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Szanowni Państwo, 

Za nami kolejny rok działania  

w trudnych warunkach, 

spowodowanych pandemią 

koronawirusa COVID-19. 

Wynikające z niej ograniczenia 

bardzo utrudniały realizację wielu 

zadań inwestycyjnych i organizację 

wydarzeń. Mimo to udało nam się 

przezwyciężyć przeszkody  

i osiągnąć zamierzone cele. 

Przede wszystkim chciałbym 

podkreślić, że rok 2021  był kolejnym rokiem poprawy wskaźników finansowych  

i gospodarczych Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.  

Mimo trudnej sytuacji ogólnej w naszym kraju udało nam się osiągnąć – po raz 

kolejny – spadek kwoty zadłużenia gminy w stosunku do dochodów. 

Dzięki stabilnej sytuacji finansowej i pozyskiwaniu funduszy na rozwój  

udało się zrealizować lub rozpocząć proces realizacji wielu ważnych  

i potrzebnych dla mieszkańców miasta i przedsiębiorców inwestycji. 

Największą z nich w roku 2021 było niewątpliwie zakończenie budowy 

Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,  

którego uroczyste otwarcie, w obecności m.in. Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, miało miejsce 25 maja ub.r. 

Wartość inwestycji to 8 104 278,60 zł, natomiast wysokość dofinansowania 

pozyskanego przez Urząd Miasta z Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

wyniosła 5 294 002,28 zł.  

Wśród najważniejszych wydarzeń związanych z inwestycjami wymienić należy 

podpisanie z Województwem Kujawsko-Pomorskim i Powiatem  

Golubsko-Dobrzyńskim porozumienia o współpracy i współfinansowaniu 

zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa  

ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście  

Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”. Drugim  
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z podpisanych porozumień z Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem 

Golubsko-Dobrzyńskim i Gminą Golub-Dobrzyń było porozumienie  

o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego obejmującego budowę obwodnicy miasta  

Golubia-Dobrzynia. Oba porozumienia otworzyły drogę do realizacji inwestycji 

znacznie poprawiających płynność ruchu samochodowego w mieście. 

W roku ubiegłym podpisałem także umowę na dofinansowanie projektu  

pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”. Szacunkowa 

wartość projektu wynosi 1 499 999,99 zł, z czego kwota dofinansowania 

stanowi aż 95 proc. (1 424 999,98 zł).  

Sukcesem jest również pozyskanie dofinansowania w wysokości 80 proc. 

wartości zadania na remont targowiska miejskiego, w kwocie 4 800 000,00 zł, 

z Programu „Polski Ład”. 

Z kolei z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację hali Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu pozyskaliśmy 3 000 000,00 zł, co pozwoli  

na poprawę infrastruktury sportowej i warunków do uprawiania sportów  

i rekreacji dzieci i dorosłych. 

Podpisaliśmy również umowę z Politechniką Krakowską obejmującą wykonanie 

pracy pt. „Studia i analizy założeń historycznych miasta Golub-Dobrzyń. 

Badania i waloryzacje wspomagające rewitalizację starówki”. W prace 

zaangażowani byli studenci i wykładowcy Wydziału Architektury. Wynikiem  

są propozycje przedstawione już w roku 2022, dotyczące m.in. wyznaczenia tras 

turystycznych, oświetlenia golubskiej Starówki czy montażu małej architektury 

– a przede wszystkim przywrócenia przestrzeni na rynku funkcji rekreacyjnej 

za pomocą nowych nasadzeń roślin, na czym bardzo zależy naszym 

mieszkańcom. 

 Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym były dla naszych mieszkańców 

niewątpliwie obchody 70. rocznicy połączenia miast Golubia i Dobrzynia.  

Po uroczystej Sesji Rady Miasta, w obecności wielu znamienitych gości, 

zamknęliśmy i umieściliśmy pod mostem łączącym nasze miasta kapsułę 

czasu, która ma zostać otwarta na 100-lecie scalenia dwóch miejscowości  

w jedno miasto. 
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Po raz pierwszy w naszym mieście zorganizowaliśmy aż trzydniowe wydarzenie 

muzyczne „Pożegnanie lata w Golubiu-Dobrzyniu 2021”. Na scenie zagościli 

m.in.: Ronnie Ferrari, zespół Weekend, a także gwiazdy polskiego rocka Róże 

Europy i Sztywny Pal Azji. Wydarzeniu towarzyszyły konkursy i akcje 

promocyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i ekologii. 

Podsumowując rok 2021, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zwiększenie 

kwot wydatkowanych w dwóch obszarach działalności samorządu.  

W roku ubiegłym podwyższona została kwota przeznaczona na realizację zadań 

zleconych w ramach „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2021 roku” do 215 000,00 zł. Aż 160 000,00  

z kolei przeznaczone zostało na realizację zwycięskiego projektu, wyłonionego  

w głosowaniu przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Zapraszam do zapoznania się z całym raportem o stanie miasta Golub-Dobrzyń, 

w którym znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat programów  

i zadań, realizowanych przez nasz samorząd.  

W raporcie znajdziecie Państwo dane, jednoznacznie pokazujące dobrą 

kondycję finansową naszego miasta i zdolność kredytową, które umożliwiają 

nam zabezpieczenie środków jako wkładu własnego przy realizacji miejskich 

inwestycji. 

Zachęcam do dyskusji i zgłaszania propozycji i pomysłów, mających na celu 

dalszy rozwój naszego miasta. 

Rozwój naszego miasta nie były możliwy bez dobrej i zgodnej współpracy  

w samorządzie Golubia-Dobrzynia. Wiemy dobrze z historii, jak ważne jest 

współdziałanie rady, burmistrza, pracowników urzędu miasta i jednostek 

podległych. Ważne są także dobre relacje pomiędzy samorządami województwa, 

powiatu, miasta i gmin. To właśnie udaje nam się kontynuować i rozwijać. 

Deklaruję dalszą wspólną pracę na rzecz poprawy warunków życia  

i bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. 

 

Z poważaniem 

Mariusz Piątkowski 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia 
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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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RAPORT O STANIE GMINY 

➢ SPRAWOZDANIE BURMISTRZA W MIGAWCE 

FOTOTOREPORTERA – 2021 ROK 

70. rocznica połączenia Golubia i Dobrzynia 

W sobotę 15 maja 2021 roku obchodziliśmy 70. rocznicę połączenia 

Golubia i Dobrzynia. W związku z tą okolicznością miasto zorganizowało 

uroczystości, które  - ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia wynikające 

z pandemii - miały uroczysty, lecz ograniczony charakter. 

Uroczyste obchody rozpoczęły się o godz. 12:00 Mszą Świętą, odprawioną 

w intencji Miasta i Mieszkańców, w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Dobrzyniu. Mszę św. odprawił Dziekan dekanatu 

dobrzyńskiego ks. kanonik Jarosław Kulesza. Kolejnym punktem obchodów 

była Uroczysta Sesja Rady Miasta w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W sali 

na przybyłych gości oczekiwała Pani Aleksandra Bednarska, która wcieliła się 

w postać św. Katarzyny Aleksandryjskiej, znajdującej się na wizerunku  

w herbie naszego miasta. 

Sesję poprzedziło odświętne wprowadzenie Sztandaru Golubia-

Dobrzynia. 

Burmistrz Mariusz Piątkowski wraz z panią Wiceburmistrz Różą 

Kopaczewską wręczyli zebranym okolicznościowe medale i zaprosili do 

podpisania przesłania dla potomnych, które zostało umieszczone w kapsule 

czasu.  

Następnie Strażnik Miasta poprowadził św. Katarzynę Aleksandryjską 

wraz z gośćmi w kierunku wystawy na ul. Kilińskiego. Odsłonięcie ekspozycji 

wystawowej pt. „Golub-Dobrzyń na przestrzeni 70 lat” na ul. Kilińskiego było 

kolejnym punktem uroczystych obchodów. 

Dyrektor Domu Kultury Artur Niklewicz w kilku zdaniach opowiedział  

o przygotowanej wystawie. Otwarcia ekspozycji dokonali: Wicemarszałek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Burmistrz Miasta 

Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Przewodniczący Rady Miasta Golubia-

Dobrzynia Łukasz Pietrzak.  
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W kolejnej części uroczystości nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy 

na moście im. „Błękitnej Armii” gen. J. Hallera. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy 

na moście dokonali: Starosta Powiatu Rypińskiego Jarosław Sochacki Starosta 

Powiatu Wąbrzeskiego Krzysztof Maćkiewicz, Burmistrz Miasta Golubia-

Dobrzynia Mariusz Piątkowski. Ważną częścią uroczystości było zamknięcie 

kapsuły czasu, która ma zostać otwarta na 100-lecie połączenia Golubia  

i Dobrzynia w 2051 roku. Przed symbolicznym zamknięciem kapsuły  

Św. Katarzyna złożyła przesłanie, które zostało podpisane wcześniej przez 

uczestników Sesji Rady Miasta. W kapsule czasu znalazły się także: 

przemówienie Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego wygłoszone w trakcie 

uroczystej Sesji Rady Miasta, moneta okolicznościowa oraz medal 

okolicznościowy, książka pt. „Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad 

Drwęcą w okresie międzywojennym”, różne gadżety przygotowane z okazji 70. 

rocznicy połączenia Miast Golubia i Dobrzynia, egzemplarze miesięcznika 

„Ziemia Golubsko-Dobrzyńska”, wydrukowane plansze odsłoniętej wystawy pt. 

„Golub-Dobrzyń na przestrzeni 70 lat”, opracowanie o historii Golubia-

Dobrzynia widziane oczyma byłego mieszkańca miasta Pana Mariana 

Pniewskiego oraz inne materiały.  

Po zamknięciu kapsuły czasu św. Katarzyna Aleksandryjska w asyście 

Strażnika Miasta poprowadziła gości ul. 17 Stycznia, przez Rynek, ul. 

Brodnicką, ul. PTTK do Domu Kultury na salę lustrzaną, gdzie odbyła się 

konferencja popularnonaukowa. Prelekcję wygłosił Koordynator Regionalnego 

Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu dr Jan Wiśniewski.  

 

                

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

     

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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➢ UROCZYSTY ODBIÓR ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWE 

PRZYGOTOWANIE I UZBROJENIE GOLUBSKO-

DOBRZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-

TECHNOLOGICZNEGO” 

25 maja 2021 r. nastąpił uroczysty odbiór Parku Przemysłowo-

Technologicznego, który powstał w ramach zadania pn. „Kompleksowe 

przygotowanie i uzbrojenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-

Technologicznego”. 

Podczas uroczystości głos zabrał Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia 

Mariusz Piątkowski, który przekazał kilka ważnych faktów o przebiegu 

inwestycji. Senator Ryszard Bober wskazał, że otwarcie parku przyczyni się do 

lokalnego rozwoju. Natomiast Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Piotr Całbecki pogratulował burmistrzowi oraz radnym podjęcia decyzji  

o przystąpieniu do budowy Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz 

zaznaczył, że zakończenie i otwarcie inwestycji to rozwój nie tylko dla Golubia-

Dobrzynia ale również Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Symbolicznego otwarcia Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez 

przecięcie wstęgi dokonali Senator Ryszard Bober, Marszałek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia 

Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Wykonawca 

inwestycji właściciel Zakładu Usług Melioracyjnych Piotr Rojek. Dziekan 

Dekanatu dobrzyńskiego ks. Kanonik Jarosław Kulesza dokonał poświęcenia 

parku. 

W ramach zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie 

Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” powstały 

rondo oraz ulica. Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na uroczystej sesji  

w dniu 15 maja przyjęli uchwałę o nadaniu im nazw. W nawiązaniu do tego 

wydarzenia Burmistrz Mariusz Piątkowski zaprosił Starostę Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta 
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Golubia-Dobrzynia Łukasza Pietrzaka do wspólnego odsłonięcia tablic z nazwą 

ronda 70-lecia Golubia-Dobrzynia oraz ulicy Przemysłowej. 

Wartość inwestycji to koszt 8 104 278,60 zł. Natomiast wysokość 

dofinansowania jaką miasto Golub-Dobrzyń otrzymało z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 wyniosła 5 294 002,28 zł. 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

➢ BUDOWA OBWODNICY GOLUBIA-DOBRZYNIA ORAZ RONDA  

25 maja 2021 roku w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, w sali sesyjnej 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał  

z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Marszałka 

Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, Powiatem 

Golubsko-Dobrzyńskim reprezentowanym przez Starostę Franciszka 

Gutowskiego, Wicestarostę Danutę Malecką, porozumienie o współpracy  

i współfinansowaniu zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

pn. „Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej  

w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”. 

Przedmiotem porozumienia było szczegółowe określenie zasad współpracy 

i współfinansowania stron w związku z realizacją ww. zadania. Projekt stanowi 

etap I budowy ronda w mieście Golub-Dobrzyń. Budowa ronda jest zadaniem 

własnym Województwa i zostanie zaprojektowane w parametrach drogi 

wojewódzkiej. Wartość projektu została oszacowana na kwotę 180 000 zł. 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Miasto Golub-Dobrzyń zobowiązało się do 

udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 

2021-2022 w kwocie 60 000 zł, co stanowi 1/3 kosztów całkowitych zadania, 

wg następującego planu w 2021 r. kwota 15 000 zł,  w 2022 r. kwota  

45 000 zł. 
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Podczas spotkania Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz 

Piątkowski podpisał również z Województwem Kujawsko-Pomorskim 

reprezentowanym przez Marszałka Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka 

Zbigniewa Sosnowskiego, Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim reprezentowanym 

przez Starostę Franciszka Gutowskiego, Wicestarostę Danutę Malecką, Gminą 

Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez Wójta Marka Ryłowicza porozumienie  

o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia  

– Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego  

wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia”. 

Przedmiotem porozumienia jest szczegółowe określenie zasad współpracy  

i współfinansowania stron w związku z realizacją ww. zadania. Zadanie stanowi 

etap I budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia. Budowa obwodnicy jest 

zadaniem własnym Województwa i zostanie zaprojektowana w parametrach 

drogi wojewódzkiej o długości ok. 7,5 km.  Realizacja zadania odbywać się 

będzie do roku 2021-2023. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 

600 000 zł. 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Miasto Golub-Dobrzyń zobowiązało się 

do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

w latach 2021-2022 w kwocie 150 000 zł, co stanowi 25% kosztów całkowitych 

zadania, wg następującego planu: w 2021 r. kwota 75 000 zł, w 2022 r. kwota 

75 000 zł. 

 

     

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

➢ UMOWA NA DOFINANSOWANIE REMONTU DOMU POD 

KAPTUREM 

31 sierpnia 2021 r. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Zbigniew Sosnowski i Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz 

Piątkowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Golubia-Dobrzynia Jacka 

Dowgiałło, podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Remont tzw. 

Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”. Szacunkowa wartość projektu 

wynosi 1 499 999,99 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi aż 95 proc.  

(1 424 999,98 zł). Projekt ma zostać zrealizowany w ramach Działania  

6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2014-2020. Dzięki wysokiemu dofinansowaniu, pozyskanemu przez 

pracowników Urzędu Miasta, możliwe będzie przeprowadzenie gruntownego 

remontu zabytku, obejmującego m.in. izolację fundamentów, remont 

konstrukcji drewnianych i murowanych, więźby dachowej i pokrycia 

dachowego, montaż instalacji przeciwpożarowej i grzewczej. 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

➢ PIKNIK PROFILAKTYCZNY „POŻEGNANIE LATA 2021” 

Trzy dni koncertów, od muzyki tanecznej po klasykę polskiego rocka – tak 

przebiegał pierwszy piknik profilaktyczny „Pożegnanie lata w Golubiu-

Dobrzyniu 2021”. Trzy dni świetnej zabawy, tańca pod sceną i wspólnego 

śpiewania – tak, w radosnej atmosferze, mieszkańcy naszego miasta pożegnali 

ubiegłoroczne lato. 

W piątek 20 sierpnia ub.r., na terenie obok hali OSiR, z coverami na dobry 

początek wystąpiła formacja Novak. Po niej z największe przeboje Krzysztofa 

Krawczyka i własne utwory, przy aplauzie widzów, wykonał Daniel 

Dobraszkiewicz. Potem na scenie pojawił się zespół Weekend, gwiazda 

piątkowego wieczoru. Tłumy bawiły się również przy utworach Ronniego 

Ferrari. Piątkowej imprezie towarzyszyły akcje i konkursy profilaktyczne  

i ekologiczne. W namiocie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia można było 

pozyskać informacje dotyczące pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym 

uzależnieniem oraz ich rodzinom, a także materiały edukacyjne. O profilaktyce 

uzależnień można było również posłuchać między występami artystów. 
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Przeprowadzono także konkursy dot. zdrowego stylu życia i sortowania 

odpadów komunalnych, w których można było wygrać atrakcyjne gadżety.  

W piątek uczestnicy pikniku mogli również wziąć udział w pokazach 

zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną. 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

Sobota i niedziela upłynęły pod znakiem legend polskiego rocka  

– w sobotnim koncercie na Muszli Koncertowej zagrały Róże Europy,  

a w niedzielę Sztywny Pal Azji. Sobotnie popołudnie to także koncert zespołu 

Bulwar i półfinalista 10 edycji programu Voice Of Poland – KasjaN. Niedzielny 

występ Sztywnego Pala Azji poprzedziły zaś występy lokalnego zespołu Mygrena 

i formacji Banau z Bydgoszczy, z utworami z najnowszej płyty. Organizatorem 

wydarzenia był Urząd Miasta Golub-Dobrzyń. 

      

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

➢ POROZUMIENIE W SPRAWIE MIEJSKIEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO TORUNIA 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał 

porozumienie w sprawie współpracy na rzecz integracji społeczno-gospodarczej  

w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Spotkanie 
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sygnatariuszy porozumienia odbyło się 18 czerwca 2021 r.  w Centrum 

Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Gospodarzem wydarzenia był 

Prezydent Miasta Torunia Michał Zalewski. 

W województwie kujawsko-pomorskim powstało 5 takich obszarów, 

obejmujących powiaty, gminy i miasta skupione wokół największych miast 

regionu: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. Toruński 

MOF obejmuje 35 sąsiadujących z Toruniem miast, gmin i powiatów, 

zamieszkanych przez 460 tys. osób. 

Miejskie obszary funkcjonalne wyznaczone zostały w Strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 

2030+, przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z 21 grudnia 2020 r. 

Celem powołania Miejskich Obszarów Funkcjonalnych jest realizacja 

instrumentu, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli  nowa forma 

współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy 

Europejskich. Współpraca ta ma na celu kompleksowy rozwój obszaru poprzez 

inwestycje w transport i integrację komunikacyjną, rozwój usług społecznych, 

edukację, ochronę zdrowia, ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom 

klimatu. 

 

   

 

Foto: Urząd Miasta Torunia 
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➢ SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA NOWY DOM 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom – taką nazwę nosi 

spółka, której założenie sfinalizowali przedstawiciele 9 samorządów. Oprócz 

Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, którą na spotkaniu 2 grudnia 2021 r. 

reprezentował Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, spółkę tworzą samorządy: 

Gminy Golub-Dobrzyń, Gminy Płużnica, Gminy Lisewo, Gminy Książki, Gminy 

Ryńsk, Gminy Dębowa Łąka, Gminy Miasta Wąbrzeźno, Gminy Radomin. 

Każdy z ww. samorządów pozyskał po 3 mln zł, dzięki czemu konto spółki 

zasiliło 27 mln zł. SIM Nowy Dom zajmie się budową nowych mieszkań na 

terenie wymienionych gmin. Spółka powstała w ramach rządowego programu 

Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Ważną informacją jest to, że koszt jej 

funkcjonowania nie obciąży budżetu żadnego z wymienionych samorządów. 

➢ PRZEBUDOWA ULICY SZOSA RYPIŃSKA 

9 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski 

podpisał umowę z Wykonawcą - Zakładem Usług Melioracyjnych  

i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu - na realizację 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-

Dobrzyniu". 

Umowy podpisano także z inspektorami nadzoru inwestorskiego. Koszt 

realizacji zadania wyniesie niespełna 2,5 mln zł, z czego prawie 1,2 mln to 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

• przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 534 (jezdnia 

asfaltowa), 

• budowę jezdni o szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej  

o długości 289 m, 

• budowę ciągu pieszo-rowerowego, parkingów i zjazdów na posesję, 

• budowę kanalizacji deszczowej, 

• budowę kablowych sieci oświetlenia drogowego, 

• budowę kanału technologicznego, 
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• przebudowę istniejącej sieci energetycznej, 

• przebudowę urządzeń teletechnicznych. 

➢ ODBIÓR ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LIPNOWSKIEJ  

– II ETAP 

28 września ub.r. odbył się odbiór inwestycji pn. „Budowa ścieżki 

rowerowej przy ul. Lipnowskiej – II etap”. Ścieżka łączy się z istniejącym 

odcinkiem na skrzyżowaniu z ul. Cisową i kończy się przy skrzyżowaniu  

z ul. Świerkową. Koszt robót budowlanych to ponad 142 tys. zł. Na realizację 

zadania pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad  

92 tys. zł. 

                              

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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➢ GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 

PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 

14 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia rozpoczął swoją 

działalność bezpłatny Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu 

Czyste Powietrze. 

Zadaniem utworzonego punktu konsultacyjnego jest pomoc oraz 

usprawnienie procesu aplikowania mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia  

o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie może 

otrzymać właściciel domu jednorodzinnego, między innymi na wymianę starego 

pieca na ogrzewanie ekologiczne, docieplenie budynku oraz wyminę stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

 

 

 

➢ PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH 

Miasto Golub-Dobrzyń wspólnie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim 

przygotowało miejski obiekt na terenie miasta Golub-Dobrzyń przeznaczony na 

Punkt Szczepień Powszechnych (PSP). 

W dniu 20 kwietnia 2021 r. pracownicy Urzędu Miasta w Golubiu-

Dobrzyniu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu wraz  

z pracownikami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zakończyli prace związane  
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z adaptacją obiektu hali widowiskowo sportowej przy ulicy Sosnowej 2A na 

wyżej wymieniony cel. 

Hala widowiskowo-sportowa podzielona została na trzy strefy. W pierwszej 

strefie zorganizowane zostało miejsce przyjęć i rejestracji. W drugiej strefie 

przygotowane zostały trzy odrębne miejsca, w których zabezpieczone zostały 

punkty badań i stanowiska szczepień, jak również strefa, w której mogła być 

udzielona pierwsza pomoc. Trzecia część hali została przeznaczona na 

poczekalnie - miejsce po wykonanym szczepieniu. 

            

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

➢ WYŚCIG KOLARSKI ELITY KOBIET „ŚLADAMI ANNY 

WAZÓWNY” 

31 lipca 2021 r. rozpoczęły się dwudniowe zmagania kolarek w ramach  

II edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Elity Kobiet „Śladami Anny 

Wazówny". Na rozpoczęciu obecni byli: Wicestarosta Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego Danuta Malecka i Burmistrz Miasta Golubia Dobrzynia Mariusz 

Piątkowski, Prezes Toruńskiego Klubu Kolarskiego „PACIFIC” Jarosław 

Szczepanowski i Wiceprezes TKK „PACIFIC” Leszek Szyszkowski.  

Pierwszego dnia odbył się wyścig etapowy, składający się z dwóch etapów 

z jazdy indywidualnej na czas ze startem i metą na rynku w Golubiu, gdzie 

zawodniczki kategorii Juniorka miały do pokonania 15 km, natomiast 

zawodniczki kategorii Elita Kobiet 22 km. 

Drugiego dnia, 1 sierpnia 2021 r., w imieniu władz samorządowych 

zawodniczki i kibiców przywitali: Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
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Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, Burmistrz Miasta 

Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Prezes Oddziału PTTK w Golubiu-

Dobrzyniu i włodarz zamku Anny Wazówny Stefan Borkowicz. Oprócz życzeń 

powodzenia w sportowych zmaganiach padły również zapewnienia o wsparciu 

organizacji wyścigu w latach kolejnych. Ze startu wspólnego na  

Placu 1000-lecia zawodniczki ruszyły w trasę liczącą odpowiednio: 88,4 km 

Juniorki i 110,5 zawodniczki kategorii Elita Kobiet.  

Miasto Golub-Dobrzyń dofinansowało organizację II Wyścigu "Śladami Anny 

Wazówny" kwotą 10 000 zł. 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

➢ BIEG O WSCHODZIE SŁOŃCA 

19 czerwca 2021 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 

Mariusza Piątkowskiego, odbył się pierwszy Bieg o Wschodzie Słońca. Biegacze 

wystartowali o godz. 4.16 z zamku golubskiego i zakończyli trasę w tym samym 

miejscu. 

Po pierwszym biegu rozpoczęła 

się seria wspólnych, 

comiesięcznych treningów, 

począwszy od dystansu 1 km – 

aż do zaplanowanych 12 km w 

roku 2022.Oprócz samego 

biegu, uczestnicy otrzymywali 



27 
 

pakiet porad i informacji przydatnych dla osób rozpoczynających tę formę 

aktywności fizycznej.  

Udział w treningach był bezpłatny, tempo biegu treningu było odpowiednie dla 

początkujących biegaczy. Do treningu zapraszani byli również biegacze bardziej 

doświadczeni. Bieg o Wschodzie Słońca jest imprezą dla wszystkich – bez 

względu na wiek i płeć.



 

28 
 

➢ I EDYCJA POLAND TROPHY EXTREME 

I edycja Poland Trophy Extreme, czyli najbardziej ekstremalnego rajdu  

w Polsce rozpoczęła się 18 czerwca 2021 r. Do Golubia-Dobrzynia zawitało 40 

ekip z całego kraju. Na golubskim Rynku uczestników przywitali Burmistrz 

Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Wiceburmistrz Róża 

Kopaczewska, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danuta 

Malecka, Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski. 

Zawody Poland Trophy to cykl rajdów samochodów terenowych i quadów. 

W Golubiu-Dobrzyniu rozgrywany był w klasach: Seryjny turystyk, czyli dla aut 

produkowanych seryjnie  oraz No limit (NOL), ADVANCE (ADV) i CHALLENGE 

(CHL). Impreza została objęta Patronatem Burmistrza Miasta Golubia-

Dobrzynia. 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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➢ CROSS GD 

W niedzielę 29 sierpnia ub.r. pod halą OSiR zgromadzili się biegacze  

z Golubia-Dobrzynia, okolic i miast takich jak Toruń i Bygdoszcz, by wziąć 

udział w biegach przełajowych w ramach drugiej edycji CROSS GD. Na 

dystansach 15 i 5 km wystartowało w sumie 75 zawodników i zawodniczek,  

w różnych kategoriach wiekowych. Odbyły się również dwa biegi najmłodszych 

miłośników aktywności fizycznej, w której wzięło udział 27 dzieci. Nagrody, 

których zakup dofinansował również Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, wręczyli 

zwycięzcom Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski (tego 

dnia także uczestnik biegu na 5 km) oraz Kierownik OSiR Krzysztof Ośka.  

Na zakończenie Burmistrz Mariusz Piątkowski podziękował biegaczom za udział 

w wyścigu oraz wszystkim osobom pomagającym w organizacji imprezy. 

Zaprosił również do udziału w CROSS GD i w BIEGU O WSCHODZIE SŁOŃCA 

za rok.  

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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➢ UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

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 

przeprowadzona inwentaryzacja. W 2021 r. ze wsparcia w ramach programu 

skorzystało 17 gospodarstw domowych. Łącznie unieszkodliwiono 22,86 ton 

szkodliwych wyrobów zawierających azbest. Łączny koszt zadania wyniósł 

9 836,17 zł, w tym otrzymano 6 885,32 zł dofinansowania z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

➢ REMONT W WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ 

Na początku lutego 2021 r. został przeprowadzony remont w Wypożyczalni 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Hallera 13 (Dom Kultury). 

Podczas trwania prac remontowych zostały wymienione regały biblioteczne (10 

szt.) oraz wymalowano pomieszczenie biblioteki. Ze strony biblioteki prace 

remontowe, czyli malowanie lokalu, przekładanie książek wykonali 

bibliotekarze, przy wymianie regałów bibliotecznych pomogli pracownicy 

Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. 

 

     

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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➢ OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY ŚWIETLICY 

SOCJOTERAPEUTYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 

We wtorek 21 grudnia 2021 r. miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy 

socjoterapeutycznej i środowiskowej w budynku przy ul. Szkolnej. Na realizację 

tej inwestycji Gmina Miasto Golub-Dobrzyń wydała prawie 237 tys. zł, z czego 

24 692,25 zł udało się pozyskać z PFRON. Wyposażenie i niezbędny sprzęt to 

koszt dodatkowo 12 tys. zł.  

Dotychczas dzieci korzystały z pomieszczeń w budynku OSiR przy  

ul. Sportowej. Dzięki remontowi i dostosowaniu pomieszczeń w budynku po 

gimnazjum miejskim mogą korzystać z pomieszczeń w pełni przystosowanych 

do swoich potrzeb. Dla podkreślenia wagi uroczystości podopieczni świetlicy 

zaprezentowali zaproszonym gościom koncert kolęd i pastorałek.  

               

        

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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➢ GOLUB-DOBRZYŃ WYŻEJ W „RANKINGU SAMORZĄDÓW 

2021” DZIENNIKA „RZECZPOSPOLITA” 

W ubiegłorocznej edycji „Rankingu Samorządów”, cyklicznie 

publikowanym przez dziennik ekonomiczno-prawny „Rzeczpospolita”, ocenione 

zostały efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości o jakość życia 

mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu 

stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.  

W edycji rankingu za 2020 rok samorządy były oceniane w czterech 

kategoriach, za które mogły uzyskać maksymalnie:  

- 30 pkt w kategorii finanse i rozwój,  

- 38 pkt w kategorii dbałość o mieszkańców,  

- 29 pkt w kategorii czyste środowisko, 

- 10 pkt w kategorii zarządzanie.  

Łącznie można było uzyskać 107 pkt. 

 

Źródło: https://regiony.rp.pl/ranking-samorzadow/art19049581-ranking-samorzadow-2021-

otolaureaci?fbclid=IwAR0wjaOka04lvDji4T8oNSFSWs2EvKg813HybswIBn_fkNPc3AtRN_f_9Aw 
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Wybrane samorządy w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie: 

- 362 (pozycja w rankingu) - Wąbrzeźno - 42,53 pkt, 

- 399 - Golub-Dobrzyń - 41,74 pkt, 

- 545 - Brodnica - 38,44 pkt, 

- 618 - Rypin - 36,86 pkt, 

- 658 - Lipno - 36,22 pkt, 

- 763 - Kowalewo Pomorskie - 33,54 pkt. 

Gminy wiejskie powiatu golubsko-dobrzyńskiego:  

- 1134 - Golub-Dobrzyń - 24,82 pkt, 

- 1146 – Radomin - 24,72 pkt, 

- 1269 – Zbójno - 23,41 pkt, 

- 1346 – Ciechocin - 22,37 pkt. 

 

➢ DOBRA WSPÓŁPRACA GMINY I MIASTA 

W Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w piątek 3 grudnia odbyło się 

spotkanie robocze przedstawicieli dwóch samorządów – Gminy Miasta Golub-

Dobrzyń, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego, 

Wiceburmistrz Różę Kopaczewską i Sekretarza Miasta Przemysława 

Kuczkowskiego oraz Gminy Golub-Dobrzyń, reprezentowanej przez Wójta 

Gminy Marka Ryłowicza i Skarbnika Gminy Iwonę Górską. 

 
Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 



 

34 
 

W trakcie spotkania omówiono szereg wspólnych inwestycji, w tym: 

• przebudowę odcinka drogi łączącego drogę powiatową nr 2127C  

w kierunku Sokołowa z drogą wojewódzką nr 554 przez miejscowość 

Zaręba, co pozwoli ograniczyć ruch w centrum miasta; uzupełnieniem tej 

inwestycji ma być modernizacja drogi powiatowej nr 2127C na odcinku 

Golub-Dobrzyń – Sokołowo, wraz z przebudową skrzyżowania  

w Białkowie 

• przebudowę drogi łączącej ul. Słuchajską (droga nr 2111C Ostrowite – 

Skępsk – Golub-Dobrzyń) z drogą wojewódzką nr 569 w relacji 

Dobrzejewice – Golub-Dobrzyń 

• możliwość rozwoju instalacji OZE (odnawialne źródła energii). 

Złożono również fiszkę projektową, dotyczącą inwestycji strategicznych 

województwa kujawsko-pomorskiego, związana z rozwojem Szlaku św. Jakuba, 

biegnącego przez miasto i gminę Golub-Dobrzyń. 

➢ WYDZIAŁ GOSPODARCZY URZĘDU MIASTA GOLUBIA-

DOBRZYNIA  W ROKU 2021 

Wydział Gospodarczy mieści się w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19 

B. W wydziale zatrudnionych jest 2 pracowników biurowych oraz 17 

pracowników gospodarczych. W roku 2021 r. w budynku przy ul. Szosa 

Rypińska 19 B zostały wyremontowane pomieszczenia socjalne, tj. szatnia, 

jadalnia, toaleta, prysznice oraz hol, co znacznie podniosło komfort pracy osób. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Sprzęt, jaki jest do dyspozycji to: 2 ciągniki wyposażone w pługi,  

2 piaskarki, 2 Ridery (maszyny wielofunkcyjne) wraz z osprzętem tj. lemiesz, 

szczotki oraz urządzenia tnące, równiarkę podczepianą do ciągnika, malowarkę 

do wykonywania oznakowania poziomego ulic, 4 kosy spalinowe, 1 kosiarka 

pchana z koszem, nożyce do żywopłotu, nożyce na wysięgniku do przycinania 

gałęzi drzew, 3 samochody: Fiat Ducato, Opel Vivaro, Peugeot Partner.  

Zakupiony sprzęt pozwala na realizowanie zadań mających na celu 

poprawę użyteczności miejsc publicznych. Zakupione piaskarki i pługi 

pozwalają na realizowanie zadania polegającego na odśnieżaniu i posypywaniu 

mieszanką piaskowo-solną dróg miejskich we własnym zakresie, co przyniosło 

oszczędności w porównaniu do realizacji tego zadania przez firmę zewnętrzną. 

Tak samo jest w przypadku zakupionej równiarki, która pozwala na wyjazd 

znacznie częściej na drogi gruntowe, znajdujące się na terenie miasta Golubia-

Dobrzynia. Posiadana malowarka drogowa do wykonywania oznakowania 

poziomego ulic (przejścia dla pieszych, miejsca dla os. niepełnosprawnych) 

pozwala również na realizację tego zadania we własnym zakresie, co generuje 

oszczędności w budżecie miasta. 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

 
Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 
Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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➢ PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI 

7 grudnia 2021 r. Rada Miasta Golubia-Dobrzynia podjęła uchwałę  

o zmianie niektórych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.  

Prezentujemy porównanie ww. stawek obowiązujących w naszym mieście  

i sąsiednich miastach powiatowych.  

Jak wynika z danych zaprezentowanych w załączonej tabeli – stawki podatku 

od nieruchomości w naszym mieście i sąsiednich nie różnią się znacząco,  

w wielu wypadkach są niższe niż w innych miastach regionu. 

Przypominamy także, że pierwszy raz od wielu lat zdecydowana większość 

stawek (10 z 13) w roku 2022 nie wzrosła w stosunku do stawek 

obowiązujących w roku 2021. 

 

 

Opracowanie: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 



 

38 
 

DEMOGRAFIA 

Na terenie miasta wg stanu na dzień 31 grudniu 2021 roku 

zamieszkiwało 11 707 osób, w tym 5493 mężczyzn oraz 6214 kobiet. Kobiety 

mają przewagę liczebną nad mężczyznami (6,15 p.p.). Proporcje pomiędzy 

kobietami i mężczyznami w ciągu ostatnich 3 lat są stabilne.  

 

 2019 2020 2021 

Ogółem 12.250 12.060 11.707 

Mężczyźni 5.799 5.692 5.493 

Kobiety 6.451 6.368 6.214 

Mężczyźni [%] 47,33 47,19 46,92 

Kobiety [%] 52,66 52,80 53,07 

 

Tabela 1 - Liczba mieszkańców Golubia-Dobrzynia w latach 2019-2021 

Źródło: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

 

Wykres 1 - Liczba mieszkańców Golubia-Dobrzynia w latach 2019-2021 
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Można zauważyć, że liczba mieszkańców w ostatnich latach 

systematycznie spada. Jest to sytuacja zbieżna do sytuacji w kraju. 

W 2021 r. na terenie miasta Golubia - Dobrzynia urodziło się  

i zameldowanych zostało - 95 osób  zaś zmarło 148 osób (na terenie miasta 

funkcjonował szpital z oddziałem COViD). 
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GOSPODARKA BUDŻETOWA I FINANSE GMINY MIEJSKIEJ  

  Budżet miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2021 został uchwalony w dniu 

22 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/173/2020 i zawierał 

następujące założenia: 

 

 

• dochody budżetu miasta w wysokości 60.537.246,24 zł,  

• wydatki budżetu miasta w wysokości 62.099.766,69 zł,  

• deficyt budżetu miasta w kwocie 1.562.520,45 zł. 

 

W ciągu roku 2021 budżet miasta Golubia-Dobrzynia zmieniany był 37 razy,  

w tym 10 razy uchwałami  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz 27 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; 

• rozdysponowanie rezerwy ogólnej. 
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Na skutek wymienionych zmian budżet miasta Golubia-Dobrzynia na koniec 

roku 2021 przyjął następujące wielkości: 

• Plan dochodów: 71.693.065,41 zł; 

• Plan wydatków: 73.554.767,57 zł; 

• Deficyt budżetu: 1.861.702,16 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 oraz korzystne PKB. 
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DOCHODY BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

Dochody miasta Golubia-Dobrzynia na dzień 31 grudnia 2021 r. 

zaplanowane zostały w wysokości 71.693.065,41 zł. Wykonane zostały  

w kwocie 71.653.169,48 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,94 %. 

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 65.264.346,90 zł; 

▪ Wykonanie: 66.047.075,75 zł; 

• Dochody majątkowe: 

▪ Plan: 6.428.718,51 zł; 

▪ Wykonanie: 5.606.093,73 zł. 

Dochody majątkowe zostały wykonane w 68,67%. Osiągnęły one zatem poziom 

niższy niż planowany. Powyższe wiąże się w szczególności z: 

• Nieotrzymaniem planowanego dofinansowania dla realizowanych zadań, 

w tym dotyczących zadań pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie 

terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”  

i „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, które objęte są dofinansowaniem  

ze środków UE (zaplanowane środki są oczekiwane w terminie 

późniejszym). W związku z tym, że nie zostały zrealizowane wydatki dla 

tych zadań, nie mogły również zostać osiągnięte zaplanowane dochody  

z tytułu zaplanowanego dofinansowania (dofinansowanie przekazywane 

jest w większości wypadków po zrealizowanych wydatkach).  

Wykonanie dochodów bieżących za rok 2021 można uznać jako bardzo dobre, 

ponieważ wykonano 101,20% planowanych dochodów bieżących. Duża część 

dochodów wykonana jest w kwocie bliskiej planowanej lub ją przekraczającej. 

Część zaplanowanych dochodów została wykonana na poziomie znacznie 
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niższym niż planowany. Dotyczy to w szczególności funkcjonowania stołówek 

szkolnych i związanych  z tym wpływów z opłat za posiłki. Spowodowane było 

to m.in. rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.  

Powstała różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a ich rzeczywistym 

wykonaniem wynika ponadto z dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji 

na realizację zadań własnych i zleconych, dla których proporcjonalnie do 

poniesionych wydatków zmniejszony został poziom dochodów należnych w 

2021 r. 

W zakresie posiadanych należności z tyłu podatków lokalnych wysłano 

stosowne upomnienia i skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuły 

wykonawcze. 

 

Wykres 2 – Dochody bieżące 

źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 
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Wykres 3 - Podział wykonania dochodów w 2021 r. wg rodzajów  

źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 
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WYDATKI MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

Wydatki miasta Golubia-Dobrzynia na dzień 31 grudnia 2021 roku 

zaplanowane zostały w wysokości 73.554.767,57zł. Wykonane zostały  

w kwocie 68.054.793,62 zł, co w stosunku do planu stanowi 92,52%. 

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 63.952.667,99 zł; 

Wykonanie: 60.883.326,34 zł; 

Wydatki majątkowe: 

Plan: 9.602.099,58 zł; 

Wykonanie: 7.171.467,28 zł. 

Wydatki wykonane gminy miejskiej Golub-Dobrzyń za 2021 rok wg działów: 

Rolnictwo i łowiectwo: 9.925,80 zł;  

Transport i łączność: 1.401.703,07 zł;  

Turystyka: 167.073,72 zł;  

Gospodarka mieszkaniowa: 4.256.617,47 zł; 

Działalność usługowa: 45.871,50 zł; 

Administracja publiczna: 5.274.535,52 zł; 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa: 2.436,00 zł;  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 66.052,48 zł;  

Obsługa długu publicznego: 286.849,53 zł;  

Oświata i wychowanie: 20.624.166,12 zł;  

Ochrona zdrowia: 483.980,67 zł;  
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Pomoc społeczna: 5.552.174,42 zł;  

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: 32.256,88 zł; 

Edukacyjna opieka wychowawcza: 742.746,31 zł; 

Rodzina: 19.183.501,90 zł; 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 7.003.783,99 zł; 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1.262.714,48 zł; 

Kultura fizyczna: 1.658.403,76 zł. 

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 92,52% (uwzględniając wydatki 

niewygasające), w tym wydatki bieżące zrealizowano w 95,20%, zaś wydatki 

majątkowe w 74,69%. Część zaplanowanych uprzednio wydatków została 

wykonana w mniejszej niż zakładano pierwotnie wysokości, w szczególności ze 

względu na niższe niż zakładano koszty zakupu, niewystąpienie konieczności 

poniesienia zaplanowanych uprzednio wydatków.  
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ZADŁUŻENIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

Większość jednostek samorządu terytorialnego ma potrzeby 

inwestycyjne, które przekraczają możliwości ich budżetów. Aby sprostać tym 

potrzebom, samorządy sięgają 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 18.938.092,30 zł. i stanowi 26,43% 

wykonanych dochodów. 

 Na powyższe składa się: 

• kredyt w łącznej wysokości 17.228.755,30 zł, zaciągnięty w: 

▪ Banku Pocztowym Spółka Akcyjna: 1.375.000,42 zł; 

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

Akcyjna: 7.538.654,68 zł; 

▪ Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim / SGB-Bank Spółka 

Akcyjna: 179.733,20 zł; 

▪ Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.100.000,00 zł; 

▪ Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.035.367,00 zł. 

• pożyczka w łącznej wysokości 1.709.337,00 zł zaciągnięta w: 

▪ Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu. 
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WYNIK BUDŻETOWY 

Przy zakładanym deficycie budżetu (ujemnej różnicy między dochodami  

a wydatkami) w kwocie 1.861.702,16 zł, rok budżetowy zakończył się nadwyżką 

na poziomie 3.598.375,86 zł. 

 

 Plan Wykonanie 

Dochody 71.693.065,41 zł 71.653.169,48 zł 

Wydatki 73.554.767,57 zł 68.054.793,62 zł 

Wynik budżetu (dochody – 
wydatki) 

-1.861.702,16 zł 3.598.375,86 zł 

Tabela 2 - Wynik budżetowy w 2021 r. 

Źródło: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

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

budżetowego wykonane wydatki bieżące (60.883.326,34 zł) nie mogą być wyższe 

niż wykonane dochody bieżące (66.047.075,75 zł).  
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BUDŻET OBYWATELSKI 

Od 10 do 14 września  2021 roku można było składać projekty w ramach 

realizacji budżetu obywatelskiego gminy miasta Golubia-Dobrzynia na rok 

2022. Na wykonanie projektów zgłoszonych przez mieszkańców w budżecie 

zaplanowana została kwota 150.000,00 zł.  

Złożono 8 projektów, poprawnych formalnie i merytorycznie i  zostały poddane 

pod głosowanie.  

Edycja 2022 została zakończona. W ramach budżetu obywatelskiego 

zakwalifikowano do realizacji zadania pn.: 

 PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI: 

Tabela 3 - Wyniki głosowania 

Źródło: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

Numer Nazwa projektu Koszt w zł 
Głosy 
ważne 

Głosy 
nieważne 

1. 
Strefa relaksu i kreatywnej zabawy 
„Piaskowa Przystań” przy rzece 
Drwęcy 

149 273.00 541 19 
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Wizualizacja projektu „Piaskowa Przystań” 

 

 

Wizualizacja projektu „Piaskowa Przystań” 
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W ramach edycji BO 2021 w roku 2021 wykonano następujące projekty 

budżetu obywatelskiego: 

Tabela 4 - Wyniki głosowania 

Źródło: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

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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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Wykres 4 - Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 
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STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2021 ROKU 

L.p. 

Wyszczególnienie 

składników 

mienia 

komunalnego 

Ilość Ilość 

Wartość 

w 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) 

Naje

m i  

dzier

żawa 

Inne 

1. 0 - Grunty 
2.370.811,1

1 m2 

2.352.264,9

6 m2 
56.183.177,00 49.973.787,00 2.440.760,00 

3.542.382,0

0 
226.248,00 - - 

2. 

1 – Budynki i 

lokale 

 

113 114 23.657.928,00 8.436.114,00 
22.586.977,0

0 
- - - - 

3. 

2 – Obiekty 

inżynierii lądowej 

i wodnej 

286 294 95.543.891,00 92.972.346,00 2.571.545,00 - - - - 

4. 

3 – Kotły i 

maszyny 

energetyczne 

13 14 449.921,00 449.921,00 - - - - - 
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5. 

4 – Maszyny, 

urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 

71 71 585.398,00 585.398,00 - - - - - 

6. 

5 – 

Specjalistyczne 

maszyny, 

urządzenia i 

aparaty 

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

7. 
6 – Urządzenia 

techniczne 
9 11 393.345,00 393.345,00 - - - - - 

8. 
7 – Środki 

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

9. 

8 – Narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie 

52 58 794.632,00 794.632,00 - - - - - 

 O G Ó Ł E M x x 178.132.399,00 
154.129.650,0

0 

27.599.282,0

0 

3.542.382,0

0 
226.248,00 - - 

Tabela 5 – Stan mienia komunalnego 

Źródło: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

Budynki stanowiące wyłączną własność Gminy – 15 

Lokale socjalne, komunalne, tymczasowe i użytkowe stanowiące wyłączną własność Gminy – 361 
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INFRASTRUKTURA 

W 2021 roku zrealizowano następujące działania: 

 

• KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I UZBROJENIE GOLUBSKO-

DOBRZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO – 

8 204 278,60 zł. (dofinansowanie 5 294 002,28 zł.) 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

Zakres przedsięwzięcia objął:  

✓ przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska),  

✓ budowę dróg (jezdni wraz z ciągami pieszo-rowerowymi) - na długości 879 m,  

✓ przebudowę istniejących urządzeń teletechnicznych,  

✓ przebudowę istniejących sieci energetycznych,  

✓ przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej,  

✓ budowę sieci oświetlenia drogowego,  

✓ budowę sieci kanalizacji deszczowej,  

✓ budowę kanału technologicznego,  

✓ budowę przepustu drogowego na Strudze Dobrzyńskie,  

✓ budowę sieci kanalizacji sanitarnej,  

✓ budowę sieci wodociągowej. 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

• PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. SZOSA RYPIŃSKA W GOLUBIU-

DOBRZNIU – Koszt całkowity inwestycji ok. 2.500.000,00 zł 

(dofinasowanie 1.191.760,00 zł). 

Rozpoczęcie inwestycji - grudzień 2021 rok 

 

Inwestycja polega na: 

 przebudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 

534 (jezdnia asfaltowa) 

 budowie jezdni szerokości 6m o nawierzchni z kostki 

betonowej na długości 289 m 

 budowie ciągu pieszo-rowerowego, parkingów  

i zjazdów na posesje 

  budowie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 

280,5m, wraz   z wpustami ulicznymi 

  budowie kablowych sieci oświetlenia drogowego 

  budowie kanału technologicznego 

  przebudowie istniejących urządzeń 

teletechnicznych 

  przebudowie istniejącej sieci energetycznej 
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• BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LIPNOWSKIEJ – ETAP II – 

Koszt wykonania robót budowlanych to 138 167,25 zł (dofinansowanie 

92.000,00 zł) 

 

  

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

• BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W GOLUBIU-DOBRZYNIU  

- Całkowity koszt wykonania robót to 130.081,00 zł 

 

W ramach zadania powstały: 

• ścieżki zmysłów 
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• stelaże ścianek muzycznych 

• altanki 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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• ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU KATARZYŃSKIM - Całkowity 

koszt zadania to 6000,00 zł 

Prace polegały na poszerzeniu i dodaniu jednego urządzenia. 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

• DOKUMENTACJA TECHNICZA WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA NA 

OSIEDLU KRÓLEWSKIM - Całkowity koszt zadania to 14.514,00 zł 

  

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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• BUDOWA CHODNIKA NA UL. BOHATERÓW KOSMOSU - Całkowity koszt 

zadania to 88.340,47 zł 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

• BUDOWA CHODNIKA NA UL. OBROŃCÓW WARSZAWY - Całkowity koszt 

zadania to 30.024,84 zł 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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• REMONT CHODNIKA NA UL. SIENKIEWICZA - Koszt 48.722,04 zł (po 

stronie Miasta Golubia-Dobrzynia) + 12.921,77 zł (wkład Spółdzielni 

Mieszkaniowej) 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

• UTWARDZENIE TERENU PRZY UL. KOŚCIUSZKI - Koszt całkowity: 

11.998,15 zł  

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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• BUDOWA CHODNIKA NA UL. MALINOWSKIEGO - Koszt całkowity: 

95.360,20 zł 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

• MODERNIZACJA WJAZDU WRAZ Z PARKINGIEM NA OS. 

KATARZYŃSKIM-Koszt całkowity 51.353,36 zł 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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• REMONT DROGI GMINNEJ 110678C (UL. ZAMKOWA) W MIEŚCIE 

GOLUB-DOBRZYŃ --Koszt całkowity 137.986,81 zł 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

• BUDOWA SIŁOWNI STREET WORKOUT W GOLUBSKIEJ CZĘŚCI MIASTA 

--Koszt całkowity 43.123,56 zł (Dofinansowanie 63,63%) 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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• BUDOWA SKATEPARKU NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

W GOLUBIU-DOBRZYNIU -- Koszt całkowity 80.050,00 zł 

(dofinansowanie 63,63%) 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

• POPRAWA STANU TECHNICZNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH --Koszt 

całkowity 135.300,00 zł  

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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• ZAKUP ELEKTROBUSA POJAZDU WOLNOBIEŻNEGO - 

 MODEL FRUGAL ELEGANT W WERSJI ZABUDOWANEJ (LT-S14F) --

Koszt całkowity 101 067,87 zł  

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

• DOKUMENTACJA - BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA  

UL. KOŚCIUSZKI W GOLUBIU-DOBRZYNIU --Koszt całkowity 17 000 zł  
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• DOKUMENTACJA - BUDOWA SKATEPARKU NA TERENIE OŚRODKA 

SPORTU I REKREACJI W GOLUBIU-DOBRZYNIU – III ETAP --Koszt 

całkowity 12 915,00 zł  

 

 

• DOKUMENTACJA - KONCEPCJA I DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

URZĄDZENIA PŁYTY GOLUBSKIEJ STARÓWKI – II ETAP--Koszt 

całkowity 40 000 zł  (w trakcie realizacji) 

 

• DOKUMENTACJA - BUDOWA ULIC SPACEROWEJ, RÓWNINNEJ, 

WIDOKOWEJ I JASNEJ NA OSIEDLU PANORAMA - Koszt całkowity  

135.300,00 zł (w trakcie realizacji) 

 

Źródło: Google Maps 
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• DOKUMENTACJA - PRZEBUDOWA UL. KONOPNICKIEJ OD UL. 

ŻEROMSKIEGO DO UL. MICKIEWICZA - Koszt całkowity  39.999,99 zł 

(w trakcie realizacji) 

 

 

 

• DOKUMENTACJA - BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY 

SPORTOWEJ - Koszt całkowity  30.000,00 zł 
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• DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA  

I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 1 PRZY UL. ZAMKOWEJ - Koszt całkowity  11.900,00 zł 

 

• DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA OŚWIETLENIE OSIEDLA PANORAMA  

UL. SŁONECZNA, UL. KSIĘŻYCOWA, UL. ŹRÓDLANA - Koszt całkowity  

9999,00 zł 
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• DOKUMENTACJA TECHNICZNA WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA  

NA UL. CEGLANEJ - Koszt całkowity  14600,10 zł 

 

 

• DOKUMENTACJA BUDOWA ULICY SOSNOWEJ NR 110635C (0+0000,00 

KM - 0+438,23 KM) ORAZ ULICY KALINOWEJ NR 110615C (0+000,00 

KM - 0+106,43 KM) - Koszt całkowity  38 961,87 ZŁ 
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• DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

BASZTY - Koszt całkowity ok. 14 000 zł (w trakcie realizacji) 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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• REMONT TZW. DOMKU POD KAPTUREM W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

SZACUNKOWA WARTOŚĆ WYNOSI 1.499.999,99 zł, Z CZEGO 

DOFINANSOWANIE MA WYNIEŚĆ 1.424.999,98 ZŁ (w trakcie realizacji) 

 

W ramach projektu 

zaplanowano kompleksowe 

roboty budowlane: roboty 

ziemne, rozbiórkowe, prace na 

fundamentach, izolacje murów 

fundamentowych, prace 

związane z posadzką w gruncie, 

okładziny schodów piwnicy, 

izolacje poziome stropów, 

podłogi drewnie, stropy 

drewniane, remont konstrukcji 

drewnianych i murowanych, 

więźba dachową i pokrycie 

dachu, wymiana stolarki  

okiennej i drzwiowej, montaż 

schodów na poddasze, jak również prace wodno-kanalizacyjne, montaż 

instalacji przeciwpożarowej i grzewczej oraz prace elektryczne 

 

• BUDOWA RONDA 

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, Powiat 

Golubsko-Dobrzyński 
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• BUDOWA OBWODNICY 

Zostało podpisane porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania 

własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa obwodnicy 

miasta Golubia-Dobrzynia – Opracowanie Studium Techniczno-

Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. 

 

Sygnatariuszami porozumienia są: 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat 

Golubsko-Dobrzyński, Gmina Golub-Dobrzyń 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

• KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA  ZESPOŁU SZKÓŁ 

MIEJSKICH Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

KOSZT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ: 43.000,00 ZŁ 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

• DOKUMENTACJA - MODERNIZACJA STADIONU OŚRODKA SPORTU I 

REKREACJI Koszt dokumentacji: 49.200,00 zł 

Koszt realizacji zadania: ponad 7.161.402,00 zł 

Dofinansowanie: z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

w ramach programu Sportowa Polska edycja 2021: 3.000.000,00 zł 
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Rysunek - koncept 

 

• MODERNIZACJA TARGOWISKA MIEJSKIGO  

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia: 6.000.000,00 zł  

Dofinansowanie: 4.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład 

Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana 14.12.2021 r.  
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• BUDYNEK MIESZKALNY 24-RODZINNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZY 

UL. KS. TWARDOWSKIEGO W RAMACH RTBS (ZREALIZOWANA 

DOKUMENTACJA) – W ROKU 2021 NASTĄPIŁ PROCES ZBIERANIA 

DEKLARACJI 

 

 

• W ZAKRESIE ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO POZA 

BUDYNKIEM MIESZKALNYM 24-RODZINNYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

PRZY UL. KS. TWARDOWSKIEGO W RAMACH RTBS, MIASTO 

PRZYGOTOWAŁO GRUNT POD BUDOWNICTWO WIELORODZINNE NA UL. 

LIPNOWSKIEJ 

o Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu ul. Lipnowska II w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

 

Według nowego MPZP miasto przeznaczyło ok. 6 ha pod budownictwo 

wielorodzinne. 
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• W ZAKRESIE ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO MIASTO 

ZAWIĄZAŁO SPÓŁKĘ ,,SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA NOWY 

DOM”. 

 

W dniu 2 grudnia 2021 roku zawiązano spółkę “Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa Nowy Dom”. 

Udziały w spółce posiadają: 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń,  

Gmina Golub-Dobrzyń,  

Gmina Płużnica,  

Gmina Lisewo,  

Gmina Książki,  

Gmina Ryńsk,  

Gmina Dębowa Łąka,  

Gmina Miasto Wąbrzeźno,  

Gmina Radomin. 

Każdy z ww. samorządów pozyskał po 3 mln zł, dzięki czemu konto spółki zasiliło 

27 mln zł. SIM Nowy Dom zajmie się budową nowych mieszkań na terenie 

wymienionych gmin.  

 

 

Foto: Urząd Miasta Wąbrzeźno 
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ŚRODOWISKO 

USUWANIE WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTO 

GOLUB – DOBRZYŃ 

 Gmina Miasto Golub-Dobrzyń pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 39.000,00 zł na 

usuwanie azbestu z terenu Miasta w latach 2021-2023, tj. 70% 

dofinsowania. 
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PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 

CZYSTE POWIETRZE  

 powstał w ramach porozumienia 

zawartego pomiędzy Gminą Miasto Golub-

Dobrzyń a Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu. 

 Zakres działania punktu:  

  udzielanie informacji o Programie 

osobom zainteresowanym złożeniem 

wniosku o dofinansowanie, 

  wsparcie w zakresie przygotowania 

wniosku o dofinansowanie, 

 pomoc przy rozliczeniu przyznanego 

dofinansowania. 

W ramach działania punktu Gmina Miasto 

otrzymała 30.000,00 zł. 

 

 

GAZYFIKACJA - JEDNOSTKI MIEJSKIE W GOLUBIU – DOBRZYNIU 

 Miasto Golub-Dobrzyń mając na względzie ochronę środowiska zmierza do 

podłączenia największych jednostek organizacyjnych miasta znajdujących się 

w części Golubskiej.  

W 2021 r. została wykonana dokumentacja techniczna dla Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Zamkowej w Golubiu-

Dobrzyniu, natomiast podłączenie się do sieci gazowej zaplonowano  

w 2022 r. Planowane są również podłączenia dla Domu Kultury oraz Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Brodnickiej.  

 W ramach powstałej w roku 2021  sieci gazowej, możliwe stało się podłączenie 

do niej Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz mieszkańców Golubskiej 

Starówki. 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

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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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

W 2021 r. zarejestrowano w gminie 53 nowych przedsiębiorców. Najczęściej 

przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było 41.10.Z (Realizacja 

projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).  

W tym zakresie można wyróżnić: 

53 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; 

 

Wykres 5 - Zarejestrowane działalności gospodarcze 

Źródło: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

W 2021 r. wyrejestrowano 46 przedsiębiorców, w tym 46 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. 

 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było 41.10.Z. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie miasta Golubia-Dobrzynia było aktywnych 

666 działalności gospodarczych (dane z CEIDG). 

 

100%

0%

Zarejestrowane działalności gospodarcze

Osoby fizyczne Osoby prawne
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GOSPODARKA ODPADAMI 

W 2021 r. na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia usługę odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zarówno 

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jaki  

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) 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 2021 roku wyniosły 3.012.668.27 zł. Wpływy  

w analizowanym okresie to 3.090.016.58 zł. Nadwyżka za rok 2021 wynosi 

77.348,31 zł ( nadwyżka powstała z powodu nieopłacenia należności w miesiącu 

grudniu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

 

Odbiór odpadów wg rodzaju nieruchomości zamieszkałych w 2021 r.: 

• Jednorodzinne: 1.150 nieruchomości i 3.315 osób 

• Wielorodzinne: 216 nieruchomości i 6.267 osób 

 

Liczba nieruchomości niezamieszkałych, dla których złożono deklaracje to 279. 

W 2021 roku zostały osiągnięte wymagane poziomy recyklingu, które wynoszą: 

• poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych wynosi 20,15%, 
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• poziom  ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania który wynosi 6,79%. 

• poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, który wyniósł 100%. 

 

W ramach edukacji ekologicznej zorganizowano: 

 

• Konkurs ekologiczny pn. „Kto odpady segreguje, ten odpady redukuje”; 

• PIKNIK EKO ANKA; 

• „POŻEGNANIE LATA GOLUB-DOBRZYŃ 2021 PIKNIK 

PROFILAKTYCZNY”. 
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POLITYKA 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 Miasto.  

W Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu według stanu na 

dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było łącznie 40 pracowników, z czego 4  

w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę. W 2021 roku 21 

pracowników Ośrodka wzięło udział w 31 szkoleniach i konferencjach dotyczących 

wiedzy na temat zmieniających się przepisów prawa oraz podnoszących 

umiejętności zawodowe. 

W roku 2021 Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu na 

realizację zadań i obsługę administracyjną wydatkował kwotę 24 118 571,02 zł,  

w tym: 

1. na zadania własne gminy 5 260 834,30 zł; w tym na zadania własne 

dotowane ze środków rządowych 2 075 717,67 zł, 

2. na zadania zlecone 18 857 736,72 zł. 

Z pomocy społecznej w 2021 roku skorzystało 1099 osób, co stanowiło 8,85% 

wszystkich mieszkańców gminy. W przypadku długotrwale korzystających  

z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 320 osób, co oznaczało spadek  

w stosunku do roku 2021 o 29 osób. 

Świadczenia pieniężne stanowiły 13,61% (4 782 świadczeń) wszystkich świadczeń 

z pomocy społecznej w 2021 roku. Skorzystało z nich 441 osób. Ze świadczeń 

niepieniężnych (30 344 świadczenia) skorzystały 304 osoby. Świadczenia pieniężne 

w 2021 roku wyniosły 1 707 930,73 zł. 

W gminie Miasto Golub-Dobrzyń najczęściej występującymi przyczynami trudnej 

sytuacji życiowej osób i rodzina jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2021 roku były kolejno: 

bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność  

w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
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oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. W jednej rodzinie pojawił się problem 

narkomanii. Szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

 

Powody udzielania pomocy i wsparcia Liczba rodzin - 

ogółem 

Ubóstwo 304 

Bezrobocie 323 

Niepełnosprawność 117 

Długotrwała lub ciężka choroba 134 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem 63 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 51 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: rodziny niepełne 46 

Bezdomność 26 

Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: wielodzietność 37 

Alkoholizm 15 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: rodziny wielodzietne 17 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 12 

Przemoc w rodzinie 4 

Narkomania 1 

Sytuacja kryzysowa 4 

Tabela 6 - Powody udzielania pomocy rodzinom w 2021 r. 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń oraz MOPS Golub-Dobrzyń 
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W porównaniu do 2021 roku o 7,8% wzrosła liczna osób korzystających ze 

świadczeń opiekuńczych. W 2021 roku korzystały z nich 64 osoby w tym 11 ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W gminie Miasto Golub-Dobrzyń zatrudnionych jest 4 asystentów rodziny. W 2021 

roku współpracowali oni z 41 rodzinami. 

Osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielano pomocy  

w formie: 

1. Zasiłki stałe: 68 osób (375 771 zł) w tym: 

- Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących: 60 osób (333 116 zł); 

- Zasiłki stałe dla osoby w rodzinie: 8 osób (42 655 zł); 

2. Zasiłki okresowe: 306 osób (829 516 zł) w tym:  

- Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia: 274 osoby (789 806 zł); 

- Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby: 15 osób (9 193 zł); 

- Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności: 13 osób (3 702 zł); 

- Zasiłek okresowy z innych powodów: 27 osób; 

1. Zasiłki celowe: 408 osób (488 508 zł) w tym: 

- Zasiłek celowy przyznany w ramach programu wieloletniego „posiłek  

w szkole i w domu": 367 osób (430 230 zł). 

2. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej – posiłek ogółem: 170 osób 

(158 127 zł) w tym: 

- Dla dzieci: 95 osób (30 254 zł). 

Od 2015 roku na podobnym poziomie utrzymuje się liczba osób otrzymujących 

pomoc w formie zasiłku stałego. Z zestawień wynika, że największa liczba osób 

otrzymująca zasiłek okresowy to osoby bezrobotne oraz ubogie. Na podobnym 

poziomie utrzymuje się pomoc wśród osób otrzymujących zasiłki celowe oraz pomoc 

w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Od 

kilku lat liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej utrzymuje się 
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na podobnym poziomie  ok. 16 osób, prognoza na następny rok wskazuje tendencję 

wzrostową. 

Ze świadczeń wychowawczych w 2021 roku korzystało 1 279 rodzin (o 0,8% mniej 

niż w 2020 r.). Kwota świadczeń wychowawczych wyniosła 12 212 763,50 zł (o 

1,08% mniej niż w poprzednim roku) w tym 426 rodziny korzystały z zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystający z jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka (1.689 098,41 zł). 

W 2021 roku przyznano 4 674 świadczeń opiekuńczych na kwotę 2 977 593,00 zł. 

Szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

 

 
Liczba 

świadczeń 
Kwota 

świadczeń [zł] 

Zasiłek pielęgnacyjny – ogółem, z tego: 3 531 762 131,00 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 767 165 549,00 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 
1 514 326 782,00 

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 

1 214 262 030,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 1 126 2 204 922,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 17 10 540,00 

Tabela 7 - Świadczenia opiekuńcze w 2021 r. 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń oraz MOPS Golub-Dobrzyń 
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Ze świadczenia alimentacyjnego w 2021 korzystało 150 osób uprawnionych. Kwota 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 779 000,55 zł. 

Inne świadczenia, z których korzystali mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń: 

1. W roku 2021 wpłynęło 1 425 nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 

500+ , które przyznano i wypłacono 1 279 rodzinom, na 2 080 uprawnionych 

dzieci. Łącznie Ośrodek w 2021 roku zrealizował świadczenia na kwotę 

12 212 763,50 zł; 

2. W roku 2021 wydano 247 decyzji, liczba osób, którym przyznano decyzją 

stypendium socjalne wyniosła 234, zaś kwota świadczeń 174 790,40 zł,  

z czego dotowano 139 832,32 zł; 

3. W 2021 r. złożono 45 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Do dnia 

31.12.2021 r. zostało wydane łącznie 115 Kart Dużej Rodziny w formie 

tradycyjnej oraz 818 w formie elektronicznej ( w związku z nowelizacją 

Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny – Dz.U. z 2021 

poz. 1744 t.j); 

4. W roku 2021 rodziny i osoby korzystające z różnego rodzaju świadczeń 

skorzystały również z pomocy w postaci produktów żywnościowych w ramach 

programu POPŻ. Żywność została wydana 350 rodzinom dla 847 osób 

(średnia ilość żywności na 1 osobę w rodzinie – 42 kg). Pomoc tą realizowano 

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

Karłowskiej; 

5. Opłata za pobyt 23 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosła 

90 265,97 zł. 

Bezrobocie w gminie Golub-Dobrzyń-stan na 31.12.2021: 

1. liczba bezrobotnych ogółem: 1 940, w tym 1 225 kobiety; 

2. bezrobotni z prawem do zasiłku: 249, w tym 163 kobiet. 

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

Dobrzyń jest problem bezrobocia i ściśle z nim związany problem ubóstwa. Tylko 

12,84% osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy posiada uprawnienia 

do zasiłku dla bezrobotnych. 
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W Gminie Miasto Golub-Dobrzyń od roku 2011 funkcjonuje Zespół 

Interdyscyplinarny. Zespół powołał 46 grup roboczych, które odbyły łącznie 150 

spotkań z ofiarami i sprawcami przemocy. W 33 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 2021 roku prowadzili rozmowy 

z 75 osobami uzależnionymi od alkoholu. Pomocy udzielono 75 rodzinom. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała w 2021 r. 

program przyjęty UCHWAŁĄ NR XXXVI/179/2020 RADY MIASTA GOLUBIA-

DOBRZYNIA z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2021 r. 

W ramach Programu założono wydatki w kwocie: 664 661,89 zł, zaś zrealizowano 

wydatki w kwocie: 447 751,14 zł. 
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EDUKACJA 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jest organem prowadzącym szkoły: 

 

• Szkołę Podstawową nr 1 im. Konstytucji 3 Maja; 

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

Miejskich; 

• Liceum Sztuk Plastycznych, wchodzące 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 2021 r. poz. 1082), 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; 

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 trzech niepublicznych przedszkoli oraz do 

jednego niepublicznego punktu przedszkolnego, które funkcjonują na terenie 

miasta. W roku 2021 do placówek uczęszczało 77 dzieci, na które łącznie 

przekazano dotację w wysokości : 749.240,26 zł. 
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Na terenie miasta funkcjonuje również niepubliczny klub dziecięcy „Kubuś 

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

opiekę nad dziećmi do lat 3.  

W roku 2021 do placówek uczęszczało 43 dzieci, na które łącznie przekazano 

dotację w wysokości :  72.250 zł. 

Tabela 8 - Liczba uczniów w 2021 

 2021/2022* 

Szkoła 

podstawowa 

1.227 

Źródło : Metryczka subwencji oświatowej na 30.09.2021 

 W 2021 r. do Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej 

uczęszczało 361 dzieci zaś w 2020 do Publicznego Przedszkola nr 2 uczęszczało 362 

dzieci. 

 

Wykres 6 - Dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego 2020/2021 i 2021/2022 

Źródło: MZOO Golub-Dobrzyń 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jest aktywnym uczestnikiem zewnętrznych 

programów edukacyjnych, mających na celu wyrównywanie szans oraz 

doskonalenie bazy oświatowej. W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole oraz 

szkoły brały udział m.in. w następujących Programach: 

360,4

360,6

360,8

361

361,2

361,4

361,6

361,8

362

2020 2021

Dzieci uczeszczajace do przedszkola
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1) Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej otrzymało dofinasowanie do 

zakupu książek dla dzieci w  ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

 

2) Projekt grantowy mPotęga, zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 1                         

im. Konstytucji 3 Maja, przy wsparciu Fundacji mBanku.  

Celem tej edukacyjnej inicjatywy jest wsparcie szkół w zakresie nauki 

matematyki, prezentowanej w atrakcyjnej, zabawnej, a przede wszystkim 

zrozumiałej dla uczniów, formie. 

3) W 2021 roku została zrealizowana po raz kolejny edycja Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 

2020-2024. 

W ramach tego projektu Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Miejskich otrzymało dofinansowanie  

w wysokości 14.000,00 zł. 

Dzięki tym środkom oraz wkładowi własnemu w wysokości 3.500,00 zostały 

zakupione 2 tablice interaktywne. 

 

4) Szkoły Podstawowe otrzymały dofinansowanie w wysokości 39.060 zł,                      

w ramach projektu „Poznaj Polskę”. 

 Dzięki temu każda ze szkół mogła zorganizować po dwie wycieczki. Uczniowie 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 

16-18.11.2021 r. wzięli udział w trzydniowej wycieczce do Gdańska. Z wycieczki 

skorzystało 37 uczniów oraz 3 opiekunów. Z kolei w dniach 24-26.11.2021 r. 

Gdańsk zwiedzali uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. 

Podczas tych wycieczek uczniowie mieli okazję zwiedzić: m.in. Kościół Mariacki, 

Muzeum II wojny światowej, Westerplatte, archikatedrę oliwską oraz 

Europejskie Centrum Solidarności. W ramach ww. zadania w grudniu 2021r. 

odbyły się wycieczki do Torunia. W ramach tych wycieczek uczniowie zwiedzili 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Park Pamięci Narodowej oraz Stare 

Miasto. 
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5) Szkoły Podstawowe otrzymały dofinansowanie w wysokości 369.000,00 zł,  

w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości”. 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły,  

w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz 

sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Wsparcie 

zostało przekazane jeszcze  2021 roku w całości z góry - bez konieczności 

wniesienia wkładu własnego. 

 

Zaopatrzenie uczniów w podręczniki 

W 2021 r. nowe, bezpłatne podręczniki zakupione ze środków przekazanych 

z dotacji z budżetu państwa otrzymali uczniowie klas I, IV i VII szkół podstawowych. 

Koszt zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz materiałów 

ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej  

tj. 1.227 uczniów wyniósł 162 998,72 zł.  

Ponadto, na kwotę 14 264,99 zł  zostały zakupione specjalistyczne podręczniki dla 

uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Pomocą w zakupie 

podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” objętych zostało 

łącznie 46 uczniów, w tym: 

23 uczniów klas przysposabiających do pracy oraz 23 uczniów szkół 

ponadpodstawowych.  

 

Refundacja kosztów kształcenia młodocianych 

W 2021 r. wydano 14 decyzji o przyznanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników otrzymało 11 

pracodawców za wykształcenie 13 młodocianych na ogólną kwotę 99.600,47 zł. 

Naukę zawodu ukończyło 13 uczniów w zawodach: mechanik pojazdów 

samochodowych, fryzjer, sprzedawca, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz. 
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  Stypendia dla uzdolnionych uczniów 

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

o nagrodę Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. O nagrodę Burmistrza Miasta 

Golubia-Dobrzynia ubiegało się 29 uczniów.  

Kryteria określone uchwałą Rady Miasta spełniło 29 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. 

Wśród nagrodzonych znalazło się: 

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

- 23 uczniów Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. 
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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 

2021 roku zorganizowała bądź współorganizowała następujące warsztaty, 

konkursy, imprezy i wydarzenia kulturalne: 

 

 

 

 

 

Nazwa wydarzenia Data wydarzenia Liczba uczestników 

Koncert noworoczny w 
wykonaniu uczniów oraz 

nauczycieli z Publicznej 
Szkoły Muzycznej I 

stopnia 

 w Golubiu-Dobrzyniu 
(edycja on-line) 

 
 

26.01-28.01 

 
 

On-line 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 
(krwiodawstwo, licytacje 

on-line) 

 

31.01 

 

On-line 

Udział tancerek z grupy 
tanecznej „Moment” w 

konkursie tanecznym on-

line „Roztańczeni w 
czterech ścianach” 

organizowanym przez 
OSiR w Świeciu 

 
 

19.03 

 
 

On-line 

Przegląd Twórczości 

Ludowej – Wielkanoc 
2021 

25.03 

 

Około 40 osób 

Przygotowywanie 

lapbooków przez 
uczestników warsztatów 

twóczych o tematyce: 

Rzeka Drwęca, Zabytki 
Golubia, Znani w Mieście, 

Gwara  

 

 
 

Kwiecień 

 

 
 

10 osób 
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w Golubiu-Dobrzyniu  w 

ramach obchodów 70 
rocznicy połączenia 

Golubia i Dobrzynia 

230. Rocznica Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja (edycja 

on-line): warsztaty biało-
czerwone, montaż 

muzyczny z piosenką 

„Taki kraj” w wykonaniu 
Sandry Tułodzieckiej 

 
 

03.05 
 

 
 

On-line 

Próby do musicalu 

„Mamma Mia – Ach, te 
wakacje!” oraz próby 

grupy tanecznej „Moment” 

przygotowującej się do 
turniejów tanecznych 

 

 
Maj/Czerwiec 

 

 
Około 60 osób 

Konkurs plastyczny 

„#miśGOlubis(z)” (on-line) 

Maj On-line 

Gra turystyczna 
„Szlakiem Golubia-

Dobrzynia” przygotowana 
w ramach obchodów 70 

rocznicy połączenia 
Golubia i Dobrzynia 

(forma on-line) 

 
 

15.05 
 

 
 

On-line 

Szkolenia podnoszące 
kwalifikacje dla osób 

bezrobotnych, 

koordynowane przez 
Fundację „ProEuropa” 

 
Maj - Grudzień 

 
Około 60 osób 

Obchody Dnia Dziecka 

(konkurs on-line, teledysk  
w wykonaniu Uczestników 

warsztatów twórczych 

grupy „Pomysłowe 
Dzieciaki”, spacer po 

mieście z maskotką 
Myszką Minnie) 

 

 
 

01.06 

 

 

 
 

On-line 

Słuchowisko – bajka 

„Kopciuszek” (forma  on-
line) 

02.06 

 

On-line 

Wyjazd grupy tanecznej 

„Moment” na turniej 
tańca w Bydgoszczy 

 

12.06 

 

14 osób 

Wieczór komediowy Stand 

Up – Pałubski, Usewicz, 

19.06 

 

Około  60 osób 
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Jachimek 

Zakończenie sezonu 
tanecznego grup 

taneczno-baletowych  

w formie prezentacji 
przygotowanych układów 

choreograficznych 

 
 

24.06 

 

 
 

Około 70 osób 

Koncert w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli z 

Publicznej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w 

Golubiu-Dobrzyniu 

 
25.06 

 

 
Około 150 osób 

Musical „Mamma Mia - 
Ach, te wakacje! w 
wykonaniu grupy 

teatralnej działającej w 
Domu Kultury 

 
28,29,30.06 

 

 
Około 550 osób 

Wakacje z Domem 

Kultury 

05-09.07 

 

15 osób 

Muzyczny Stand Up 
Czesława Mozila 

08.07 
 

Około 80 osób 

Koncert zespołów 

„Bulwar” oraz „Mygrena” 
na Muszli Koncertowej 

 

10.07 
 

 

Około 100 osób 

77 Rocznica Powstania  

Warszawskiego  
 

 

01.08 

 

Około 90 osób 

Musical „Mamma Mia – 

Ach, te wakacje!” w 
wykonaniu grupy 

teatralnej działającej  
w Domu Kultury 

 

06.08 
 

 

Około 160 osób 

Wakacje z Domem 

Kultury 

09-10.08 

 

15 osób 

Pożegnanie Lata 2021 20,21.08 
 

Około 4000 osób 

Wyjazd grupy teatralnej 

do „Studio Buffo” na 
musical „Metro” 

 

25.08 
 

 

Około 40 osób 

Koncert utworów z 

musicalu „Mamma Mia – 
Ach, te wakacje!” w 

wykonaniu Uczestników 

warsztatów teatralnych 
(Muszla Koncertowa) 

 

 
27.08 

 

 

 
Około 150 osób 
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PUNK Koncert zespołów 

Cela nr 3, Stare oraz New 
Way 

28.08 

 

Około 70 osób 

Początek sezonu 

artystycznego 

Wrzesień  -  

Przedstawienie teatralne 
„Prastara Książnica – 

Skarb 
 i tajemnica” w wykonaniu 

aktorów z Teatru Maska w 
Krakowie 

 
 

20.09 
 

 
 

Około 40 osób 

Dzień Edukacji Narodowej 

przygotowany przez 
Zespół Szkół nr 2 w 
Golubiu-Dobrzyniu 

 

13.10 
 

 

Około 150 osób 

Musical „Mamma Mia – 

Ach, te wakacje! w 
wykonaniu grupy 

teatralnej 

 

15.10 
 

 

Około 150 osób 

Zabawa Halloweenowa dla 
dzieci 

27.10 
 

Około 30 osób 

Spektakl gościnny  

w Wąbrzeskim Domu 
Kultury - „Mamma Mia – 

Ach, te wakacje!” 

 

07.11 
 

 

Około 350 osób 

Wieczór komediowy Stand 
Up – Łukasz 

Kaczmarczyk, Marcin 
Zbigniew Wojciech 

 
15.11 

 

 
Około 50 osób 

Pirackie Andrzejki dla 

dzieci – zabawa taneczna 

26.11 

 

Około 30 osób 

Charytatywny Maraton 
Zumby „Dla Mai” 

05.12 
 

 

Około 100 osób 

Kalendarz Adwentowy – 
zabawa dla dzieci i 

młodzieży (edycja on-line) 

 
Grudzień 

 
On-line 

Koncert charytatywny 
„Dla Mai” - zespół KNOO, 

ks. Tomasz Gerek, Maciej 
„Święty” Jankowski 

 
10.12 

 
Około 60 osób 

Przegląd Kolęd i 
Pastorałek „Hej kolęda, 

kolęda...” oraz Rękodzieła 
Artystycznego  

„W świątecznym nastroju 

 
 

14.12 
 

 
 

Około 50 osób 
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– Boże Narodzenie 2021” 

Świąteczny pokaz 
układów 

choreograficznych grup 

taneczno-baletowych oraz 
tańca współczesnego 

 
16.12 

 
Około 70 osób 

Świątecznej spotkanie 

Uczestników warsztatów 
teatralnych 

 

18.12 
 

 

Około 35 osób 

Świąteczne zajęcia zumby 21.12 

 

Około 40 osób 

„Świąteczne refleksje” - 
Wydarzenie on-line 

przygotowane przez dzieci 
oraz dorosłych 

 
22.12 

 
On-line  

 

WARSZTATY I ZAJĘCIA W DOMU KULTURY 

Warsztaty zumby dla dorosłych i 
młodzieży (grupa podstawowa i 

zaawansowana) 

50 uczestników 

Warsztaty taneczno-baletowe (grupa 
młodsza, starsza) 

50 uczestników 

Taniec współczesny 12 uczestników 

Warsztaty plastyczne 12 uczestników 

Warsztaty teatralne 40 uczestników 

Warsztaty twórcze „Pomysłowe 
Dzieciaki” 

10 uczestników 

Warsztaty wokalne dla dorosłych 
(„Halka”, „Wesoła Harmonia”) 

20 uczestników 

Organizacja urodzin dla dzieci 150 uczestników 

Zespół muzyczny „New Way” 5 uczestników 

Tabela 9 - Warsztaty 

Źródło: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu 
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NAJWIĘKSZE WYDARZENIA ARTYSTYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ  DK 

W 2021 ROKU 

Reżyser spektaklu: Paulina Gralik 

Musical „MAMMA MIA - Ach te wakacje!” w wykonaniu grupy teatralnej 

działającej w Domu Kultury.  

 

Foto: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu 

Przygotowania do spektaklu muzycznego rozpoczęły się w październiku 2020 roku. 

Ze względu na rygor sanitarny spowodowany pandemią Covid-19 praca 

ograniczona została do uczestnictwa kilku osobowych grup i trwała nieprzerwanie 

do czerwca 2021 roku. Dzięki podziałowi na kilkuosobowe grupy biorące udział  

w poszczególnych scenach udało się mimo trudnych warunków osiągnąć 

spektakularny sukces i zaprezentować niewątpliwie największe wydarzenie 

artystyczne przewidziane na 2021 rok w Golubiu-Dobrzyniu.  

Spektakl był wystawiany na deskach Domu Kultury 28 - 30 czerwca , 6 oraz  

28 sierpnia i 15 października 2021r. oraz gościnnie w Wąbrzeskim Domu Kultury 

7 listopada 2021 r.  
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Każdorazowo sala widowiskowa w G-D, jak również Muszla Koncertowa były 

wypełnione do ostatniego miejsca. Ogromnym zaskoczeniem była wyjątkowa 

frekwencja w Wąbrzeskim DK, gdzie mieszkańcy wypełnili do ostatniego miejsca 

salę liczącą 360 miejsc.  

Ogromna praca naszych artystów i pracowników DK spotkała się z niezwykle 

ciepłym przyjęciem na wszystkich prezentacjach tego fenomenalnego musicalu. 

Musical MAMMA MIA ! to światowy fenomen teatralny i wielki sukces musicalowej 

sceny. Każdego dnia odbywa się na świecie co najmniej siedem spektakli i to na co 

najmniej trzech kontynentach! 

MAMMA MIA! Zawiera wszystkie najbardziej znane i lubiane, nieśmiertelne 

przeboje zespołu ABBA, zgrabnie wplecione we wzruszającą i zabawną fabułę: 

dwudziestoletnia Sophie, próbująca się dowiedzieć, kto jest jej ojcem, ożywia 

przeszłość Donny, swojej samotnej, młodej mamy – wszystko w pięknej scenerii 

urokliwej greckiej wysepki! Po prostu miłość, morze i słońce!
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PIKNIK PROFILAKTYCZNY – POŻEGNANIE LATA 2021 

IMPREZA PLENEROWA 

 

W roku 2021, mimo pandemii udało się ponownie ożywić zrewitalizowaną 

Muszlę Koncertową. Okres letni rozpoczął cykl koncertów na tym obiekcie z 

udziałem zespołów lokalnych, zaprzyjaźnionych z ościennych miast, jak 

również występami dzieci i młodzieży naszego Domu Kultury.  

 

Foto: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu 

 

 

Zwieńczeniem tych propozycji był cykl trzydniowych  koncertów, od muzyki 

tanecznej po klasykę polskiego rocka, był piknik profilaktyczny „Pożegnanie lata 

w Golubiu-Dobrzyniu 2021”. Trzy dni świetnej zabawy, tańca pod sceną i 

wspólnego śpiewania – tak, w radosnej atmosferze, mieszkańcy naszego miasta 

pożegnali tegoroczne lato. 
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Foto: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu 

 

W piątek 20 sierpnia ub.r., na terenie obok hali OSiR, z coverami na dobry 

początek wystąpiła formacja Novak. Po niej największe przeboje Krzysztofa 

Krawczyka i własne utwory, przy aplauzie widzów, wykonał Daniel 

Dobraszkiewicz. Potem na scenie pojawił się zespół Weekend, gwiazda 

piątkowego wieczoru. Tłumy bawiły się również przy utworach Ronniego 

Ferrari. Piątkowej imprezie towarzyszyły akcje i konkursy profilaktyczne  

i ekologiczne. W namiocie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia można było 

pozyskać informacje dotyczące pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym 

uzależnieniem oraz ich rodzinom, a także materiały edukacyjne. O profilaktyce 

uzależnień można było również posłuchać między występami artystów. 

Przeprowadzono także konkursy dot. zdrowego stylu życia i sortowania 

odpadów komunalnych, w których można było wygrać atrakcyjne gadżety.  

W piątek uczestnicy pikniku mogli również wziąć udział w pokazach 

zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną. 

Sobota i niedziela upłynęły pod znakiem legend polskiego rocka – w sobotnim 

koncercie na Muszli Koncertowej zagrały Róże Europy, a w niedzielę Sztywny 

Pal Azji. Sobotnie popołudnie to także koncert zespołu Bulwar i półfinalista 10 

edycji programu Voice Of Poland – KasjaN. Niedzielny występ Sztywnego Pala 

Azji poprzedziły zaś występy lokalnego zespołu Mygrena i formacji Banau  

z Bydgoszczy, z utworami z najnowszej płyty.  

Organizatorem wydarzenia był Dom Kultury oraz Urząd Miasta Golub-Dobrzyń. 
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ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

 

Cykl propozycji plenerowych uświetniło wydarzenie odbywające się  

w okolicach murów miejskich przy ul. Zamurnej. Tam, podobnie jak w latach 

ubiegłych, DK  1 sierpnia zaprezentował inscenizację artystyczną 

upamiętniającą Rocznicę Powstania Warszawskiego.  

 

Foto: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu 

 

Przy sygnałach świetlnych i dźwiękowych  Państwowej Straży Pożarnej i Policji 

o godzinie 21 aktorzy wcielili się w Bohaterów Powstania i w sposób niebywale 

wzruszający oddali klimat tamtych niekończących się 63 dni. Inscenizacja na 

stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń artystycznych proponowanych 

Mieszkańcom naszego miasta ze względu na rosnącą  popularność, jaką z roku 

na rok się cieszy. 

 
Działalność Domu Kultury w okresie intensywnej epidemii COVID-19 

W styczniu, lutym oraz marcu 2021 roku, w związku z zaistniałą sytuacją 

epidemiologiczną, która dotyczyła pandemii SARS-COV2, zajęcia  oraz 

warsztaty w Domu Kultury były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego 
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przy określonym limicie osób. Ferie zimowe, które odbywały się w dniach 04.01-

17.01 dla wszystkich województw, przygotowane zostały w formie on-line.  

W ramach zajęć, Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach tanecznych, 

słuchowisku „W krainie bajek”, grach pamięciowych dotyczących miasta 

Golubia-Dobrzynia oraz znanych w kulturze obrazów.  

W tym czasie Pracownicy Domu Kultury przeprowadzili gruntowny remont Sali 

Witrażowej, której stylistyka nawiązała do wcześniejszego remontu Sali 

Lustrzanej. Zdemontowane zostały boazerie a w ich miejsce pojawiła się stara 

cegła. Odrestaurowane zostały drewniane dźwigary z łukiem sklepiennym 

nawiązującym do Sali Widowiskowo-Kinowej DK. Gruntownie wyposażono sale 

w nowa instalację elektryczną jak również ewakuacyjną. Wyremontowane 

zostały ramy okienne witraży. Same witraże ze względu na specyfikę prac 

powinny być odrestaurowane przez specjalistów w dziedzinie witrażownictwa, 

gdyż ich stan z roku na rok jest w coraz gorszym stanie, a są niewątpliwie 

najciekawszym elementem elewacji budynku Domu Kultury. Zwieńczeniem 

prac remontowych był remont łącznika Sali Witrażowej i Lustrzanej, który 

wyposażony został w szatnię dla osób z grup korzystających na co dzień  

w zajęciach i warsztatach DK. 

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 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 
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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. 

Współpracuje 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 można przeprowadzać 

wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych, korzystać z zasobów  wiedzy  

i potencjału ludzkiego (wykładowców), rozszerzać działania nie ograniczając się 

tylko do zadań statutowych. 

Biblioteka współpracuje również z miejscowymi historykami, krzewiąc historię 

miasta i regionu. 

W 2021 mimo ograniczeń związanych z pandemią jej pracownicy starali się,  

aby Biblioteka była widoczna w obszarze kulturalnym miasta. 

Ważniejsze wydarzenia i spotkania w 2021 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  

i wydanie tomiku wierszy p. Macieja Kamińskiego „Wiersze”. 

4. Wizyty przedszkolaków w Bibliotece (pierwszy kwartał). 

5. Organizacja wystaw tematycznych w bibliotece (on-line). 

6. Realizacja Projektu „Mała książka -  Wielki człowiek”. 
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7. Ogłoszenie i realizacja II internetowego  konkursu Poezji Jana Pawła II: 

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

honorowy objął Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia - Mariusz 

Piątkowski. 

8. Ogłoszenie i realizacja XVII Konkursu  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 oraz Starosta Golubsko-Dobrzyński. 

9. Ogłoszenie i realizacja XVI Konkursu Powiatowego” Idzie jesień przez 

park” (w formie on-line). 

10. Ogłoszenie i realizacja internetowych konkursów poezji  

i konkursów historycznych w formie on-line. 

11. 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. 

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

„Z bibliotecznej półki”. 

13. Zorganizowanie VI edycji Narodowego Czytania – „Moralność Pani 

Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 

14. Pomoc przy organizowaniu uroczystości związanych z obchodami 

Dnia Sybiraka i 6. rocznicą powstania pomnika ufundowanego przez 

rodziny osób deportowanych w 1945 do ZSSR. 

 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 wynosił 45421 woluminów. W roku 

2021 zakupiono 784 książek na sumę 21 694 zł, zaprenumerowano 19 tytułów 

czasopism na sumę 5 345 zł, zakupiono  8 kodów Legimi na każdy miesiąc, za 

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

dostęp do bazy danych Biblioteki Narodowej Akademica. 

Z usług biblioteki w poprzednim roku skorzystało 1073 czytelników, którzy 

wypożyczyli 18 716 książek. Odwiedzin użytkowników odnotowano 8942 osoby, 
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imprez kulturalno-edukacyjnych (online i tradycyjne) - 81,  w których wzięło 

udział 1 584 zainteresowanych. 

Do dyspozycji czytelników było 9 komputerów z dostępem do 

szerokopasmowego Internetu. W Filii Osiedle Młodych i Oddziale dla Dzieci  

i Młodzieży było możliwość składania zamówień internetowo, gdyż całość 

księgozbiorów wprowadzona została do bazy MAK +. Dochody zaplanowane na 

2021  wynosiły 607 881,00 zł. i zostały zrealizowane. 

Pomimo ograniczeń pandemicznych przez cały czas księgozbiór był 

wypożayczany czytelnikom, tylko przez 55 dni Biblioteka była zamknięta dla 

użytkowników. 

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

zajmuje się organizowaniem szeregu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych 

służących mieszkańcom. Mogą oni korzystać z: 

1) Hali Widowisko-Sportowej, 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; 

8) Pump Truck ul. Sosnowa 2A 

Rok 2021 pod względem wydarzeń z pewnością był bardziej rozbudowany niż 

2020 r. Pandemia związana z Covid-19 nie zablokowała organizacji imprez jak 

w poprzednim roku.  

 Wykaz imprez, które odbyły się w 2021 r.: 

1. Bieg przełajowy szkółek kolarskich, który odbył się 6 marca 2021 roku, 

w którym wzięło udział 53 zawodników reprezentujących 8 szkółek 
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kolarskich. W zawodach zaprezentowała się również szkółka kolarska 

prowadzona w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. 

2. Turniej siatkówki plażowej mężczyzn, który odbył się 17 lipca 2021 roku. 

3. Turniej siatkówki plażowej kobiet, który odbył się 24 lipca 2021 roku. 

4. Turniej piłki nożnej mężczyzn, który odbył się 25 lipca 2021 roku.  

W turnieju wzięło udział 8 zespołów, które swoje mecze rozgrywały na 

płycie głównej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. W czasie 

turnieju odbywały się również konkursy piłkarskie dla dzieci prowadzone 

przez instruktorów.  

5. Bieg Cross G-D, który odbył się 29 sierpnia 2021 roku. Bieg przełajowy 

prowadzący terenami Miasta oraz Gminy Golub-Dobrzyń. Na starcie 

biegu stanęło 75 zawodników, którzy pokonywali trasę 5 km lub 15 km. 

W biegach dla dzieci organizowanych przy głównym biegu wzięło udział 

27 zawodników.  

6. Turniej o Puchar Niepodległości, który odbył się 11 września 2021 roku. 

W rywalizacji wzięło udział 16 zespołów z województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Turniej odbywał się na 4 boiskach równocześnie.  

W turnieju wzięły udział dzieci z rocznika 2011 i młodsi.  

7. Golub-Dobrzyń MTB Maraton, który odbył się 26 września 2021 roku. 

Trasa maratonu prowadziła terenami Miasta Golub-Dobrzyń, Gminy 

Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Trasa liczyła około 

35 kilometrów. Na stracie stanęło 150 zawodników w wyścigu głównym 

oraz 20 zawodników w wyścigach dla dzieci. Była to już szósta edycja 

maratonu.   

8. Wyścig kolarski Szlakiem Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych Puchar 

Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń, który odbył się 9 października 2021 

roku. W wyścigu wzięli udział zawodnicy z województwa Kujawsko-

Pomorskiego oraz Gdyni, Gdańska i innych miast. Rywalizacja 

prowadzona była szosami Miasta Golub-Dobrzyń, Gminy Golub-Dobrzyń 

i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.    
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9. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta 

Golub-Dobrzyń, który odbył się 24 października 2021 roku. W hali 

widowiskowo-sportowej odbył się turniej tańca w kilku kategoriach 

wiekowych. Turniej miał zasięg ogólnopolski. 

10. Piłkarz Cup, cykl turniejów od 6 listopada do 4 grudnia 2021 roku. 

Rywalizacja była prowadzona w ośmiu kategoriach wiekowych. Głównym 

organizatorem był Klub Sportowy Piłkarz Golub-Dobrzyń, który na co 

dzień, korzysta z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, prowadzą zajęcia 

z piłki nożnej dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat. 

11. Turniej Karate i K1, który odbył się 5 grudnia 2021 roku. 

Rywalizację przygotował klub działający na terenie Ośrodka Sportu  

i Rekreacji, Kyokushin Karate. W zawodach wzięło udział 79 zawodników, 

którzy na matach w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sosnowej 2A, 

toczyli walki w dwóch kategoriach.  

12. Turniej Oldboyów im. Edwarda Szczota, który odbył się 18 grudnia 

2021 roku. W turnieju wzięło udział 5 zespołów. Gospodarzem turnieju 

był zespół Oldboy Golub-Dobrzyń. 

13. Charytatywny turniej piłki nożnej dla Mai Skrzynieckiej, który 

odbył się 19 grudnia 2021 roku. W turnieju wzięło udział 8 zespołów. 

Turniej odbył się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sosnowej 2A. 

 

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 
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• callanetics 

• zumba 

• Istnieje  możliwość wynajęcia infrastruktury sportowej: 

• siłownia 

• hale sportowe 

• boiska 

 Budowa stadionu: 

W ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu planowana jest 

modernizacja stadionu. Miasto na ten cel uzyskało dofinansowanie z programu 

„Sportowa Polska” w kwocie 3,5 mln zł. Przebudowa zakłada powstanie boiska 

piłkarskiego o wymiarach 100 na 64 metry. Pojawi się bieżnia poliuretanowa -

sześć torów na 400 m i osiem torów na 100 m, infrastruktura lekkoatletyczna, 

rzutnie, skocznie oraz nowe ogrodzenie. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji współpracuje z organizacjami sportowymi MKS 

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

Towarzystwo Rowerowe, UKS Rycerz Golub-Dobrzyń, Endo Golub-Dobrzyń. 

MKS Wazówna Golub-Dobrzyń. 

W 2021 przyznano w formie decyzji administracyjnej zarówno  stypendia 

sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia jak i nagrody 

sportowe Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. 
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Foto: Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu 

1) STYPENDIA SPORTOWE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-

DOBRZYNIA 

Stypendia sportowe za zdobyte osiągniecia w 2020 roku.  

Wnioski dotyczyły osiągnięć sportowych między innymi w piłce nożnej, karate, 

taekwon-do, koszykówce.  

Wydano 4 pozytywne decyzje administracyjne. 

Stypendia były wypłacane przez okres 8 miesięcy od maja do grudnia 2021 

roku.  

W 2021 roku stypendia sportowe zostały wypłacone na łączną  kwotę  

7.200,00 zł. 

 

2) NAGRODY SPORTOWE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-

DOBRZYNIA  

Nagrody sportowe (wypłacane pierwszy raz / jednorazowo) za zdobyte 

osiągniecia w 2020 roku.  
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Wnioski dotyczyły osiągnięć sportowych w piłce nożnej. 

Wydano 3 pozytywne decyzje  administracyjne. 

Nagrody sportowe zostały wypłacone łącznie na kwotę 2.800,00 zł – 

jednorazowo. 

 

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 373 

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 )                                                                   

171 

Osoby kierujące w stanie nietrzeźwości 70 

Osoby kierujące po użyciu alkoholu 20  

Wypadki i kolizje drogowe 473 

Osoby zabite lub ranne 
7 zabitych, 

46 rannych 

Liczba interwencji policyjnych 4061 
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Liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta” 81 

Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 161 

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 2021 roku nastąpiła dalsza 

poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 

Miasto Golub-Dobrzyń. Poprawił się również poziom bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze ruchu drogowego. Badania opinii społecznej oraz spotkania  

z przedstawicielami społeczności lokalnych wskazują na wysoką ocenę działań 

Policji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Miasto Golub-Dobrzyń wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zapewnia 

Mieszkańcom Miasta możliwość zaspokajania 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. 
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W roku 2021 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 1/2021 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 175.000,00 zł.  

Na 14 organizacji, które złożyły 10 ofert w konkursie, wszyscy oferenci 

otrzymali dofinansowania. 

2) Konkurs nr 2/2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego. Wpłynęło 11 ofert. Kwota przeznaczona na 

realizację zadań wynosiła 40.000,00 zł.  

Na 10 organizacji, które złożyły 11 ofert w konkursie, 9 ofert zostało 

wspartych dofinansowaniem.  

 

 

Do podpisania umowy na realizację 11 zadań przystąpiło 10 organizacji.  

 

W 2021 roku na realizację zadań w tzw. trybie uproszczonym w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 
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kwotę w wysokości 5 000 zł. Natomiast w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł. 

 
W dniu 21 października 2021 r. Klub Sportowy Piłkarz złożył uproszczoną ofertę 

realizacji zadania publicznego pn. Cykl Turniejów PIŁKARZ CUP 2021 z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, która otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 5000 zł. 

W dniu 31 lipca 2021 r. Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn 

Rolniczych „Retro-Traktor”  złożyły uproszczoną ofertę realizacji zadania 

publicznego pn. „Ocalić od zapomnienia” z zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego, która otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 2 000 zł 

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 2021 Gmina Miasto Golub-Dobrzyń wydatkowała łączną kwotę  

181 310 zł. 

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. 
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WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI/PODMIOTAMI 

W 2021 w ramach wsparcia z funduszy unijnych od Samorządu 

Województwa, swoją działalność prowadził Dzienny Dom Pobytu (DDP)  

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

W ramach turnusów pobytu dla mieszkańców Miasta,  zapewniono 

specjalistyczne wsparcie asystenta osób niesamodzielnych, fizjoterapeuty, 

psychologa, dietetyka oraz specjalistów zewnętrznych (np. z zakresu 

muzykoterapii, arteterapii, ergoterapii, terapii ruchem). Uczestnikom 

zapewniono całodobowe wyżywienie. 

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.  
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REALIZACJA UCHWAŁ, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 

W 2021 roku Rada Miasta Golubia-Dobrzynia podjęła 91 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. 

 

 

Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

Tabela 11 - Wykaz podjętych przez Rade miasta Golubia-Dobrzynia uchwał w 2021r. 

 

LP. TYTUŁ UCHWAŁY 
NUMER 

UCHWAŁY 

DATA 

UCHWAŁY 

STPIEŃ 

REALIZACJI 

KADENCJA 2018-2023 

1. W sprawie uznania petycji z dnia 
11 grudnia 2020 r. za 

niezasługującą na uwzględnienie 

XXXVII/183/2021 26.01.2021 r. zrealizowana 

2. W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie przetargowym 

niezabudowanej nieruchomości  

oraz ustanowienie odpłatnej 

służebności gruntowej 

XXXVII/184/2021 26.01.2021 r. zrealizowana 

3. W sprawie odmowy uzgodnienia 

projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Obszaru 

XXXVII/185/2021 26.01.2021 r. zrealizowana 
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Chronionego Krajobrazu Doliny 

Drwęcy, stanowiącego załącznik 

do uchwały nr XXVIII/403/20 

Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
21.12.2020 r. 

4. W sprawie uchwalenia 

,,Wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2021 – 

2024’’ 

XXXVII/186/2021 26.01.2021 r. W trakcie 

realizacji 

5. Zmieniając uchwałę w sprawie 
wyboru metody określenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty 

XXXVII/187/2021 26.01.2021 r. zrealizowana 

6. W sprawie przyjęcia ,,Programu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Mieście 

Golubiu-Dobrzyniu na lata 

2021-2025 

XXXVII/188/2021 26.01.2021 r. W trakcie 

realizacji 

7. W sprawie zmieniająca uchwałę 

nr X/28/2011 Rady Miasta 

Golub-Dobrzyń z dnia 20 

kwietnia 2011 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasto Golub-Dobrzyń 

XXXVII/189/2021 26.01.2021 r. zrealizowana 

8. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 
XXXVI/173/2020 z dnia 22 

grudnia 2020 roku w sprawie 

budżetu na 2021 rok 

XXXVIII/190/2021 16.02.2021 r. W trakcie 

realizacji 

9. Zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyboru metody określenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty 

XXXVIII/191/2021 16.02.2021 r. zrealizowana 

10. W sprawie zmiany Statutu 
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń 

stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały nr I/5/2018 Rady 

Miasta Golubia- Dobrzynia 

 XXXIX/192/2021 23.02.2021 r. zrealizowana 

11. W sprawie przyjęcia 

,,Aktualizacji założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta Golub-Dobrzyń na lata 

2017-2031’’ 

XXXIX/193/2021 23.02.2021 r. W trakcie 

realizacji 

12. W sprawie odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej przy ul. 

Kościuszki  

XXXIX/194/2021 23.02.2021 r. zrealizowana 

13. W sprawie ceny za 

odprowadzanie wód opadowych 

lub roztopowych ujętych w 

otwarte lub zamknięte systemy 

XXXIX/195/2021 23.02.2021 r.  zrealizowana 
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kanalizacji deszczowej służące 

do odprowadzania opadów 

atmosferycznych 

14. Zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Miejskiego Zespołu 

Obsługi Oświaty w Golubiu-
Dobrzyniu 

XXXIX/196/2021 23.02.2021 r.  zrealizowana 

15. W sprawie regulaminu 

określającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla 

nauczycieli szkół i przedszkola 

dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń  

XXXIX/197/2021 23.02.2021 r. zrealizowana 

16. Zmieniająca uchwałę w sprawie 

zasad przyznawania Nagrody 

Burmistrza Miasta Golubia-

Dobrzynia w ramach Lokalnego 

programu wspierania 
uzdolnionych dzieci i młodzieży 

XXXIX/198/2021 23.02.2021 r. zrealizowana 

17. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 

XXXVI/173/2020 z dnia 22 

grudnia 2020 roku w sprawie 

budżetu na 2021 rok 

XL/199/2021 30.03.2021 r. W trakcie 

realizacji 

18.  W sprawie uznania petycji pt. 

,,Alarm! STOP zabójczemu GMO-
STOP niebezpiecznej 

szczepionce!’’ za niezasługującą 

na uwzględnienie 

XL/200/2021 30.03.2021 r.  zrealizowana 

19. W sprawie wyrażenia woli 

współdziałania pomiędzy Gminą 

Golub-Dobrzyń a pozostałymi 
gminami i powiatami tworzącymi 

Miejski Obszar Funkcjonalny 

Torunia 

XL/201/2021 30.03.2021 r. zrealizowana 

20.  W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej przy ul. Szosa 

Rypińska oraz umowy dzierżawy 

nieruchomości położonej przy 

Placu 1000-lecia 

XL/202/2021 30.03.2021 r. zrealizowana 

21. W sprawie wrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej 
służebności gruntowej 

XL/203/2021 30.03.2021 r. zrealizowana 

22. W sprawie ,,Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Golub-Dobrzyń na rok 

2021,, 

XL/204/2021 30.03.3021 r.  zrealizowana 

23. W sprawie przedłużenia 

terminów płatności rat podatku 

od nieruchomości 

przedsiębiorcom będącym 

podatnikami podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy 

XLI/205/2021 27.04.2021 r. zrealizowana 
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Miasto Golub-Dobrzyń, których 

płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych  

konsekwencji ekonomicznych z 
powodu Covid-19 

 

 

 

 

24. W sprawie określenia rodzajów 

świadczeń przyznawanych w 
ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli przedszkola i szkół 

prowadzonych przez Gminę 

Miasto Golub-Dobrzyń oraz 

warunków i sposobu ich 
przyznawania 

XLI/206/2021 27.04.2021 r. zrealizowana 

25.  W sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie spółki: Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa ‘’KZN – 

Toruński’’ spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

XLI/207/2021 27.04.2021 r. W trakcie 

realizacji 

26. W sprawie zatwierdzenia 

wniosku o wsparcie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów 

w tworzonej Społecznej 

Inicjatywie Mieszkaniowej ‘’KZN 
– Toruński’’ Sp. z o.o. z siedzibą 

w Toruniu 

XLI/208/2021 27.04.2021 r. zrealizowana 

27.  W sprawie nadania nazw ulic na 

terenie Miasta Golubia-

Dobrzynia 

XLII/209/2021 15.05.2021 r.  zrealizowana 

28.  W sprawie przedłużenia terminu 

płatności II i III raty opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży 

XLII/210/2021 15.05.2021 r. zrealizowana 

29.  W sprawie udzielenia wotum 

zaufania Burmistrzowi Miasta 

Golubia-Dobrzynia 

XLIII/211/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

30.  W sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Miasto Golub-

Dobrzyń za 2020 rok 

XLIII/212/2022 16.06.2021 r.  zrealizowana 

31. W sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta Golubia-
Dobrzynia absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok 

XLIII/213/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

32. Zmieniająca uchwałę Nr 

XXXVI/172/2020 Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia z dnia 22 

grudnia 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

XLIII/214/2021 16.06.2021 r. w trakcie 

realizacji 
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Finansowej Gminy Miasto 

Golubia-Dobrzynia  

33. Zmieniającą uchwałę Rady Miast 

Golubia-Dobrzynia Nr 

XXXVI/173/2020 z dnia 22 

grudnia 2020 roku w sprawie 
budżetu na 2021 rok 

XLIII/215/2021 16.06.2021r.   W trakcie 

realizacji 

34.  W sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu 

bankowego 

XLIII/2016/2021 16.06.2021 r.  zrealizowana 

35. W sprawie wyrażenia zgody  na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy nieruchomości 
położonej na terenie Miasta 

Golubia-Dobrzynia  

XLIII/2017/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

36. W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej przy ul. Gagarina 

XLIII/218/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

37. W sprawie  wrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy 

Miasto Golub-Dobrzyń 

XLIII/219/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

38.  W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż udziału nieruchomości 

zabudowanej i niezabudowanej 
położonej w Golubiu-Dobrzyniu 

przy ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

XLIII/220/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

39. W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej położonej w 
Golubiu-Dobrzyniu 

XLIII/221/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

40. W sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

XLIII/222/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

41.  W sprawie określenia wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego  

XLIII/223/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

42. W sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie 

Miasto Golub-Dobrzyń na rok 

szkolny 2021/2022 

XLIII/224/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

43. W sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej w formie spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

XLIII/225/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

44.  W sprawie zatwierdzenia 

wniosku o wsparcie ze środków 

Rzędowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów 

w tworzonej Społecznej 

Inicjatywie Mieszkaniowej 

XLIII/226/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 
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45.  W sprawie regulaminu 

korzystania ze skateparku na 

terenie Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu 

oraz siłowni street workout na 
terenie Miasta Golubia-

Dobrzynia 

XLIII/227/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

46.  Zmieniającą 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 i nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe 

XLIII/228/2021 16.06.2021 r. zrealizowana 

47. Zamieniająca uchwałę Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 

XXXVI/173/2020  z dnia 22 

grudnia 2020 roku w sprawie 

budżetu na 2021 rok. 

 XLIV/229/2021      14.07.2021 r.  W trakcie 
realizacji 

48. W sprawie zasad wnoszenia , 

cofania i zbywania udziałów i 

akcji w spółkach prawa 
handlowego 

XLV/230/2021 27.07.2021r.      zrealizowana 

49. W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości 

położonej przy ul. Katarzyńskiej  

XLV/231/2021 27.07.2021r.   zrealizowana 

50. W sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany 

,,miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Golubia-

Dobrzynia (obejmującego obszar 

lewobrzeżnej części miasta) z 
wyłączeniem działek o nr 

geodezyjnym 194,195,196 

położonych w obrębie IV przy ul. 

Piłsudskiego w Golubiu-

Dobrzyniu’’ (Lewobrzeżna III) 
 

XLV/232/2021 27.07.2021r.  W trakcie 
realizacji 

51. W sprawie zmiany uchwały Nr 

XLII/209/2021 Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia z dnia 15 

maja 2021r., w sprawie nadania 

nazw ulic na terenie Miasta 

Golubia-Dobrzynia 

XLV/233/2021 27.07.2021r.  zrealizowana 

52. W sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/147/2020 Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia z dnia 30 

lipca 2020 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego oraz zasad i 

trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych do 

XLV/234/2021 27.07.2021r.  zrealizowana 
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budżetu obywatelskiego w 

ramach budżetu miasta Golub-

Dobrzyń 

53. W sprawie przyjęcia projektu 

zmiany regulaminu dostarczania 

wody o odprowadzania ścieków 
w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

XLV/235/2021 27.07.2021r. zrealizowana 

54. W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z 

Powiatem Golubsko-

Dobrzyńskim dotyczącego 
założenia i prowadzenia przez 

Powiat Golubsko-Dobrzyński 

Przedszkola Specjalnego w 

Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-

Dobrzyniu 

XLV/236/2021 27.07.2021r. zrealizowana 

55. Zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVI/172/2020 Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia z dnia 22 

grudnia 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto 

Golubia-Dobrzynia 

XLV/237/2021 27.07.2021r.  W trakcie 
realizacji 

56.  Zmieniająca uchwałę Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 

XXXVI/173/2020 z dnia 22 

grudnia 2020 roku w sprawie 

budżetu na 2021 rok 

XLV/238/2021 27.07.2021r.  W trakcie 
realizacji 

57. Zmieniająca uchwałę Nr 

I/4/2018 Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia z dnia 20 listopada 

2018 r. w sprawie wyboru 

Przewodniczących stałych 

Komisji Rady Miasta Golubia-

Dobrzynia i ustalenia składów 

osobowych Komisji Rady Miasta 

XLV/239/2021 27.07.2021r.  zrealizowana 

58.  Zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia Miejskiego Zespołu 

Obsługi Oświaty w Golubiu-

Dobrzyniu 

XLVI/240/2021  28.09.2021r. zrealizowana 

59.  W sprawie określenia rodzajów 

świadczeń przyznawanych w 

ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli przedszkola i szkół 

prowadzonych przez Gminę 

Miasto Golub-Dobrzyń oraz 

warunków i sposobu ich 

przyznawania  

XLVI/241/2021 28.09.2021r. zrealizowana 

60. W sprawie przyjęcia do realizacji 

Indywidualnego Planu 
Konsultacji (IPK) w ramach 

projektu grantowego 

,,Planowanie z mieszkańcami’’ 

(POWR.02.19.00-00-KP12/18) 

XLVI/242/2021 28.09.2021r. zrealizowana 

61. W sprawie wyrażenia zgody na 

przejęcie od Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego zadania 

XLVI/243/2021 28.09.2021r. W trakcie 

realizacji 
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publicznego zarządzania 

odcinkiem pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej nr 534 w 

miejscowości Golub-Dobrzyń (ul. 

Szosa Rypińska)  w związku z 
planowaną budową drogi 

gminnej wraz z włączeniem jej do 

drogi wojewódzkiej 

62.   W sprawie zasad 

przeprowadzania naborów 

wniosków o zawarcie umowy 

najmu mieszkania w ramach 
pomocy państwa w ponoszeniu 

wydatków mieszkaniowych w 

pierwszych latach najmu 

mieszkania 

XLVI/244/2021 28.09.2021r. zrealizowana 

63.  W sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych 

XLVI/245/2021 28.09.2021r. zrealizowana 

64. Zmieniająca uchwałę Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 

XXXVI/173/2020 z dnia 22 

grudnia 2020 roku w sprawie 

budżetu na 2021 rok 

XLVI/246/2021 28.09.2021r. W trakcie 
realizacji 

65. Zmieniająca uchwałę  Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 

XXXVI/173/2020 z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie 

budżetu na 2021 rok 

 

XLVII/247/2021 26.10.2021r. W trakcie           

realizacji 

66.  W sprawie zmiany Statutu  

Gminy Miasta Golubia-

Dobrzynia stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały 

1/5/2018 Rady Miasta Golubia-

Dobrzynia z dnia 20 listopada 

2018 r. w sprawie przyjęcia 

Statutu Gminy Miasto Golub-

Dobrzyń 

XLVII/248/2021 26.10.2021r. zrealizowana 

67.  W sprawie przyjęcia zmian 
regulaminy dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

XLVII/249/2021 26.10.2021r. zrealizowana 

68.  W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej przy ul. Gagarina 

XLVII/250/2021 26.10.2021r. W trakcie    

realizacji 

69.  W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości 

położonej przy ul. Piłsudskiego 

XLVII/251/2021 26.10.2021r. W trakcie 

realizacji 

70.  W sprawie zmiany uchwały Nr 
XLIII/255/2021 Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia z dnia 16 

czerwca 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie 

Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej w formie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

XLVII/252/2021 26.10.2021 r. W trakcie 
realizacji 
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71. W sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla miasta Golubia-

Dobrzynia na lata 2021-2027 

XLVII/253/2021  26.10.2021r. W trakcie 

realizacji 

72.  W sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu ul. 

Lipnowska II w Golubiu-

Dobrzyniu 

XLVII/254/2021 26.10.2021r.  W trakcie 

realizacji 

73.  Zmieniająca uchwałę  Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia  

XXXVI/173/2020 z dnia 22 

grudnia 2020 r. w sprawie 
budżetu na 2021 rok.    

XLVIII/255/2021 23.11.2021r. W trakcie  

realizacji 

74.  W sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza 

Miasta Golubia-Dobrzynia 

XLVIII/256/2021 23.11.2021 r.   zrealizowana 

75. W sprawie ustalenia 

miesięcznych diet dla Radnych 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  

XLVIII/257/2021 23.11.2021 r. zrealizowana 

76. W sprawie uchwalenia  
,,Programu współpracy  Gminy 

Miasta Golub-Dobrzyń z 

organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2022 r.’’  

XLVIII/258/2021 23.11.2021 r.  W trakcie     
realizacji 

77. W sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej ,,Nowy Dwór’’ 

spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością 

XLIX/259/2021 01.12.2021r.  W trakcie 
realizacji 

78. Zmieniająca uchwałę nr 

XXXVI/172/2020 Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia  z dnia 22 

grudnia 2020 roku w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto 

Golub-Dobrzyń 

L/260/2021 07.12.2021r. W trakcie 

realizacji 

79. Zmieniająca uchwałę Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXXVI/173/2020 z dnia 22 

grudnia 2020 roku w sprawie 

budżetu na 2021 rok.  

L /261/2021 07.12.2021r.  W trakcie 
realizacji 

80.  W sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających  z 

upływem roku budżetowego 
2021 oraz ustalenia planu 

finansowych tych wydatków 

L/262/2021 07.12.2021r.  W trakcie 

realizacji 

81. W sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości 

L/263/2021 07.12.2021r.  zrealizowana 

82. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia  w 

sprawie określenia stawek 
podatku od środków 

transportowych  

L/264/2021 07.12.2021 r.  zrealizowana 

83. W sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego 

L/265/2021 07.12.2021 r. W trakcie 

realizacji 
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obszar Starego Miasta oraz rejon 

Zamku przy ul. Wodnej  

84. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

XXXVI/173/2020  z dnia 22 

grudnia 2020 roku w sprawie 
budżetu na 2021 rok 

 

 

LI/266/2021 28.12.2021 r. W trakcie 

realizacji 

85. Zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia nr 

L/262/2021  z dnia 7 grudnia 

2021 r. w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków 

niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2021 oraz 

ustalenia planu finansowego 

tych wydatków 

LI/267/2021 28.12.2021 r.  W trakcie 

realizacji 

86. W sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy  

Miasta Golubia-Dobrzynia 

LI/268/2021 28.12.2021 r.  W trakcie 
realizacji 

87.  Uchwała Rady Miasta Golubia-

Dobrzynia w sprawie budżetu na 

2022 rok 

LI/269/2021 28.12.2021 r.  W trakcie  

realizacji 

88. W sprawie przyjęcia planów 

pracy stałych Komisji Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia 

LI/270/2021 28.12.2021 r.  zrealizowana 

89. W sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

na 2022 rok 

LI/271/2021 28.12.2021 r. W trakcie 
realizacji 

90. W sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2022 w mieście Golub-

Dobrzyń  

LI/272/2021 28.12.2021 r.  W trakcie 

realizacji 

91.  W sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy 
Miasto Golub-Dobrzyń 

LI/273/2021 28.12.2021 r.  zrealizowana 

Źródło: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 
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W roku 2021 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 - Przewodnicząca 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 2021 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 - Hanna Katarzyna Grzywińska 
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Członek - Jolanta Rzeszotarska 

Członek – Krzysztof Skrzyniecki 

5. Komisja Infrastruktury 

Przewodnicząca – Justyna Bestry 

Członek - Łukasz Bednarski 

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 

Członek – Konrad Zaporowicz 

 

Młodzieżowa Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 

W 2021 roku nie funkcjonowała w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń 

Młodzieżowa Rada Miasta Golubia-Dobrzynia (MRM). 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy, jest 

podstawą przy zmianie bądź tworzeniu nowego MPZP. W 2021 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 zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak  

i infrastrukturalnej. 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. 31 sierpnia 2021 

r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację 
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projektu rewitalizacyjnego pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-

Dobrzyniu”. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę prawie 1,5 

mln zł, w tym dofinansowanie stanowi aż 95% kosztów kwalifikowalnych. 

Natomiast 24 września 2021 r. umowę o dofinansowanie z Województwem 

Kujawsko-Pomorskim podpisała również Chorągiew Kujawsko-Pomorska 

Związku Harcerstwa Polskiego, na realizacje innego zadnia wynikającego z LPR, 

pn. „Remont i modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Brodnickiej 2  

w Golubiu-Dobrzyniu”. W 2021 r. realizowany był także projekt partnerski 

Miasta z Fundacją Gospodarczą PRO EUROPA, przeciwdziałający wykluczeniu 

społecznemu, pn. „Moja droga do aktywności”. 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy 

Miasto Golub – Dobrzyń na lata 2019-2021 poprzez pracę Asystentów 

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 traktowane 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 2021-2027 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, 
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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 2021 r. przyjętym UCHWAŁĄ 

NR XXXVI/179/2020 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 grudnia 

2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 

Golubia-Dobrzynia na 2021 r. 

W ramach Programu założono wydatki w kwocie: 370.000.00 zł, zaś 

zrealizowano wydatki w kwocie: 430 535.74 zł. 

 

Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2021 roku został przyjęty UCHWAŁĄ NR XXXV/167/2020 

RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2021 roku”. Ustalono, że Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 

przeznaczy na realizację Programu w 2021 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 

prowadzona jest inwentaryzacja. W 2021 r. ze wsparcia w ramach programu 

skorzystało 17 gospodarstw domowych. Łącznie unieszkodliwiono 22,86 ton 
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wyrobów zawierających azbest. Łączny koszt zadania wyniósł 9 836,17 zł,  

w tym otrzymano 6 885,32 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepo, energię elektryczną  

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

zaktualizowany przez Radę Miasta Golub-Dobrzyń uchwałą nr 

XXXIX/193/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. Podstawę prawną 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. W 2021 r. rozpoczęto prace nad aktualizacją dokumentu na lata 2022-

2025 z perspektywą do 2030 roku. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2021 

roku został przyjęty Uchwałą Nr XL/204/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2021 r.” 

Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Golubia-Dobrzynia jest:  

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

• odławianie bezdomnych zwierząt;  

• obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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;  
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• 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 2021 roku Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 

przeznaczyła kwotę w wysokości 73.475,00 zł. Program został zrealizowany. 
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WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA 

„Golubsko-Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny z Rubinowym 

Hitem Regionu 2021” 

 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń została uhonorowana tytułem HIT 2021  

w kategorii „Samorząd Roku” za kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie 

Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

Wyróżnienie  odebrał – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz 

Piątkowski i Wiceburmistrz Róża Kopaczewska. Inwestycja rozpoczęła się  

w maju 2019 r. i – mimo pandemii – została ukończona w marcu 2021 roku. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7,8 mln zł, z czego pozyskane przez 

Urząd Miasta dofinansowanie to ponad 5 mln zł. 

 

W jej ramach powstały: 

• skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska); 

• jezdnia wraz z ciągami pieszo-rowerowymi na długości 879 m; 

• oświetlenie drogowe; 

• kanalizacja deszczowa; 

• kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków; 

• sieć wodociągowa;  

• kanał technologiczny; 

• przepust drogowy na Strudze Dobrzyńskiej. 

Przebudowano także istniejące urządzenia teletechniczne, sieć energetyczną 

oraz ciepłociąg. Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 

regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 

Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie 

powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność 

gospodarczą. 
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Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

 

 
Foto: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 
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SPÓŁKI MIEJSKIE 

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

 Rok 2021 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 sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Szosa Rypińska) 

Nie zmieniła się struktura właścicielska Przedsiębiorstwa, w dalszym 

ciągu 100% udziałów w Spółce posiada Miasto Golub-Dobrzyń.  

Do produkcji ciepła wykorzystywane są  dwa paliwa tzn. miał węglowy i gaz 

ziemny. Ciepło dostarczane jest na terenie dobrzyńskiej części miasta. Z ciepła 

produkowanego przez PEC korzysta 129 odbiorców indywidualnych  

i grupowych. Największym odbiorcą od początku istnienia spółki jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa.  

Rok 2021  charakteryzował się dużą niestabilnością cen i dostępności paliw na 

rynku. Wahania poziomów cenowych przekraczały 100%. Zarząd 

Przedsiębiorstwa  podejmował kroki celem zabezpieczenia zapasu paliwa 

odpowiedniej jakości i w optymalnej cenie. Ogłoszono przetargi, a  związku  

z bardzo wysoką ceną  oferowaną na dostawę miału, unieważniono procedurę. 

Zabezpieczenie w to paliwo uzyskano poprzez aktywne poszukiwanie paliwa na 

rynku. W odróżnieniu od lat poprzednich, w obawie przed dalszym wzrostem 
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cen i możliwością zrywania kontraktów,  cały zakupiony opał zgromadzono na 

placu magazynowym.  

Podobnie jak miało to miejsce w latach wcześniejszych, polityka 

Przedsiębiorstwa nastawiona była na zwiększanie sprzedaży poprzez 

pozyskiwanie nowych odbiorców.  

Przez cały rok 2021 trwały prace inwestycyjne związane z rozbudową sieci 

ciepłowniczej i przyłączaniem nowych odbiorców. Największe z nich to 

podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków na ul. Kościuszki,  ul. 

Działyńskich, oraz pasażu handlowego na ul. Sokołowskiej. Prace 

przyłączeniowe na ul. Sokołowskiej, z uwagi na obecność placówek handlowych 

i brak możliwości zamknięcia ruchu w godzinach ich pracy, na niektórych 

etapach były wykonywane w godzinach nocnych. 

 

Foto: PEC sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Sokołowska) 

 

 

 



 

141 
 

 

Foto: PEC sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Sokołowska) 

 

Foto: PEC sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Działyńskich) 
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Foto: PEC sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Działyńskich) 

 

Foto: PEC sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Kościuszki) 
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W roku 2020 Zarząd Przedsiębiorstwa podjął decyzję o podjęciu działań 

mających na celu częściowe uniezależnienie PEC Sp. z o.o. od zewnętrznej 

energii elektrycznej. Efektem wspomnianych działań są zainstalowane w 2021 

r. panele fotowoltaiczne.  

 

Foto: PEC sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Szosa Rypińska) 

Prezesem Spółki jest Michał Piotrowicz. 

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

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu został 

powołany uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 1992 r., 

jako zakład budżetowy na bazie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Toruniu - Baza Golub-Dobrzyń. 

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie  potrzeb 

mieszkańców  miasta w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. 

MZWiK rozpoczął działalność w dniu 1 marca 1994 r. mając swą siedzibę przy 

ul. Wojska Polskiego 3 C. Zakład przejął w eksploatację między innymi: 

oczyszczalnię ścieków działającą na zasadzie mechaniczno-biologicznego 
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oczyszczania ścieków, ujęcie wody z trzema czynnymi studniami głębinowymi, 

dwie przepompownie ścieków oraz sieć wodociągowo-kanalizacyjna na terenie 

miasta. 

W 2011 roku uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  został zlikwidowany 

samorządowy zakład budżetowy celem przekształcenia w spółkę prawa 

handlowego. 

Z dniem 1 grudnia 2011 r. wstępując  we wszystkie prawa i obowiązki związane 

z działalnością, zakład zaczął funkcjonować jako Miejski Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu. 

Prezesem Spółki jest Piotr Sipak. 

W roku 2021 podobnie jak w latach wcześniejszych 100% udziałów  

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

znaczący wpływ  między innymi na kształtowanie cen wody i ścieków. 

Kapitał zakładowy 2.822.000 zł; 5644 udziały po 500 zł; 100% udziałów Gmina 

Miasto Golub-Dobrzyń. 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w 2021 r. posiadał 

następujące zezwolenia: 

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 
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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 

Zatrudnienie 

Według stanu na 31.12.2021 r. w Spółce zatrudnionych było 36 osób  

tj. 7 kobiet i 29 mężczyzn, jeżeli chodzi o stanowiska pracy 8 pracowników 

umysłowych oraz 28 fizycznych. W przeliczeniu na pełne etaty stan wyniósł 

35,2. 

Wodomierze 

Na koniec roku 2021 zamontowanych było 1724 sztuk wodomierzy głównych: 

Typ 15 – 954 sztuk 

Typ 20 – 642 sztuk 

Typ 25 – 56 sztuk 

Typ 32 – 37 sztuk 

Typ 40 – 17 sztuk 

Typ 80 – 10 sztuk 

Typ 100 – 7 sztuk 

Typ 150 – 1 sztuka 

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

posiada w ewidencji na dzień 31.12.2021 r. 1546 odbiorców podłączonych do 

sieci wodociągowej oraz 1510 odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej. 

Za rok 2021 została dostarczona woda w ilości 460.745 m3 oraz odprowadzono 

ścieki w ilości 413887,30 m3. 
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Odbiory usług 

Odbiorcami usług są głównie mieszkańcy miasta Golub-Dobrzyń, a także 

mieszkańcy gmin ościennych zgodnie z posiadanymi zezwoleniami. 

Przeważające rodzaje usług wykonanych w 2021 roku: 

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 1.812 tys. zł, 

2.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 2.558 tys. zł, 

3. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 250 tys. zł, 

4. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 923 tys. zł, 

5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 56 tys. zł, 

Razem 5.599 tys. zł. 

Stan mienia na koniec 2021 roku 

Na koniec 2021 roku Spółka dysponowała majątkiem o wartości 72.207.579,90 

zł, w tym majątek w ramach Gospodarki Wodnościekowej 48.703.995,35 zł, 

użyczone sieci: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

16.623.878,26 zł, majątek własny 6.879.706,29 zł. 

Infrastruktura sieciowa 

1. Eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

a) Wodociąg 

Wyszczególnienie Wykonanie w tys. m3 

Woda pobrana z ujęć powierzchniowych 542 

Woda pobrana na własne cele technologiczne 13 

Straty wody 68 

Hurtowa sprzedaż wody 22 

Woda dostarczona 439 

 -gospodarstwa domowe i indywidualne 
gospodarstwa rolne 343 

 -cele produkcyjne 30 

 -pozostałe cele 66 
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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: 1689 szt. 

 -w tym do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 1478 szt. 

 

b) Kanalizacja sanitarna 

Wyszczególnienie Wykonanie w tys. m3 

Ścieki odprowadzone: 355 

 -od gospodarstw domowych i indywidualnych 
gospodarstw rolnych 343 

 -od jednostek działalności produkcyjnej 
(przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych, 

budownictwa, transportu itp.) 12 

 

Wyszczególnienie Wykonanie  

Długość czynnej sieci sanitarnej bez przyłączy 43,10 km 

Czynne przyłącza do budynków: 1584 szt. 

 -w tym do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 1381 szt. 

 

 

2. Eksploatacja oczyszczalni ścieków 

Wyszczególnienie Wykonanie  

Wielkość oczyszczalni według projektu 2845 m3/d 

Ścieki dopływające do oczyszczalni: 479 tys. m3 

 -Ścieki oczyszczane ogółem: 479 tys. m3 

 -w tym bez ścieków opadowych o dowożonych 

oraz bez wód infiltracyjnych: 472 tys. m3 

        -w tym Golub-Dobrzyń (gmina miejska) 459 tys. m3 

        -w tym Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) 13 tys. m3 
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 -Ścieki dowożone do oczyszczalni 7 tys. m3 

 

Wyszczególnienie Wykonanie  

Osady z oczyszczalni ścieków w tonach suchej 

masy (bez znaku po przecinku) : 275 t 

    - stosowane w rolnictwie 224 t 

    -magazynowane czasowo 55 t  

Dotychczas składowane na terenie 
oczyszczalni na składowiskach (stan w końcu 

roku) 51 t 

Wykorzystane z dotychczas składowanych 

(nagromadzonych) do 1 stycznia roku 
sprawozdawczego 54 t 

 

Inwestycje 

W 2021 roku zrealizowane zostały następujące istotne zadania inwestycyjne: 

Lp Nazwa zadania Kwota w zł 

 
1 Separator ul. Miła 50427,37 

   

2 Budowa studni IIB 185148,10 

3 
 
Budowa odstojnika do piasku zgodnie z planem wieloletnim 104051,56 

4 

 

TUZ przedni i balast ciągnika Farmtrack 675 DTN 2660,00 

5 

 

Budowa sieci kan. san. ul. Kościuszki P. Dejewski 12749,60 

6 
 
Wymiana hydrantów zgodnie z planem wieletnim 26358,10 

7 
 
Budowa sieci kan. deszcz. ul. Kościuszki P. Dejewski 16416,87 

   

   
8 Sieć wodociągowa ul. Kościuszki P. Dejewski plan wieloletni 18650,58 
 

9 Modernizacja przepompowni ścieków PTTK 2129,17 

 
10 Zakup wozu asenizacyjnego 8000 litrów 41529,90 

 
11 Modernizacja budynku hali pomp i filtrów SUW Białkowo 49400,00 

 

12 Zdrój Uliczny ul. Wojska Polskiego 1787,50 
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Foto: MZWIK sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (Budowa spinki wodociągowej Dworcowa-PTTK) 
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Foto: MZWIK sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (Termomodernizacja budynku hali pomp i filtrów 

SUW „Białkowo") 

 

 

Foto: MZWIK sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (Wóz asenizacyjny Marco Polo 8000 litrów) 
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Foto: MZWIK sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Dziewanowskiego) 

 


