 

Członek – Marek Stawski 

3. Komisja Skarg Wniosków i Petycji 

Przewodnicząca- Anna Renata Paprocka 

Członek – Łukasz Bednarski 

Członek – Hanna Katarzyna Grzywińska 

Członek – Józef Pietrzak 

Członek –Krzysztof Skrzyniecki 

4. Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący - Łukasz Bednarski 

Członek - Jolanta Rzeszotarska 

Członek – Krzysztof Skrzyniecki 
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5. Komisja Infrastruktury 

Przewodnicząca – Justyna Bestry 

Członek - Łukasz Bednarski 

Członek - Hanna Katarzyna Grzywińska 

Członek – Franciszek Leszek Jagielski 

Członek - Andrzej Kuciński 

Członek – Monika Kwidzyńska 

Członek - Łukasz Pietrzak 

Członek – Dominika Marta Piotrowska 

Członek - Jolanta Rzeszotarska 

Członek – Marek Stawski 

Członek – Konrad Zaporowicz 

6. Komisja Oświaty 

Przewodniczący – Aleksander Janusz Wichrowski 

Członek – Monika Kwidzyńska 

Członek – Anna Renata Paprocka 

Członek – Dominika Marta Piotrowska 

 

Młodzieżowa Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 

W 2020 roku funkcjonowała w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń 

Młodzieżowa Rada Miasta Golubia-Dobrzynia (MRM). 

Młodzieżowa Rada Miasta Golubia – Dobrzynia funkcjonowała w 12 osobowym 

składzie. 
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Pierwsza sesja odbyła się 10 lutego 2020 roku.  

Na tej sesji przyszli radni MRM złożyli ślubowanie i objęli mandaty radnych.  

Po ślubowaniu został wybrany przewodniczący oraz dwóch 

wiceprzewodniczących. Następnie zastali wybrani Członkowie Komisji 

Rewizyjnej .  

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został wybrany Pan Jakub 

Kamiński. 

W pierwszej sesji udział wzięło 8 radnych.  

Druga sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się                    

23 czerwca 2020 roku.  

W trakcie sesji ślubowanie złożył jeden radny. Po ślubowaniu radnego 

dyskutowano o  propozycjach aktywizacji Młodzieży w mieście,  Radni 

podejmowali temat rozwoju infrastruktury sportowej, współpraca z innymi 

instytucjami i partnerami. Radni Młodzieżowej Rady Miasta przedstawili swoje 

propozycje działań dla potrzeb młodzieży. 

Na drugiej sesji obecnych było 6 radnych.  

 (Materiał udostępniony przez Młodzieżową Radę Miasta Golubia-Dobrzynia) 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

podstawowym dokument kreującym politykę przestrzenną gminy, jest 

podstawą przy zmianie bądź tworzeniu nowego MPZP. W 2020 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 proporcjonalny 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 km² (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 2019-2021 poprzez pracę Asystentów 
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Rodziny w sposób indywidualny z rodziną,  której efektem jest 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. Rodziny te odkryły rozwiązania, które już kiedyś 

się sprawdziły co zachęca je do dalszych działań oraz daje im 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 tożsamość i 

niepowtarzalność, odzyskuje częściową kontrolę nad własnym życiem i osiąga 

samodzielność w pokonywaniu trudności życiowych. Zauważalne stało się 

zmniejszenie poczucia osamotnienia i bezsilności, zwiększenie koncentracji na 

przyszłości i odzyskiwanie poczucia wpływu na nią.  

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 2020 r. przyjętym UCHWAŁĄ 

NR XXI/103/2019 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 

Golubia-Dobrzynia na 2020 r. 

W ramach Programu założono wydatki w kwocie: 371.692.25 zł zaś 

zrealizowano wydatki w kwocie: 294.607.47 zł. 

 

Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2020 roku został przyjęty UCHWAŁĄ NR XIX/85/2019 RADY 

MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2020 roku”. Ustalono, że Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 

przeznaczy na realizację Programu w 2020 r. środki budżetowe w wysokości co 

najmniej 100.000,00 zł. 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2020-2032” został przyjęty przez Radę 

Miasta Golub-Dobrzyń uchwałą nr XXXII/152/2020 z dnia 29 września 2020 

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

zawierające azbest, na bieżąco jest aktualizowana Baza Azbestowa oraz 

inwentaryzacja. 

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepo, energie elektryczną i 

paliwa gazowe  dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2031” został 

uchwalony przez Radę Miasta Golub-Dobrzyń uchwałą nr XXXIV/196/2017 z 

dnia 28 lutego 2017r. Podstawę prawna opracowania dokumentu stanowi art. 

19 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, zgodnie z 

którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. 

Sporządza się go dla obszaru gminy/miasta co najmniej na okres 15 lat i 

aktualizuje raz na 3 lata. 

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 proporcjonalny do okresu który 

upłynął.  
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2020 

roku został przyjęty Uchwałą Nr XXV/126/2020 Rady Miasta Golubia-

Dobrzynia z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020r.” 

Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Golub-

Dobrzyń jest:  

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

• odławianie bezdomnych zwierząt;  

• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 

zwierząt;  

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

• edukacja mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie 

promowania sterylizacji oraz kastracji psów i kotów 

• usypianie ślepych miotów;  

• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych  

z udziałem zwierząt. 

• czipowanie psów posiadających właścicieli 

• dokarmianie kotów wolno żyjących  

• sterylizacja/ kastracja kotów wolno żyjących 

Na realizację programu w 2020 roku Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 

przeznaczyła kwotę w wysokości 66.740,00 zł. Program został zrealizowany. 
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2.15. WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA 

„HIT Kujaw i Pomorza 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

Na zamku w Gniewie 1 października 2020 roku odbyła się uroczystość 

ogłoszenia wyników i nadanie tytułów HIT 2020 najciekawszym dokonaniom 

gospodarczym i samorządowym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 

oraz pomorskiego. 

 

Tytuł HIT za Wydarzenie Kulturalne Roku 2020 otrzymała Gmina Miasto 

Golub-Dobrzyń oraz  Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu dla Grupy Teatralnej 

za Wydarzenie Kulturalne Roku Madame. 

 

Nagrodę odebrał Dyrektor Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu Artur Niklewicz.  
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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2.16. SPÓŁKI MIEJSKIE 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu 

Rok 2020 to kolejny rok realizacji przez Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu działalności koncesjonowanej 

polegającej na wytwarzaniu i przesyle energii cieplnej. Rok ten charakteryzował 

się płynną pracą całego systemu ciepłowniczego. Odpowiednio prowadzony 

proces inwestycyjno-remontowy przełożył się na brak awarii obejmujących 

swoim zasięgiem więcej niż jeden ogrzewany budynek. 

Foto: PEC Golub-Dobrzyń 

W roku 2020 podobnie jak w latach wcześniejszych 100% udziałów w 

Spółce posiada Miasto Golub-Dobrzyń. Miasto Taka struktura właścicielska ma 

znaczący wpływ  między innymi na kształtowanie cen ciepła, które utrzymują 

się na poziomie z 2015 roku.  

Foto: PEC Golub-Dobrzyń 
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 Do produkcji ciepła wykorzystywane są  dwa paliwa tzn. miał węglowy i 

gaz ziemne. Ciepło dostarczane jest na terenie dobrzyńskiej części miasta. Z 

ciepła produkowanego przez PEC korzysta 114 odbiorców indywidualnych i 

grupowych. Największym odbiorcą od początku istnienia spółki jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa. W 2020 roku struktura sprzedaży kształtowała się 

następująco Spółdzielnia mieszkaniowa 61,7% całej produkcji. Pozostałe 

wspólnoty 13,9% produkowanego ciepła, 19,6% obiekty samorządowe i 

państwowe, 4,1% przedsiębiorstwa. 

Wykres 5 – Sprzedaż 

Źródło: PEC Golub-Dobrzyń 

W 2020 roku długość ciepłociągu wynosiła 11 279m.  Ogrzewana 

powierzchnia na koniec 2020r. wynosiła 156 865, 63m2.  

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu  

W roku 2020 podobnie jak w latach wcześniejszych 100% udziałów w 

Spółce posiada Miasto Golub-Dobrzyń. Miasto Taka struktura właścicielska ma 

znaczący wpływ  między innymi na kształtowanie cen wody i ścieków. 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o  w 2020 r. posiadał 

następujące zezwolenia: 

62%14%

19%

4%1%

Sprzedaż

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnoty

Instytuacje samorządowe i państwowe Przedsiębiorstwa

Pozostałe
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1. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 

2. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia, 

3. Zezwolenie na transport odpadów, 

4. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie szczególnego korzystania z wód 

polegającemu na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych w 

oczyszczalni ścieków w Golubiu-Dobrzyniu, 

5. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – pobór wody 

podziemnej z utworów czwartorzędowych, 

6. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rowu bez nazwy a 

następnie stawów chłonno-odparowujących (ziemi)  ścieków bytowych po 

uprzednim oczyszczeniu z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków w Ostrowitem, 

7. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych w gminach: Golub-Dobrzyń – miejskiej, Golub-Dobrzyń – 

wiejskiej, Brzuze, Ryńsk, Zbójno, Ciechocin, Radomin, Wąbrzeźno 

Odbiorcami usług byli w 2020 r.  głównie mieszkańcy miasta Golub-Dobrzyń, 

a także mieszkańcy gmin ościennych zgodnie z posiadanymi zezwoleniami. 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu 

posiada w ewidencji na dzień 31 grudnia 2020 r. - 1535 odbiorców 

podłączonych do sieci wodociągowej oraz 1499 odbiorców podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej. Za rok 2020 została dostarczona woda w ilości 485501 m3 oraz 

odprowadzono ścieki w ilości 422221,05 m3. 

Przeważające rodzaje usług wykonanych w 2020 roku: 

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 1.878 tys. zł, 

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 2.534 tys. zł, 

3. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 219 tys. zł, 

4. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 614 tys. zł, 
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5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 7tys. zł, 

Razem 5.252 tys. zł. 

Infrastruktura sieciowa w roku 2020 

1. Eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

a) Wodociąg 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

w tys. m3 

Woda pobrana z ujęć powierzchniowych 559 

Woda pobrana na własne cele technologiczne 16 

Straty wody 57 

Hurtowa sprzedaż wody 29 

Woda dostarczona 457 

 -gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa 

rolne 
358 

 -cele produkcyjne 37 

 -pozostałe cele 62 

 

Wyszczególnienie Wykonanie 

Dobowa zdolność produkcyjna czynnych urządzeń całego 

wodociągu 
2650 m3/d 

Długość sieci magistralnej 12,4 km 

Długość sieci rozdzielczej bez przyłączy 30,00 km 

Czynne przyłącza wodociągowe: 1668 szt. 

 -w tym do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
1463 szt. 

 

b) Kanalizacja sanitarna w roku 2020 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 
w tys. m3 

Ścieki odprowadzone: 363 

 -od gospodarstw domowych i indywidualnych 

gospodarstw rolnych 
349 

 -od jednostek działalności produkcyjnej (przedsiębiorstw, 

zakładów przemysłowych, budownictwa, transportu itp.) 
14 

 



 

83 
 

Wyszczególnienie Wykonanie 

Długość czynnej sieci sanitarnej bez przyłączy 43,00 km 

Czynne przyłącza do budynków: 1573 szt. 

-w tym do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
1373 szt. 

 

2. Eksploatacja oczyszczalni ścieków w roku 2020 

Wyszczególnienie Wykonanie 

Wielkość oczyszczalni według projektu 2845 m3/d 

Ścieki dopływające do oczyszczalni: 
502 tys. 

m3 

 -Ścieki oczyszczane ogółem: 
502 tys. 

m3 

 -w tym bez ścieków opadowych o dowożonych oraz bez 

wód infiltracyjnych: 

491 tys. 

m3 

        -w tym Golub-Dobrzyń (gmina miejska) 
477 tys. 

m3 

        -w tym Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) 14 tys. m3 

 -Ścieki dowożone do oczyszczalni 11 tys. m3 

 

Wyszczególnienie Wykonanie 

Osady z oczyszczalni ścieków w tonach suchej masy (bez 

znaku po przecinku) : 
217 t 

- stosowane w rolnictwie 154 t 

- magazynowane czasowo 63 t  

Dotychczas składowane na terenie oczyszczalni na 
składowiskach (stan w końcu roku) 

24 t 

Wykorzystane z dotychczas składowanych 

(nagromadzonych) do 1 stycznia roku sprawozdawczego 
39 t 
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W 2020 roku spółka wykonała wiele zadań inwestycyjnych. Do najważniejszych 

z nich należy zaliczyć:  

1) Modernizacja poletek osadowych - 27836,50 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MZWIK sp. z o. o. 

2) Budowa odstojnika do piasku - 87295,11 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: MZWIK sp. z o. o. 
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3) Modernizacja sieci wodociągowej ul. Mazowiecka - 8929,30 zł 

4) Modernizacja sieci wodociągowej ul. Mazowiecka - 6681,14 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: MZWIK sp. z o. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MZWIK sp. z o. o. 
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5) Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa 39964,36 zł 

6) Wykonanie otworu studziennego nr IIB 166501,11 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MZWIK sp. z o. o. 


