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WSTĘP   
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 

marca 1990 r.  o samorządzie gminnym [tj. Dz. U.  2019 poz. 506]. Zakres Raportu zgodnie z 
dyspozycją art. 28 aa ust.3 określiła w drodze uchwały nr VII/68/2019 Rada Miejska w 
Golczewie w dniu 17 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza 
Golczewa w roku 2019.  
  
 
Część I Wójt1, urząd gminy i samorządowe jednostki organizacyjne 
 
Rozdział I  

1.1 Informacje ogólne 
Gmina Golczewo jest gminą miejsko-wiejską, położoną w północno-zachodniej części 

województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kamieńskim. Od północy graniczy z 
gminami Kamień Pomorski i Świerzno (z powiatu kamieńskiego), od wschodu z gminami 
Gryfice i Płoty (z powiatu gryfickiego) od południa z gminami Nowogard  i Przybiernów (z 
powiatu goleniowskiego), a od zachodu z gminą Wolin (z powiatu kamieńskiego). 

 Gmina zajmuje powierzchnię 175,31 km2 i obejmuje miasto Golczewo (zajmuje 
powierzchnię 7,42 km2) oraz 14 sołectw: Baczysław, Drzewica, Gadom, Kłęby, Kozielice, 
Kretlewo, Mechowo, Niemica, Samlino, Sosnowice, Unibórz, Upadły, Wołowiec i Wysoka 
Kamieńska.  

Położenie gminy przy krańcu Puszczy Goleniowskiej (samo miasto leży w dolince 
między jeziorami: Szczuczym i Okonim), obfituje w miejsca o cennych walorach krajobrazowo 
– przyrodniczych – wielogatunkowe lasy z oczkami wodnymi, powstałe w wyniku postępującej 
erozji jary, wąwozy i liczne źródliska, tereny podmokłe, bagienne, mszarne i torfowiskowe, 
mało zniszczone i pielęgnowane obszary leśne z drzewostanami cennymi (buk, jawor, dąb, 
modrzew, sosna, świerk), usytuowane wzdłuż cieków wodnych półnaturalne zespoły łąkowe, 
ekologiczne zespoły źródliskowe, unikalne zoocenozy, zwłaszcza ptaków (gągoły, żurawie, 
dzięcioły czarne) i ssaków drapieżnych (kuna leśna, borsuk, wydra, bóbr, jenot). 
 
Rysunek:  Położenie Gminy Golczewo na terenie powiatu kamieńskiego 
 

 
Źródło: www.gminy.pl  
 
 
 

                                                           
1 Ilekroć w Raporcie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć Burmistrza Golczewa.  

http://www.gminy.pl/
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1.2 Demografia  

 
Jak wynika z przedstawionego wykresu kołowego najwięcej mieszkańców przebywa na terenie 

miasta Golczewo tj. 2 530 osób co stanowi 45 % mieszkańców Gminy Golczewo. W kolejności 

Wysoka Kamieńska 627 mieszkańców co stanowi 11 %. Kolejno Kłęby (323 mieszkańców), 

Kretlewo (226 mieszkańców), Mechowo (197 mieszkańców) co daje od 3-6 %. W 

miejscowościach poniżej 30 mieszkańców, wykres wskazuje 0%. 

 

Źródło: Urząd Miejski w Golczewie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 
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Źródło: Urząd Miejski w Golczewie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 
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Rozdział II  
 
2.1 Urząd Miejski w Golczewie 
 
2.1.1 Burmistrz Golczewa 
Funkcje Burmistrza Golczewa od 17.11.2018 r. pełni Pan Maciej Zieliński.  
Do zakresu działania Burmistrza należy w szczególności2: 

a) przedkładanie Radzie projektów uchwał i sprawozdań ze swojej działalności między 
sesjami Rady; 

b) gospodarowanie mieniem komunalnym; 
c) wykonywanie budżetu Gminy; 
d) wykonywanie zadań organu właściwego w sprawach obronnych i zarządzania 

kryzysowego na terenie gminy na podstawie odrębnych przepisów; 
e) reprezentowanie Gminy na zewnątrz; 
f) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania indywidualnych decyzji  

z zakresu administracji publicznej; 
g) upoważnianie pracowników Urzędu do wykonywania kontroli zewnętrznych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 
h) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku 

do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami; 

i) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w celu przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności dyscypliny pracowników mianowanych; 

j) gospodarowanie funduszem płac, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; 
k) reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, o ile przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej; 
l) ponoszenie odpowiedzialności za ochronę informacji niejawnych i ochronę danych 

osobowych w Urzędzie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej; 
m) ustalanie szczegółowych terminów dostępu do dokumentów związanych  

z powszechnym dostępem osób trzecich do dokumentów jawnych znajdujących się w 
Urzędzie, w tym dokumentów organów Gminy i komisji Rady; 

n) udzielanie odpowiedzi na temat działalności Gminy w kontaktach z mediami  
(TV, radio, prasa), w tym odpowiedzi na krytykę prasową; 

o) przyjmowanie interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków; 
p) określanie sposobu realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza; 
q) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza na podstawie 

odrębnych przepisów. 
 
2.1.2 Zastępca Burmistrza 
Funkcje Zastępcy Burmistrza pełni Pan Andrzej Swatowski powołany Zarządzeniem 
Burmistrza Nr 134/2018 z dnia 21.12.2018 r. 
Zastępca Burmistrza sprawuje funkcję Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożliwości 
pełnienia przez niego obowiązków. 
Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza zgodnie 
z jego wskazówkami i poleceniami oraz wynikające z przedmiotowego podziału zadań między 
członków kierownictwa Urzędu zapewniając ich kompleksową realizację,  
w szczególności poprzez: 

a) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej  
w powierzonym zakresie działania; 

                                                           
2 Na podstawie regulaminu organizacyjny Urzędu Miejskiego w Golczewie nadany Zarządzeniem Burmistrza Golczewa  

Nr 112/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.   oraz zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Burmistrza Golczewa Nr 158/2019 z dnia  
9 października 2019 r. 
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b) nadzór nad polityką dotyczącą gospodarki nieruchomościami, a w tym przetargów na 
zbycie nieruchomości, podziału i rozgraniczeń nieruchomości; 

c) nadzór nad edukacją i polityką oświatową gminy; 

d) nadzór nad innymi zadaniami realizowanymi przez komórki podległe. 
 
 

2.1.3 Sekretarz Gminy  
Funkcje Sekretarza Gminy pełnił Pan Ireneusz Wilk powołany Uchwałą Nr III/16/90 Rady 
Gminy i Miasta w Golczewie z dnia 28 czerwca 1990 r. odwołany na podstawie Porozumienia 
stron z dnia 7 marca 2019 r., a następnie Pani Małgorzata Wójcik zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę z dnia 1 kwietnia 2019 r. (wyłoniona w drodze ogłoszenia o naborze na wolne 
stanowisko pracy). 
Do zadań Sekretarza należy3: 

a) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez 
poszczególne komórki i stanowiska pracy, współpraca z jednostkami organizacyjnymi 
gminy; 

b) opracowywanie przepisów wewnętrznych oraz zewnętrznych Urzędu (zarządzeń, 
regulaminów, instrukcji) prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu; 

c) wykonywanie czynności wynikających z prawa pracy w stosunku do podległych 
pracowników, z wyjątkiem zadań należących wyłącznie do kompetencji Burmistrza, 
wnioskowanie w sprawie wynagrodzeń, awansów, nagród i kar, uzgadnianie urlopów i 
ich akceptacja, organizowanie działań związanych z dokonaniem okresowych ocen 
pracowników, prowadzenie procedur związanych z naborem poprzez opis stanowiska 
i udział w komisjach ds. naboru; 

d) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonaniem czynności 
kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie oraz kontroli stanowisk w tym 
zakresie; 

e) organizowanie służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę 
na stanowisku urzędniczym; 

f) sprawowanie nadzoru nad sprawami związanymi z inwestycjami oraz pozyskiwaniem 
funduszy zewnętrznych; 

g) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy 
załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie 
postepowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych; 

h) nadzorowanie udostępniania przez pracowników informacji publicznej; 
i) organizowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wyborów, 

referendum i spisami; 
j) opracowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników; 
k) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych i 

informacji, o których mowa w art. 24j ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminny, 
składanych przez pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

l) dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu.  
 

2.1.4 Skarbnik Gminy 
Funkcje Skarbnika Gminy pełni Pani Barbara Deszyńska, powołana uchwałą Rady Miejskiej w 
Golczewie Nr IX/74/07 z dnia 21.11.2007 r. Do zadań Skarbnika Gminy należy m.in4.: 

a) kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu, kontrola 
wstępna operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań, bieżąca kontrola 
funkcjonalna w zakresie powierzonych mu obowiązków; 

                                                           
3 Na podstawie regulaminu organizacyjny Urzędu Miejskiego w Golczewie nadany Zarządzeniem Nr. 112/2019 z dnia 1 sierpnia 

2019 r.   oraz zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Burmistrza Golczewa Nr 158/2019 z dnia 9 października 2019 r. 
4 Ibidem,  
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b) składanie kontrasygnaty na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności 
prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne Gminy i udzielania 
upoważnień innym osobom do dokonania kontrasygnaty oraz informowanie Rady 
Gminy o odmowie kontrasygnaty, względnie sytuacji, która taką odmowę mogła 
spowodować; 

c) analiza realizacji budżetu i występowanie z wnioskami w sprawie zmian w budżecie; 
d) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości, a w 

szczególności polityki rachunkowości; 
e) nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości w Urzędzie i jednostkach 

organizacyjnych Gminy; 
f) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami, polegające zwłaszcza na bieżącym i prawidłowym prowadzeniu 
księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonanych zadań i 
sprawozdawczości finansowej i budżetowej w sposób umożliwiający terminowe 
przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ewidencję mienia będącego w 
posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie 
odpowiedzialnych za to mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń 
finansowych; 

g) przygotowanie projektów uchwał rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza 
dotyczących budżetu Gminy; 

h) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy; 
i) przygotowanie założeń i planów do projektu budżetu oraz przygotowanie projektu 

budżetu Gminy; 
j) przekazywanie samodzielnym stanowiskom i gminnym jednostkom organizacyjnym 

wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu 
budżetowego; 

k) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
polegające zwłaszcza na wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z 
przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami 
pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Burmistrza, zapewnieniu pod 
względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę, przestrzeganiu 
zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnieniu terminowego 
ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań: 

l) opracowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu i ich 
analiz; 

m) kontrola wydatków budżetu zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, w Urzędzie i 
gminnych jednostkach organizacyjnych; 

n) nadzór nad realizacją zadań zleconych; 
o) przygotowywanie, zmiany oraz bieżąca analiza wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy. 
 
2.1.5 Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Golczewie 
 
Zgodnie z zarządzeniem Nr 48/07 Burmistrza Golczewa z dnia 28 czerwca 2007 r.  
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Golczewie zmienionego 
zarządzeniami Nr 20/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. i nr 62/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. , nr 
48/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 112/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. oraz 158/2019 z dnia 
9 października 2019 r 
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W 2019 r. wielkość zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Golczewie wyniosła: 

 27 osób na stanowiskach urzędniczych, 

 5 osób (pracownicy gospodarczy i pomoc administracyjna). 
 

W 2019 r. koszty zadań publicznych zrealizowanych przez Urząd Miejski w Golczewie tj. m.in. 
utrzymanie dróg, ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie, utrzymanie czystości i zieleni, 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zadania wodno-kanalizacyjne, utrzymanie świetlic 
wyniosły 6.125.347,28 zł w tym koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 2.318.390,19 
zł. 
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2019 r. 

Lp.  Wyszczególnienie  

Wartość 

początkowa – 

stan na dzień 

31.12.2019 r.  

Umorzenie – 

stan na dzień 

31.12.2019 r.  

Wartość netto na 
dzień  

31.12.2019 r.  

  

1.  
Wartości niematerialne i 

prawne  
53 487,00 53 487,00 0,00 

2.  Grunty  4 867 747,68 0,00 4 867 747,68 

3.  
Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej  

13 661 274,63 5 250 367,82 8 410 906,81 

4.  Urządzenia techniczne  628 668,90 466 247,67 162 421,23 

5.  Środki transportu  2 900 892,41 1 903 710,98 997 181,43 

6.  Inne środki trwałe  206 010,88 188 698,46 17 312,42 

7.  
Środki trwałe w budowie 

(inwestycje)  
1 304 203,43  1 304 203,43 

  RAZEM  23 622 284,93 7 862 511,93 15 750 773,00 
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Rozdział III 
3.1 Jednostki organizacyjne Gminy Golczewo 
 
3.1.1 Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 

Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie jest Pan Mariusz Jerzy Michalik. Zespół, 

o którym mowa  w punkcie 3.1.1 działa na podstawie przepisów, ustaw  w tym w oparciu o 

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. W skład Zespołu wchodzą następujące 

jednostki: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Golczewie i Przedszkole Publiczne 

„Źródełko” w Golczewie. Zespół  realizuje  zadania  i  cele  wynikające  z  ustawy  o  systemie  

oświaty  oraz w przepisach wykonawczych  wydanych na jej podstawie, a także zawarte w 

Programach Wychowawczo-Profilaktycznych oddzielnych dla każdej ze szkół. Programy 

zostały opracowane we współpracy z Radą Rodziców i są dostosowane do  potrzeb  

rozwojowych  uczniów  oraz  potrzeb  danego  środowiska,  z uwzględnieniem charakteru 

szkoły wchodzącej w skład Zespołu, a w szczególności przez: 

a) umożliwienie  zdobycia  wiedzy  odpowiednio  do  poziomu  nauczania  w  jednostce 

oświatowej wchodzącej w skład Zespołu; 

b) uwzględnienie programu wychowawczo-profilaktycznego jednostki oświatowej 

wchodzącej w skład Zespołu i dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, który  

kształtuje środowisko  wychowawcze  sprzyjające  realizacji  celów  i zadań 

określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stosownie do 

warunków szkoły i wieku uczniów; 

c) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły; 

d) doskonalenie,  zwłaszcza  w  ramach  nauczycielskich  zespołów  przedmiotowych, 

umiejętności dydaktycznych i dążenie do podnoszenia poziomu zawodowego kadry 

nauczycielskiej; 

e) współdziałanie na rzecz rozwoju gminy Golczewo, a także w zakresie podnoszenia 

kultury społeczeństwa; 

f) wspieranie działalność dzieci i młodzieży w jej pracach naukowych, społecznych, a 

także w życiu kulturalnym i sportowym; 

g) umożliwianie rozwoju zainteresowań  uczniów  oraz  realizowanie  indywidualnych 

programów nauczania. 

W Zespole Szkół Publicznych w Golczewie zatrudnionych jest 45 nauczycieli i 27 pracowników 

administracji i obsługi. Koszty działalności jednostki wynosiły 6 723 985,86 zł w tym koszty 

wynagrodzenia i ubezpieczeń społecznych 5 219 055,33 zł 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 
początkowa – 
stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Umorzenie – stan 
na dzień 

31.12.2019 r. 

Wartość netto na 
dzień 31.12.2019 r. 

 

1. 
Wartości niematerialne i 
prawne 

26 378,25 26 378,25 0,00 

2. Grunty 0,00 0,00 0,00 

3. 
Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

5 056 096,72 1 598 388,17 3 457 708,55 

4. Urządzenia techniczne 122 572,65 104 574,99 17 997,66 

5. Środki transportu 79 950,00 38 642,50 41 307,50 

6. Inne środki trwałe 1 597 431,92 1 573 431,92 24 000,00 

7. 
Środki trwałe w budowie 
(inwestycje) 

0,00 0,00 0,00 

 RAZEM 6 882 429,54 3 341 415,83 3 541 013,71 
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3.1.2 Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 
Obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej od 1 stycznia 2019 r. do 
31 sierpnia 2019 r. pełniła Pani Agnieszka Jasik a od 1 września 2019 r. Dyrektorem jest Pani 
Beata Pastryk. 
Szkoła, o której mowa w punkcie 3.1.2 działa na podstawie przepisów, ustaw w tym w oparciu 
o Statutu Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. 
Całokształt działania szkoły zgodnie ze statutem opiera się na dążeniu do wprowadzenia 
uczniów w świat wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój. W wyniku tych działań: 

a) uczniowie przyswajają podstawowy zasób wiadomości pozwalających im zrozumieć 
otaczający świat; 

b) uczniowie zdobywają umiejętności pozwalające im wykorzystywać posiadane 
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

c) szkoła kształtuje postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 
uczniów we współczesnym świecie. 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej, 
zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie. 
Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym: 

a) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy 
i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

b) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 
treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne 
rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. 
Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne 
dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz 
zatrudnienia. 
 
W Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej zatrudnionych jest 24 nauczycieli.  
Koszty działalności jednostki: 1 498 877, 98 zł, w tym wynagrodzenia i ubezpieczenia 

społeczne 1 136 070,01 zł 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 
początkowa – 
stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Umorzenie – 
stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Wartość netto na 
dzień 31.12.2019 r. 

 

1. 
Wartości niematerialne i 
prawne 

12 033,80 12 033,80 0,00 

2. Grunty 0,00 0,00 0,00 

3. 
Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

1 447 703,84 620 146,73 827 557,11 

4. Urządzenia techniczne 74 692,05 17 200,63 57 491,42 

5. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 

6. Inne środki trwałe 248 430,14 248 430,14 0,00 

7. 
Środki trwałe w budowie 
(inwestycje) 

0,00 0,00 0,00 

 RAZEM 1 782 859,83 897 811,30 885 048,53 
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3.1.3 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie [dalej M-GBP] 
M-GBP działa w oparciu o przepisy i ustawy w tym w oparciu o statut wprowadzony uchwałą 
Rady Miejskiej Nr XVI/94/04 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Golczewie. 
Dyrektor    Biblioteki jest Pani Ewa Gryta. 
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz 
upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do podstawowych zadań zgodnie ze statutem 
należy m.in.: 

a) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; 

b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 
prowadzenie wypożyczania międzybibliotecznego; 

c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom 
niepełnosprawnym ; 

d) prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej; 
e) popularyzacja książki i czytelnictwa; 
f) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i towarzystwami – w  zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych 
społeczeństwa; 

g) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
 
W Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 3 pracowników. 
Koszty działalności w roku 2019 wyniosły 119.981,79 zł tym na wynagrodzenia 77.191,25 zł. 
Biblioteka prowadzi działalność w budynku stanowiącym własność Gminy Golczewo. 
Wykorzystywany majątek to tzw. wyposażenie o wartości 47.860,39 zł oraz zbiory biblioteczne 
o wartości 175.112,14 zł. 
 
 

3.1.4  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie [dalej GOKIS], został powołany na mocy 
uchwały Rady Miejskiej w Golczewie nr XI/64/2011 z dnia 29 września 2011 roku. Załącznik 
nr 1 tj.  akt utworzenia samorządowej instytucji kultury z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2012 roku. Działa w oparciu o przepisy i ustawy w tym w oparciu o statut. 
Dyrektorem GOKIS do 31 października 2019 r. była Pani Agata Grzybowska, a od 1 listopada 
2019 r. p.o. Dyrektor Dorota Opiła – Skubisz.  
Statut GOKIS został wprowadzony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Golczewie  
nr XI/64/2011 z dnia 29 września 2011 roku jako załącznik nr 2. Do podstawowych zadań 
GOKIS należy prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacji i kultury fizycznej na terenie 
gminy poprzez:  

a) integrowanie społeczności lokalnej wokół tradycji, dziedzictwa narodowego i 
regionalnego oraz jego szeroką popularyzację; 

b) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, działalnie oraz dialog środowiskowy i 
kulturowy; 

c) tworzenie warunków dla rozwoju edukacji artystycznej i folkloru oraz zainteresowań 
wiedzą i sztuką; 

d) promowanie kultury lokalnej w kraju i zagranicą; 
e) promowanie walorów turystycznych i historycznych Gminy w tym poprzez usługi z 

zakresu informacji turystycznej; 
f) propagowanie czynnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

 
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie zatrudnionych jest 5 pracowników. 
Koszty działalności wyniosły 500.700,02 zł  w tym na wynagrodzenia 283.859,06 zł 
Wykorzystywany majątek przez GOKIS wartość netto 620.126,87 zł (środki trwałe) oraz 
wyposażenie w kwocie 80.733,00 zł. GOKIS prowadzi działalności w budynku stanowiącym 
własność Gminy Golczewo. 
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3.1.5  Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie [dalej OPS], działa w oparciu o przepisy i ustawy w 
tym w oparciu o statut wprowadzony uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Golczewie z 
dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Golczewie oraz zmianami. 
Kierownikiem OPS jest Pani Ewelina Katowicz 
Celem działalności Ośrodka jest: 

a) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych 
potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

b) doprowadzenie w miarę możliwości usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem; 

c) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oraz 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości 
i uprawnienia. 

 
W Ośrodku Pomocy Społecznej  zatrudnionych jest 13 osób w oparciu o umowę o pracę.  
Koszty działalności wyniosły 8  169 860,48 zł  w tym na wynagrodzenia 616 381,23 zł. 
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność w budynku stanowiącym współwłasność 
Gminy Golczewo.   
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 
początkowa – 
stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Umorzenie – 
stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Wartość netto na 
dzień 31.12.2018 

r. 
 

1. 
Wartości niematerialne i 
prawne 

6 629,30 6 629,30 0,00 

2. Grunty 0,00 0,00 0,00 

3. 
Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

0,00 0,00 0,00 

4. Urządzenia techniczne 62 600,46 50 200,80 12 399,66 

5. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 

6. Inne środki trwałe 75 427,28 75 427,28 0,00 

7. 
Środki trwałe w budowie 
(inwestycje) 

0,00 0,00 0,00 

 RAZEM 144 657,04 132 257,38 12 399,66 

 

3.1.6  Zakład Usług Publicznych w Golczewie 
Zakład Usług Publicznych w Golczewie [dalej ZUP] działa w oparciu o przepisy  
i ustawy w tym w oparciu o statut wprowadzony uchwałą nr XXXIX/258/06 Rady Miejskiej w 
Golczewie z dnia 27 października 2006 r. 
Kierownikiem Zakładu Usług Publicznych jest Pan Marcin Stępień.  
Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w drodze świadczenia usług 
mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, 
a w szczególności w sprawach: 

a) wodociągów i zaopatrzenia w wodę i energię cieplną; 
b) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; 
c) utrzymywania czystości i porządku w miejscach publicznych, o ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej; 
d) utrzymywania zieleni komunalnej i cmentarzy komunalnych, 
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e) utrzymywania i remontu dróg gminnych, ulic, placów publicznych; 
f) utrzymywania i remontu gminnych obiektów i urządzeń sportowych 

i rekreacyjnych; 
g) obsługi eksploatacyjnej, technicznej i administracyjnej budynków gminnych,  

w tym mieszkalnych; 
h) prowadzenia schroniska dla zwierząt domowych; 
i) prowadzenia i utrzymywania plaż i kąpielisk; 
j) prowadzenia i utrzymywania innych obiektów użyteczności publicznej przekazanych w 

administrację. 
W Zakładzie zatrudnionych jest 27 osób w oparciu o umowę o pracę. 
Koszty działalności wyniosły 3 872 250,99  tym na wynagrodzenia 1.740.054,19 zł. 
 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2019 r. 

Lp.  Wyszczególnienie Wartość 
początkowa – 
stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Umorzenie – 
stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Wartość netto 
na dzień 

31.12.2019 r. 

1. 
Wartości niematerialne i 
prawne 

19 022,56 19 022,56 0,00 

2. Grunty 0,00 0,00 0,00 

3. 
Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

19 114 834,49 9 295 069,60 9 819 764,89 

4. Urządzenia techniczne 213 045,65 115 401,41 97 644,24 

5. Środki transportu 695 030,06 443 428,02 251 602,04 

6. Inne środki trwałe 143 774,56 143 774,56 0,00 

7. 
Środki trwałe w budowie 
(inwestycje) 

13 795,76 0,00 13 795,76 

 RAZEM 20 199 503,08 10 016 696,15 10 182 806,93 

 

3.1.7  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie [dalej SPZOZ], działa w 
oparciu o ustawy i rozporządzenia w tym w oparciu o statut, który stanowi załącznik do uchwały 
Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 czerwca 2009 r.  
Dyrektorem jest Pan Andrzej Radecki.  
Celem działania SPZOZ jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach podstawowej i 
specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia. Cel realizowany jest  poprzez 
prowadzenie profilaktyki, diagnostyki, leczenie ambulatoryjne oraz wizyty domowe dla ludności 
na stałe i czasowo zamieszkałej na obszarze działania Zakładu. 
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golczewie zatrudnionych jest  
10 osób. 
Koszty działalności wyniosły 1.360.563,04 zł w tym na wynagrodzenia 1.062.046,40 zł  
SPZOZ prowadzi działalność w budynku stanowiącym współwłasność Gminy Golczewo 
 
 

3.1.8  Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach działa w oparciu o ustawy i 
rozporządzenia w tym w oparciu o statut, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Golczewie nr XVI/148/08  z dnia 30 września 2008 r.  
Kierownikiem Schroniska do dnia  30.06.2019 była Pani Marta Tysiąc – Stępień w okresie od 
01.07.2019 do  14.07.2019 obowiązki Kierownika pełnił Mirosław Hnatów, a od 15.07.2019 
Kierownikiem jest Pan Marcin Bednarczyk. 
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Podstawową działalnością schroniska jest świadczenie usług związanych z opieką nad 
zwierzętami domowymi przede wszystkim bezdomnymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania 
i pilnowania. Ponadto schronisko podejmuje się: 

a) edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt; 
b) współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt; 
c) podejmowaniem działań interwencyjnych w przypadkach okrucieństwa wobec 

zwierząt; 
d) współdziałanie z innymi gminami w zakresie ograniczania bezdomności zwierząt. 

W komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zatrudnionych jest  6 osób w oparciu o 
umowę o pracę.  
Koszty działalności wyniosły 556 540,53 zł w tym na wynagrodzenia 278 040,38 zł.  
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2019 r. 
 

Lp.  Wyszczególnienie  

Wartość 

początkowa – 

stan na dzień 

31.12.2019 r.  

Umorzenie – 

stan na dzień 

31.12.2019 r.  

Wartość netto na 
dzień  

31.12.2019 r.  

  

1.  
Wartości niematerialne i 

prawne  
0 0 0 

2.  Grunty  0 0 0 

3.  
Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej  
205361,32 5650,08 199711,24 

4.  Urządzenia techniczne  11559,19 3509,40 8049,79 

5.  Środki transportu     

6.  Inne środki trwałe  13284,18 3695,40 9588,30 

7.  
Środki trwałe w budowie 

(inwestycje)  
4800,96 0 40080,96 

  RAZEM  235005,65 12855,36 257430,29 

 

 

3.1.9 Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Sp. z o.o.  
 
Gmina Golczewo jest właścicielem Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o., której 
wysokość kapitału założycielskiego wynosi 30 000 zł. 
Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Sp. z o.o. w roku 2019 nie prowadziła działalności.  
Prezesem Zarządu był Pan Mirosław Hnatów.  
 
Część II Zadania i kompetencje wójta 
 
Rozdział I  

1.1  Zadania gminy 
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy
do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

a) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej; 

b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 
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unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz; 

d) działalności w zakresie telekomunikacji; 
e) lokalnego transportu zbiorowego; 
f) ochrony zdrowia; 
g) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 
h) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
i) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 
j) edukacji publicznej; 
k) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami; 
l) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
m) targowisk i hal targowych; 
n) zieleni gminnej i zadrzewień; 
o) cmentarzy gminnych; 

 
1.2 Mienie komunalne 

Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa 
majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych 
osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym). 
Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Golczewo obejmują powierzchnię ogółem 438,7699 
ha, w tym grunty Skarbu Państwa przekazane Gminie w użytkowanie wieczyste o pow. 
23,2415 ha. 
Powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Golczewo oddanych w wieczyste użytkowanie 
wynosi 11,1323 ha. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Golczewo posiada: 

 69 km sieci wodociągowej; 

 24,7 km sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej; 

 85 km dróg stanowiących własność Gminy, w tym 22 km z kategorią dróg publicznych; 

 kompleks oczyszczalni ścieków; 

 5 obiektów  sportowych, w tym:  
 stadion miejski w Golczewie,  
 kompleks sportowy ORLIK,  
 kort tenisowy,   
 otwarta siłownia w Golczewie,  
 boisko Wysoka Kamieńska, 

 5 cmentarzy komunalnych: 
 Golczewo,  
 Kozielice,  
 Niemica,  
 Wysoka Kamieńska, 
 Mechowo; 

 17 placów zabaw dla dzieci: Kłodzino, Kłęby, Golczewo (2), Upadły, Kozielice, Wysoka 
Kamieńska (2),  Gadom, Kretlewo, Sosnowice, Ronica, Mechowo, Baczysław, 
Wołowiec, Unibórz, Niemica. 

 
Mieniem komunalnym zarządzają bądź administrują jego bezpośredni zarządcy tj. jednostki 
administracyjne, oświatowe, instytucje kultury, zakłady budżetowe. 
 
1.2.2 Grunty gminne  
Struktura gruntów gminnych  
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Powierzchnia gruntów będących własnością gminy Golczewo wynosi 439 ha gruntów,  
z czego w granicach administracyjnych miasta znajduje się 79 ha, na terenach wiejskich 360 
ha.  

 

 
 
 
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 11,1323 ha powierzchni gruntów 
gminnych. Pozostałe tereny wykorzystywane są na realizację celów publicznych lub 
pozostają w depozycie nieruchomości komunalnych.  
 
 

1.2.3 Gospodarka nieruchomościami  
Użytkowanie wieczyste  

 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina posiadała 11,1323 ha gruntów oddanych w użytkowanie 
wieczyste, w tym 8,1780 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla osób prawnych, a 
2,9543 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych.  
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią dodatkowy stały dochód gminy  
z nieruchomości. Gmina osiąga również coroczne dochody z opłat czynszowych z tytułu 
zawartych umów najmu i dzierżawy, które pochodzą z dwóch źródeł: umów zawartych w 
Urzędzie Miejskim w Golczewie oraz umów zawartych i obsługiwanych przez Zakład Usług 
Publicznych w Golczewie (zarządcę gminnego zasobu mieszkaniowego), które są odrębnie 
ewidencjonowane.  
Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.) nastąpiło przekształcenie gruntów 
będących w użytkowaniu wieczystym zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów dla 10 działek o łącznej powierzchni 1,6895 ha.  
Wydano w 2019 r. 143 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.  
W 2019 r. wniesiono 54 opłaty jednorazowe za 20 lat i wydano 54 zaświadczenia 
potwierdzające wniesienie opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
Dla Gminy Golczewo na mocy powyższej ustawy dokonano przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów dla 14 działek o powierzchni 0,1509 ha. Starosta Kamieński wydał dla Gminy 
Golczewo 4 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. 
 
 

Położenie gruntów stanowiących własność 
Gminy Golczewo

Wieś (360 ha) Miasto (79 ha)
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1.2.4 Nabywanie nieruchomości  
 

W celu realizacji zadań własnych gmina dokonuje nieodpłatnego nabywania oraz zakupów 
nieruchomości. W roku 2019 grunty nabywano przede wszystkim na cele drogowe w ramach 
procesu komunalizacji – nabyto 23 działki, a także nieodpłatnie nabywano od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa grunty przeznaczone na realizację zadań związanych z 
zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzeniem warunków dla pełnego 
uczestnictwa mieszkańców w jej życiu poprzez rozwój kultury fizycznej i turystyki, w tym 
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – nabyto 1 działkę.  
W 2019 r. dokonano zakupu 2 nieruchomości - jedną na cele związane z infrastrukturą 
techniczną oraz jedną w celu uregulowania stanu współwłasności nieruchomości.  

W sumie w 2019 r. nabyte zostały nieruchomości o powierzchni 8,6341 ha. 
 

 
 
1.2.5 Sprzedaż nieruchomości  
 

W roku 2019 odnotowano też dwukrotny wzrost poziomu sprzedaży  nieruchomości o ogólnej 
powierzchni 4,1013 ha w tym na terenie miasta 0,2504 ha a na terenach wiejskich 3,8509 ha.  
Gmina kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców, z uwzględnieniem 95-99 % bonifikaty od ceny. W 2019 roku sprzedano 11 lokali 
mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 570,20 m2 w tym na terenie samego miasta 
7 lokali o pow. 381,72 m2.  
 

Rok 2018 2019 

Sprzedaż nieruchomości 
ogółem 

1,8747 ha 4,1013 ha 

Sprzedaż lokali 
mieszkalnych 

4 lokale 11 lokali 
 

Dochody ze sprzedaży 366 401,11 zł 555 694,02 zł 

 

1.2.6 Zasoby mieszkaniowe gminy 
 
Realizacją części zadań samorządu w zakresie mieszkalnictwa zajmuje się Zakład Usług 
Publicznych w Golczewie, który zarządza zasobem mieszkaniowym gminy Golczewo. Na 
dzień 31.12.2019 roku Zakład Usług Publicznych w Golczewie posiada w swoim zasobie 87 
lokali mieszkalnych. Rozmieszczenie lokali mieszkalnych na terenie gminy Golczewo 
przedstawia poniższa tabela: 
 
 
 
 
 
 
 

Nabyte nieruchomości w 2019 r.

Wieś (8,6261 ha)

Miasto (0,0080 ha)
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Liczba lokali mieszkalnych 

W budynkach ze 
100% udziałem 
Gminy Golczewo 

W budynkach 
małych wspólnot 
mieszkaniowych 

W budynkach 
dużych wspólnot 
mieszkaniowych 

SUMA LOKALI 
MIESZKALNYCH 

Teren 
miasta 
Golczewo 

21 21 8 50 

Teren 
gminy poza 
miastem 
Golczewo 

9 15 13 37 

Razem 30 36 21 87 

 
Na terenie wiejskim gminy Golczewo jest usytuowanych 37 mieszkań komunalnych, pozostałe 
50 lokali znajduje na terenie miasta Golczewa. Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, zapewnienie lokali 
socjalnych i lokali zamiennych oraz ochrona przed bezdomnością.  
ZUP w Golczewie w małych wspólnotach mieszkaniowych zarządza lokalami mieszkalnymi o 
łącznej powierzchni użytkowej ok. 1755 m2. ZUP w Golczewie w dużych wspólnotach 
mieszkaniowych zarządza: 
 - lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 868 m2, 
 - lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej ok 1420 m2. 
ZUP w Golczewie w budynkach komunalnych zarządza lokalami mieszkalnymi o łącznej 
powierzchni użytkowej ok. 1617 m2. 
 
 
1.3 Gospodarka komunalna 

 
1.3.1  Wodociągi 
Zaopatrywanie w wodę odbiorców na terenie gminy Golczewo odbywa się z sześciu hydroforni 
za pośrednictwem sieci wodociągowych. Hydrofornie znajdują się w następujących 
miejscowościach: Golczewo, Kłęby, Kretlewo, Mechowo, Niemica, Unibórz. Zakład Usług 
Publicznych w Golczewie dysponuje również hydrofornią w miejscowości Samlino. Ujęcie to 
nie jest obecnie wykorzystywane bezpośrednio do zaopatrywania mieszkańców gminy 
Golczewo w wodę, ale stanowi rezerwę strategiczną. Stacja uzdatniania wody w Golczewie 
posiada największą zdolność produkcyjną, która obecnie wynosi 775 m3/dobę. Stacja ta 
zaopatruje w wodę miasto Golczewo oraz okoliczną wieś Sosnowice. Pozostałe stacje 
posiadają łączną zdolność produkcyjną na poziomie 1267 m³/dobę i zaopatrują pozostałe 
miejscowości gminy. Z usług wodociągowych korzysta 98,9 % mieszkańców gminy, pozostała 
część korzysta z indywidualnych źródeł wody. 
 Prace modernizacyjne sieci wodociągowej obejmowały działania, których celem było 
uzyskanie maksymalnie ciągłej dostawy wody mieszkańcom, nawet w sytuacji pojawiających 
się awarii. Zapewnił to system dwustronnego zasilania oraz wyposażenia sieci w system 
sprawnych zasuw odcinających. Produkcja wody w 2019 roku wyniosła 508 672 m3, natomiast 
sprzedaż wyniosła 452 230,3 m3. 
 
1.3.2  Kanalizacja sanitarna 
 Kanalizacja sanitarna obejmuje miasto Golczewo oraz dwie wsie Samlino i Kłęby. 
Ścieki są odprowadzane sieciami kanalizacyjnymi do oczyszczalni znajdującej się w 
miejscowości Golczewo. Na terenie gminy znajduje się 12 przepompowni ścieków, w tym: 
Golczewo – 6, Samlino – 1, Kłęby – 5. Technologia użytkowanej instalacji pozwala na 
oczyszczanie 1200 m³ ścieków na dobę. Możliwości oczyszczalni ścieków w Golczewie 
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pokrywają w całości potrzeby gminy Golczewo, zarówno aktualne, jak i wynikające z 
perspektywicznych możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej. Ilość 
odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w 2019 roku wyniosła 101 807,0 m3 (278,9 m3/d). 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golczewo wynosi 24,7 km., z czego na 
terenie miasta Golczewo długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 15,6 km. Z sieci 
kanalizacyjnej korzysta 52 % mieszkańców gminy. 
 
1.3.3 Cmentarze 
 Na terenie Gminy Golczewo usytuowanych jest pięć cmentarzy komunalnych 
znajdujących się w miejscowościach Golczewo, Wysoka Kamieńska, Kozielice, Niemica, 
Mechowo, których właścicielem jest Gmina Golczewo. Zarządcą w/w cmentarzy komunalnych 
jest Zakład Usług Publicznych w Golczewie. 
 Uchwałą nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 marca 2012 r. 
ustalona została opłata za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń na 
cmentarzach komunalnych Gminy Golczewo. 
Zakład Usług Publicznych w Golczewie w 2019 roku z tej działalności udokumentował: 
- przychód z dokonanych usług w wysokości 82 247,50 złotych, 
- koszty z utrzymania cmentarzy wyniosły 111 633,00 złotych, 
- działalność z cmentarzy wykazuje stratę w wysokości 29 415,50 złotych. 
Na cmentarzach w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej znajdują się kapliczki, które 
udostępniane są przy pochówkach. Przewidywane jest powiększenie terenu cmentarzy w 
Golczewie i Mechowie. 
 
Poniższa tabela przedstawia informacje w rozbiciu na poszczególne cmentarze. 

Cmentarz 
Powierzchnia 
cmentarzy/ 

m2 

Ilość istniejących 
grobów Ilość 

pochówków 
w 2019 r. 

Ilość 
nieopłaconych 

grobów na dalsze 
20 lat do 2020 r. 

Szacowana 
wartość 

przychodów za 
nieprzedłużone 
opłaty / netto Ogółem 

W tym: 
pochowanych 

Ogółem 
W tym: 

do 
likwidacji 

Golczewo 17 473 1328 2108 42 133 28 54 616,00 

Wysoka 
Kam. 

5 011 232 337 3 12 8 5 670,00 

Kozielice 10 300 270 455 7 45 17 15 358,00 

Niemica 11 900 134 196 3 28 18 11 059,00 

Mechowo 3 800 236 353 6 42 25 16 870,00 

 
 
1.3.4 Targowisko 
 Na terenie miasta Golczewo znajduje się jedno targowisko do prowadzenia handlu 
obwoźnego przy ulicy Jedności Narodowej, którego zarządcą jest Zakład Usług Publicznych 
ul. Krótka 4 w Golczewie. 
  
 
1.3.5 Infrastruktura drogowa 
Długość dróg gminnych na terenie Gminy Golczewo wynosi 85 km (stanowiących własność 
Gminy), w tym 22 km o charakterze publicznym. Stan techniczny jest zróżnicowany. Łączna 
długość dróg powiatowych na terenie Gminy Golczewo wynosi 47,72 km. Przez Gminę 
przebiegają drogi powiatowe, niektóre z nich mają szczególne znaczenie: Włodzisław –
Golczewo –Mechowo –Stuchowo (0032Z) i Wysoka Kamieńska –Niemica (0027Z). Droga 
Włodzisław –Stuchowo jest trasą o istotnym znaczeniu turystycznym (Pobierowo) jak również 
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gospodarczym. Ogólny stan techniczny dróg gminnych na obszarze Gminy Golczewo nie jest 
zadowalający, wynika z tego konieczność ich modernizacji i/lub wykonywania zabiegów 
naprawczych. Drogi wojewódzkie stanowią 34,56 km, Golczewo leży na skrzyżowaniu dróg 
wojewódzkich nr 106 (długość na obszarze gminy 11,33 km) i 108 (długość na obszarze gminy 
22,14km), co jest bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym gminy w każdym kierunku. Po 
terenie gminy przebiega również droga wojewódzka nr 107, jej długość na obszarach 
gminnych wynosi 1,09 km. 
 
1.4 Opieka nad zwierzętami 
Na terenie Gminy Golczewo mieści się Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z 
siedzibą w Sosnowicach. Średnio w azylu przebywa ok 120 psiaków. Placówka funkcjonuje 
od stycznia 2007 r.  
Obecnie Schronisko współpracuje z 9 gminami: Gminą Dziwnów, Golczewo, Gryfice, Kamień 
Pomorski, Międzyzdroje, Nowogard, Resko, Świerzno, Wolin. Wymienione Gminy powierzyły 
Schronisku utrzymanie i opiekę nad bezpańskimi zwierzętami zgodnie z ustawą o ochronie 
zwierząt i partycypują w bieżących kosztach utrzymania placówki, kosztach związanych z 
modernizacją oraz remontem i rozbudową.  
Psy będące pod opieką Schroniska w Sosnowicach posiadają aktualne szczepienie 
obowiązkowe oraz dodatkowe. Dodatkowo psy są odrobaczane i odpchlone oraz poddawane 
zabiegom kastracji i sterylizacji. Wszystkie psy są chipowane. 
Od czasu funkcjonowania Schroniska tj. od stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2019 roku, do 
Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach przyjęto 2420 psów, 
natomiast do adopcji trafiło 2161 psów. 
(W roku 2019 przyjęto 185 psów a ubyło ze stanu 195 .)  
W 2019 roku na utrzymanie schroniska w Sosnowicach wydatkowano ogółem 556540,53 zł.  
Wykonano następujące prace remontowo-modernizacyjne oraz inwestycyjne:  
 W budynku hotelowym zamontowano podłogę z płyt OSB o powierzchni 200 m2, przez co 

pozyskano dodatkowe pomieszczenie magazynowe; 
 W części hotelowej zamontowano 2 klimatyzatory; 
 W budynku administracyjnym zamontowano ograniczniki przepięć, oraz założono uziomy 

na lampach zewnętrznych; 
 Wykonano wiatę drewnianą zadaszoną blachą o wymiarach 700x300x220 z 

przeznaczeniem na magazynowanie opału ; 
 Zmodernizowano18 boksów poprzez wymianę ścianek bocznych wykonanych  z siatki na 

płyty betonowe. 
Schronisko współpracuje ze szkołami oraz z placówkami edukacyjnymi. Co roku Schronisko 
odwiedzają liczne grupy dzieci i młodzieży ze swoimi wychowawcami, opiekunami w celu 
wysłuchania prelekcji o humanitarnym traktowaniu zwierząt oraz obowiązkach wynikających z 
posiadania psa. Celem zajęć jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy w zakresie  historii 
udomowienia psa, właściwego postępowania ze zwierzętami, działalności Schroniska dla 
zwierząt, a także ukształtowanie postawy wobec zwierząt charakteryzującej się szacunkiem i 
empatią. Zajęcia trwają do 45 minut. Po zakończonej prelekcji młodzież oprowadzana jest po 
Schronisku i jeśli czas na to pozwoli dzieci wyprowadzają psy na spacer.  
Obecnie w schronisku są 33 boksy dla psów (bez wybiegów), 7 boksów przeznaczonych na 
kwarantannę, 20 boksy z wybiegami, plac zabaw oraz 4 wybiegi dla psów.  
Schronisko stale współpracuje z fundacjami: Mensch und Tier zuliebe, Psia Kość, All For 
Animals, DlaSchroniska.pl. Doraźnie nasza placówka współpracuje również z różnymi 
instytucjami i firmami.  
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1.5 Planowanie przestrzenne  
 
1.5.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo  
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy,  
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo. Jako dokument planistyczny 
o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy, wyznacza kierunki zagospodarowania 
gminy. 
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Golczewo, przyjęte uchwałą Nr XXXIII/218/02 Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia 18 lipca 2002 r. było zmieniane 9 razy. Ostatnia zmiana w 2017 r. została przyjęta 
uchwałą nr XXXIV/262/2017 z dnia 27 października 2017 r.  
W 2019 r. toczyła się jedna procedura zmiany ww. studium dla obszaru położonego: 

 w obrębie 7 Golczewo – z przeznaczeniem na funkcję przemysłową, usługową  
i składową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. 
 

1.5.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 
zasad zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy terenu następuje w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Około 1265 ha położonych na terenie gminy Golczewo objęte jest obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (ok. 7,22% powierzchni gminy). 
 

L.p. Nazwa planu Nr uchwały  
uchwalającej plan 

Publikacja w Dz. Urz. 

1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Wysoka 

Kamieńska, 
jednostki ewidencyjnej gminy Golczewo, 

obejmującego nr 278/2 - 278/49. 

 
Nr XXIX/191/05 

z dnia 10 listopada 
2005 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego 

Nr 115, poz. 2494. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – część działki 16/6 obrębu 

Samlino, gm. Golczewo. 

Nr XIX /168/08 
z dnia 29 grudnia 

2008 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego 

Nr 6, poz. 202. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Golczewo, część obrębu 

Golczewo 7, działka 568. 

Nr XXXIV/292/10 
z dnia 30 kwietnia 

2010 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego 

Nr 46, poz. 978 

4. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w obrębach 

Baczysław, Dargoszewo. Kozielice, Kretlewo  
i Samlino 

 
XXXVII/316/10 

z dnia 30 czerwca 
2010 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego 

Nr 81, poz. 1518 

5. 
 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Golczewo dla terenów 
położonych w części obrębów ewidencyjnych 

Kłęby i Kłodzino pod lokalizację siłowni 
wiatrowych z dopuszczeniem zabudowy 

zagrodowej 

 
Nr II/14/2014 

z dnia 10 grudnia 
2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego  

z 2015 r. poz. 16 

6. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Golczewo w obrębach 

Samlino i Wołowiec 

XXXIV/263/2017 
z dnia 

27 października 
2017 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego  

z 2017 r. poz. 5367 
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7. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Golczewo w obrębie 

Mechowo 

Nr XI/81/2019  
z dnia 23 sierpnia 

2019 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego  

z 2019 r. poz. 5101 

8. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Golczewo w obrębie 

Samlino 

Nr XIII/93/2019 
z dnia 25 

października  
2019 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego  

z 2019 r. poz. 5927 

 
W roku 2019 r. prowadzono 2 procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w: 

 obrębie Mechowo - z przeznaczeniem pod produkcję rolnictwa (ferma tuczu drobiu działki 
nr 181 i 300), 

 obrębie Samlino - z przeznaczeniem pod inwestycje celu publicznego: teren sportu i 
rekreacji (Samlino). 

Obie procedury zostały zakończone w 2019 r. 
 
W 2019 r. Burmistrz Golczewa wydał łącznie 50 decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu w tym: 

 43 o warunkach zabudowy, 

 7 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
1.6 Gospodarka odpadami 
 
W drodze postępowania przetargowego obecnie z terenu Gminy Golczewo usługi w zakresie 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 
mieszanych i niezamieszkałych świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
w Kamieniu Pomorskim. Odpady komunalne odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. 
W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, bezpośrednio z nieruchomości 
odbierane były następujące odpady: 

 odpady zmieszane,  

 frakcja sucha (plastik, opakowania wielomateriałowe, metale) – worek żółty, 

 papier i tektura – worek niebieski, 

 szkło – worek zielony, 

 odpady biodegradowalne i zielone – worek brązowy. 
W celu wspomożenia selektywnej zbiórki na terenie całej gminy usytuowane są pojemniki do 
segregacji, zwane popularnie „dzwonami”. Mają one przede wszystkim ułatwić mieszkańcom 
naszej gminy segregację odpadów komunalnych, tym samym przyczynić się do zwiększenia 
ilości odpadów selektywnie zbieranych. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z 
harmonogramem, który jest udostępniony na stronie golczewo.pl   Jako że gmina Golczewo 
jest członkiem Celowego Związku Gmin R XXI z siedzibą w Nowogardzie, wszystkie odpady 
zebrane z terenu gminy Golczewo zostają dostarczone przez firmę odbierającą odpady 
komunalne do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Słajsinie. 
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Rozdział II 
 
2.1 Informacja finansowa 

 

Lp. Grupy dochodów 
Plan na dzień 
31.12.2019 r. 

Wykonanie na 
dzień 

31.12.2019 r. 
% 

1. subwencje 6 538 271,00 6 538 271,00 23,62% 

2. dotacje na zadania zlecone 7 314 264,80 7 261 223,14 26,23% 

3. 

dotacje na zadania bieżące i majątkowe 
realizowane na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej i 
samorządowej 

522 583,49 522 583,49 1,89% 

4. 
dotacje celowe z budżetu państwa na 
realizację zadań własnych 

797 695,00 752 712,02 2,72% 

5. 
dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich 

99 990,00 99 100,00 0,36% 

6. 
udział w podatku dochodowym od osób 
prawnych i od osób fizycznych 

4 399 250,00 4 427 025,69 15,99% 

7. 
wpływy z podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego i podatku od środków 
transportowych 

4 076 200,00 4 096 950,09 14,80% 

8. pozostałe dochody własne 4 005 980,24 3 983 191,54 14,39% 
 RAZEM 27 754 234,53 27 681 056,97 100,00% 

 
Wykonanie wydatków do planu 94,74% 

Plan wydatków 26 999 047,01 

Wykonanie wydatków 25 579 636,92 

 
Wynik budżetu 

Planowany wynik - NADWYŻKA 755 187,52 

Wykonanie - NADWYŻKA 2 101 420,05 

 
Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków finansowych na rachunku budżetu na 
dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 954 612,48 zł.  
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

Plan 99 990,00 

Wykonanie 99 100,00 

 

 



   

 
 

2.2 Środki pozabudżetowe w roku 2019 
 
 

 
Lp. 

Tytuł projektu/źródło finansowania 
Data podpisania 
umowy 

Wartość 
całkowita 
projektu 
(umowa) 

Wysokość 
dofinansowania 
(umowa) 

Wartość 
całkowita 
(rozliczenie) 

Wartość dofinansowania 
po rozliczeniu 

1. 

„Święto Golczewskiej Żabki” PROW 
Województwo Zachodniopomorskie 

07.02.2019 r. 88.530,00 zł 50.000,00 zł 88.590,82 zł 50.000,00 zł 

2. „Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej Kłodzinie” 
Rybactwo i Morze – Województwo 
Zachodniopomorskie 

25.03.2019 r. 274.064,47 zł 200.000,00 zł 273.645,19 zł W trakcie rozliczenia 

3. „Zakup łodzi motorowej dla OSP 
Golczewo”  
Rybactwo i Morze – Województwo 
Zachodniopomorskie 

28.08.2018 r. 83 782,16 zł 49 992,00 zł 82287,39 zł 49.100,00 zł 

4. „Granty sołeckie 2019” Sołectwo 
Mechowo, Sołectwo Wołowiec; 
Województwo Zachodniopomorskie 

27.06.2019 r. 29.794,93 zł 20.000,00 zł 29.794,93 zł 20.000,00 zł 

5. „Remont i modernizacja stadionu 
miejskiego w Golczewie” 
Województwo Zachodniopomorskie 

19.06.2019 r. 37.000,00 zł 18.500,00 zł 37.000,00 zł 18.500,00 zł 

6. „Przebudowa ul. Miodowej w m. 
Golczewo łączącej ul. Szkolną  
z drogą wojewódzką nr 106” Fundusz 
Dróg Samorządowych 

16.09.2019 r. 886.674,63 zł 620.672,24 zł W realizacji W trakcie rozliczania 

7. „Wymiana oświetlenia miejskiego na 
energooszczędne w Golczewie” 
RPO Województwo Zachodniopomorskie 

06.09.2019 r. 539.729,64 zł 456.156,44 zł W realizacji W trakcie rozliczania 

8. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Golczewo” 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie 

 26.416,80 zł 26.416,80 zł 22.710,40 zł 32.590,60 zł 
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9. „Poprawa jakości powietrza w gminie 
Golczewo poprzez termomodernizację 
budynków mieszkalnych” 
Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego 
Wydział Wdrażania Działań 
Środowiskowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Niewybrany do 
dofinansowania 

1.621.500,00 zł 1.621.500,00 ND ND 

10. „Udzielenie wsparcia finansowego na 
zakup książek do biblioteki szkolnej w 
Wysokiej Kamieńskiej” 
 
„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” – Priorytet 3 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
 

Podpisanie 
umowy w 2020 r. 

5.000,00 zł 4.000,00 zł ND ND 

11. „Poprawa jakości powietrza w gminie 
Golczewo poprzez wymianę źródeł 
ciepła na niskoemisyjne” 
Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego 
Wydział Wdrażania Działań 
Środowiskowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Lista rezerwowa 443.225,00 395.925,00 zł ND ND 

12. „Termomodernizacja obiektu Zespołu 
Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. 
Szkolnej 2 
jako element procesu rewitalizacji 
społecznej stwarzający nowe możliwości 
rozwijania 
aktywności społecznej mieszkańców 
gminy Golczewo” 
 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 

Podpisanie 
umowy w 2020 r. 

6.211.524,02 zł 3.865.873,98 zł ND ND 

13. „Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Mechowo-Gacko gm. 
Golczewo wraz z zakupem beczki 
asenizacyjnej” 

Wyniki  naboru w 
2020 r. 

388.249,27 zł 200.848,00 zł ND ND 
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PROW Województwo 
Zachodniopomorskie 

14. „Zapewnienie podstawowych usług 
komunalnych poprzez budowę sieci 
kanalizacyjnej we wsi Gadom wraz z 
wdrożeniem programu edukacji 
ekologicznej dla mieszkańców” 
 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 
 

Wniosek 
niewybrany do 
dofinansowania 

5 999 942,09 zł 4.000.000,00 zł ND ND 

15. „Budowa boiska sportowego  przy 
Szkole Podstawowej w Wysokiej 
Kamieńskiej” 
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 
Województwa Zachodniopomorskiego 

Podpisanie 
umowy w 2020 r. 

312.964,31 zł 100.000,00 zł ND ND 

16. „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża 
Jana Pawła II oraz ul. Jedności 
Narodowej w Golczewie, łączących się z 
drogami wojewódzkimi, wraz z budową 
sieci kanalizacji deszczowej i 
przebudową oświetlenia ulicznego” 
 
Fundusz Dróg Samorządowych 
 

Podpisanie 
umowy w 2020 r. 

2.319.518,92 zł 1 855 614,82 zł ND ND 

17. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
Gminy Golczewo” 
 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 

Niewybrany do 
dofinansowania 

102.970,00 zł 102.970,00 zł ND ND 
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W 2019 r. złożono 14 wniosków o dofinansowanie, z czego 3 nie zostały wybrane do 
dofinansowania, 1 pozostał na liście rezerwowej, a 10 zostało wybranych do dofinansowania. 
Łączna wartość przyznanych dotacji i innych środków pozabudżetowych wynosiła w 2019 r. 
6.511.077,84 zł. W 2019 r. podpisano 6 umów o dofinansowanie w łącznej wysokości 
dofinansowania 1 855 614,82 zł. Dla porównania w 2018 r. wysokość wnioskowanych dotacji 
wynosiła 545 020,08 zł, a wartość podpisanych umów o dofinansowanie wynosiła 114 612,48 
zł. 
 
Rozdział III Inwestycje 
3.1 Wydatki związane z realizacją zadań w ramach konkursu „Granty sołeckie 2019” 
Doposażenie placów zabaw w ramach konkursu „Granty sołeckie 2019”, który zorganizował 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: 

o zakup i montaż zestawu zabawowego w Sołectwie Mechowo 19 944,93 zł, 
o wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Wołowiec 10 000,00 zł.   

 
3.2 Wydatki związane z infrastrukturą drogową: 

o Dotacja w wysokości 50.000,00 zł dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie do 
wspólnej realizacji następujących zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - II etap" . 

o Modernizacja i remonty dróg gminnych: 
o rozbudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II  i ul. Jedności Narodowej  

w Golczewie (dokumentacja) 9 310,98 zł, - złożono wniosek o dofinansowanie 
o przebudowa ul. Miodowej w Golczewie (dokumentacja) 23 280,00 zł. – podpisano 

umowę z wykonawcą; 
 
3.3Nieruchomości gminne: 

o remont pomieszczeń szkoły w Golczewie wykorzystywanych przez Towarzystwo  
Przyjaciół Dzieci 32 952,29 zł, 

o adaptacja lokalu socjalnego w Niemicy 14 938,39 zł, 
o zakup pomieszczeń ul. Zwycięstwa w Golczewie 100 000,00 zł (III rata) oraz 

nieruchomości w Kłębach z przeznaczeniem na klub 30 000,00 zł (I rata), 
o zakup nieruchomości nr 268/23 obręb Golczewo 6 – kwota 6 203,00 zł, 
o zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 522/9 – kwota 2 292,62 zł, 
o korekta rozliczenia projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Stary Tartak   

w Golczewie 1 511,05 zł. 
 
3.4 Nakłady na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 

o dotacje dla jednostki OSP w Kozielicach i OSP w Kretlewie na zakup wyposażenia 
5 000,00 zł,  

o dokumentacja i materiały na rozbudowę remizę OSP w Kozielicach 15 439,15 zł, 
o wymiana bramy garażowej w OPS w Mechowie 14 350,00 zł. 

 
3.5 Zakupy sprzętu komputerowego 

o Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do serwerowni  dla Urzędu 
Miejskiego w Golczewie 19 500,00 zł. 

 
3.6 Place zabaw i miejsca spotkań w gminie: 

o urządzenie placu zabaw  i terenu rekreacyjnego w Niemicy 63 710,42 zł, 
o zakup zestawu zabawowego w Samlinie 10 000,00 zł, 
o zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Uniborzu 10 783,17 zł, 
o zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sosnowicach 9 062,08 zł, 
o zakup piłkochwytów na teren rekreacyjny w Gadomiu 7 052,00 zł, 
o realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino” 

295 225,14 zł, 
o modernizacja sceny świetlicy w Wysokiej Kam. 22 000,00 zł, 
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o modernizacja świetlicy w Kłębach 15 977,56 zł. 
 
3.7 Pozostałe wydatki: 

o budowę sieci wodociągowej na odcinku Mechowo – Gacko 3 936,00 zł, 
o sporządzenie programu budowy kanalizacji w Wysokiej Kam. 17 835,00 zł, 
o zakup wodociągu od osoby prywatnej na ul. Słonecznej w Golczewie 16.000,00 zł, 
o sporządzenie wniosku o dofinansowanie z programu rewitalizacji 6 000,00 zł, 
o zwrot należności głównej w wysokości 1 206,72 zł od zrealizowanego projektu pn. 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
o w Gminie Golczewo”. Zwrot nastąpił w związku z postępowaniem jakie Gmina 

prowadziła w sprawie zwrotu podatku VAT, 
o rozbudowę i remont Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  

w Sosnowicach 35 280,00 zł, 
o ustawienie lampy solarnej w Samlinie 5 300,00 zł, 
o montaż opraw oświetleniowych w Niemicy 7 132,00 zł, 
o opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na oświetlenie  

w Golczewie 1 500,00 zł. 
 
 
Rozdział IV Oświata 
 
 Zadania gminy, w okresie objętym niniejszym raportem, określały przepisy ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W zakresie oświaty regulują je w szczególności 

następujące ustawy oraz akty prawne wydane na jej podstawie: 

1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; 
2) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
4) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; 
5) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe; 
6) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
7) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

 

4.1 Budżet Gminy Golczewo 

 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo w 2019 r. wyniosło 27.681.056,97 zł, 

z czego na działy „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” przypadła 

kwota 5.601.874,23 zł (20,2% ogółu dochodów).  

Spośród wydatków oświatowych największy udział ma kwota subwencji oświatowej – 

5.217.387,23 zł (93,14%). Udział procentowy w strukturze tych dochodów przedstawia rys. 1. 

Wydatki budżetowe Gminy Golczewo w 2019 r. wyniosły 25.633.943,74 zł, w tym wydatki 

inwestycyjne 1.216.961,00 zł. (4,7% ogółu wydatków). Największy w nich udział miały wydatki 

oświatowe, które wyniosły 8.598.321,59 zł, co stanowiło 33,5% ogółu wydatków (patrz rys. 2). 

Na inwestycje oświatowe wydano kwotę 240.527,56 zł (0,9% ogółu wydatków). 



  

32 
Raport o stanie Gminy Golczewo za 2019 rok 

 

 

4.2 Uczniowie 

 W 2019 r. funkcjonowały jedynie jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę 

Golczewo(w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020), tj.: 

1) Zespół Szkół Publicznych Golczewie, w skład którego wchodziły: 
a) Przedszkole Publiczne im. „Źródełko” w Golczewie z 6 oddziałami (w dwóch dzieci 

realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne), 
b) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Golczewie; 
c) Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Golczewie, 
d) Szkoła Branżowa I stopnia w Golczewie, 
e) Liceum Ogólnokształcące w Golczewie; 

2) Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej  
 W wyniku przeprowadzonych rekrutacji do ww. jednostek, jedynie w przypadku Liceum 

Ogólnokształcącego Golczewie oraz Szkoły Branżowej I stopnia w Golczewie uzyskano wynik 

negatywny ze względu na brak chętnych w liczbie umożliwiającej utworzenie I klas. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szkoły podstawowe obejmowały strukturę 

klas I-VIII. W dniu 31.08.2019 r. zakończył się proces wygaszania trzyletnich gimnazjów. Ten 

fakt, w odniesieniu golczewskiego Gimnazjum, został potwierdzony uchwałą nr XIV/101/2019 

Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Golczewie. 

 W Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w 2019 r. funkcjonował jeden oddział 

przedszkolny, w którym odbywała się realizacja obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

Liczbę uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono  

w tabelach 1-3. 
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Tabela 1. Uczniowie Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Golczewie 

Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień 30.09.2019 

Klasa 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 
Klasa 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

I *** *** I *** *** 

II *** *** II *** *** 

III 3 55 III *** *** 

Suma 3 55 Suma *** *** 

Źródło: Dane z Systemu Informacji Oświatowej  

Tabela 2. Uczniowie szkół podstawowych 
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Stan na dzień 30.09.2018 r.                 

Klasa/Ogółem I II III IV V VI VII VIII *** 

Liczba oddziałów 2 2 1 4 4 2 2 2 19 

Liczba uczniów 50 41 9 68 76 42 40 50 376 

           

Stan na dzień 30.09.2019 r.          

Klasa/Ogółem I II III IV V VI VII VIII *** 

Liczba oddziałów 2 2 2 1 4 4 2 2 19 

Liczba uczniów 40 47 39 9 67 74 39 40 355 
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Stan na dzień 30.09.2018 r.          

Klasa/Ogółem I II III IV V VI VII VIII *** 

Liczba oddziałów 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Liczba uczniów 6 6 8 13 15 8 16 9 81 

           

Stan na dzień 30.09.2019 r.          

Klasa/Ogółem I II III IV V VI VII VIII   

Liczba oddziałów 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Liczba uczniów 14 6 7 8 12 16 8 16 87 

Źródło: Dane z Systemu Informacji Oświatowej       
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Tabela 3. Wychowanie przedszkolne 

Data 
Grupa wiekowa 

w oddziale 

Przedszkole 

Publiczne 

im. Źródełko" 

w Golczewie 

Szkoła Podstawowa  

w Wysokiej 

Kamieńskiej 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

S
ta

n
 n

a
 d

z
ie

ń
 

3
0
.0

9
.2

0
1

8
 r

. 

Przedszkole, w tym: 122 6 0 0 

>> poniżej "0" 78 4 *** *** 

>>"0" 38 2 *** *** 

Oddziały przedszkolne w 

szkole podstawowej, w 

tym: 

0 0 19 1 

>> poniżej "0" *** *** 0 0 

>>"0" *** *** 19 1 

S
ta

n
 n

a
 d

z
ie

ń
 3

0
.0

9
.2

0
1

9
 r

. Przedszkole, w tym: 113 6 0 0 

>> poniżej "0" 75 4 *** *** 

>>"0" 28 2 *** *** 

Oddziały przedszkolne w 

szkole podstawowej, w 

tym: 

0 0 12 1 

>> poniżej "0" *** *** 0 0 

>>"0" *** *** 12 1 

Źródło: Dane z System Informacji Oświatowej   

 

4.3 Nauczyciele 

 Ustawa – Karta Nauczyciela (KN) gwarantuje nauczycielom średnie wynagrodzenie za 

dany rok uzależnione od stopnia awansu zawodowego, etatu oraz średniego wynagrodzenia 

miesięcznego (z uwzględnieniem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2019 r.). 

Jeżeli kwota wydatków będzie niższa od ww., wówczas organ prowadzący zobowiązany jest 

wyrównać tzw. „niedobór” dla każdego nauczyciela danego stopnia awansu zawodowego, w 

którym ten „niedobór” wystąpił (w formie dodatku uzupełniającego). W 2019 r. w Gminie 

Golczewo taka sytuacja nie wystąpiła. Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

nauczycieli wydatkowano kwoty powyżej minimum określonego w kol. 4 tabeli 4. 
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Tabela 4 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo w 2019 r. 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ZSP Golczewo i SP Wysoka Kamieńska 

 Gmina zobowiązana jest zapewnić w swoim budżecie środki przeznaczone na 

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na te cele w 2019 r. wydano kwotę 

19.306,57 zł (99,6% planu). 

4.4 Dowozy uczniów 

 Do zadań własnych gminy należy dowożenie dzieci do szkół. W Gminie Golczewo 

zagadnienie to jest realizowane z wykorzystaniem własnego autobusu oraz środków 

transportu zewnętrznych na podstawie zawartych umów.  

 Z budżetu Gminy Golczewo w 2019 r. na dowozy do szkół wydano ogółem 380.043,03 

zł, w tym: 

 do ZSP Golczewo – 271.283,00 zł, 

 do SP Wysoka Kamieńska – 36.508,00 zł, 

 do Kamienia Pomorskiego (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną) – dotacja w wysokości 72.000,00 zł. 

Od początku roku szkolnego 2019/2020 zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 

odbywa się na podstawie rozliczeń okresowych, w oparciu o umowę cywilnoprawną z jego 

rodzicami. 

4.5 Stypendium szkolne 

 W celu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, zapewnienia 

uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Gmina Golczewo zawarła umowę z Wojewodę 

Zachodniopomorskim, na mocy której otrzymała środki finansowe przeznaczone na ten cel. 

Sposób jego finansowania odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, z uwzględnieniem indywidualnego wskaźnika 

dochodów podatkowych danej gminy. W 2019 r. dla Gminy Golczewo udział własny wynosił 

20% ogólnych kosztów zadania. Łącznie na stypendia szkolne dla uczniów przyznano kwotę 

42.048,00 zł, w tym z budżetu Gminy Golczewo 8.409,60 zł. 

Rozdział V Opieka Społeczna 

Na terenie Gminy Golczewo realizacją zadań z zakresu pomocy osobom i rodzinom w 
celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, zajmuje się Ośrodek Pomocy 
Społecznej, którego działalność określa statut, ustawy i przepisy wykonawcze do 
ustaw. 

Lp.
Stopnie awansu 

zawodowego

Średnioroczna 

liczba etatów

Wydatki na średnie 

wynagrodzenia 

zgodnie 

z art. 30 ust. 3 KN

Wydatki 

poniesione 

zgodnie 

z art. 30 ust. 1 KN

Kwota różnicy

(kol. 5 - kol. 4)

1 2 3 4 5 6

1 nauczyciel stażysta 3,07 116 009,34 121 214,74 5 205,40

2 nauczyciel kontraktowy 5,14 215 220,72 268 228,67 53 007,95

3 nauczyciel mianowany 5,97 322 864,05 376 934,31 54 070,26

4 nauczyciel dyplomowany 43,45 3 018 648,01 3 222 003,15 203 355,14
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Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. Przed pomocą społeczną stoi wiele zadań. Ośrodek jest  miejscem, gdzie 
powinno się uzyskać informację, poradę i niezbędne wsparcie wtedy, gdy jest to 
konieczne z powodu utraty pracy, długotrwałej choroby, niezaradności życiowej, klęski 
żywiołowej. Jest to też instytucja, która ma za zadanie ułatwić zmianę trudnej sytuacji, 
wskazać drogę wyjścia, ochronić przed złymi skutkami wynikającymi z poczucia 
zagrożenia, utraty bezpieczeństwa socjalnego i społecznego. 
 
Realizacja zadań Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
5.1 Świadczenia rodzinne w 2019 roku z uwzględnieniem wyłącznie mechanizmu „złotówka 

za złotówkę”: 

Rodzaj świadczenia 
Liczba 
świadczeń 

Kwota w zł 

Zasiłki rodzinne 366 
20 651,5

4 

 
5.2 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
 W ramach przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz 
specjalnych zasiłków opiekuńczych Ośrodek zgłasza do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i 
zdrowotnych świadczeniobiorców oraz odprowadza za nich do ZUS-u należne składki. 

Nazwa świadczenia Liczba składek Kwota w zł 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalno – rentowe od 
świadczenia pielęgnacyjnego 

217 94 211 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne od świadczenia 
pielęgnacyjnego 

164 23 365 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalno – rentowe od 
specjalnego zasiłku 
opiekuńczego 

36 6 142 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne od specjalnego 
zasiłku opiekuńczego 

34 1 897 

Razem X 125 5 

 
5.3 Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie na jedno dziecko, są świadczeniami 
udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe, trwające od 1 października do 30 września przy 
kryterium dochodowym na osobę 800,00 zł. Do świadczenia tegoż ma prawo osoba 
uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna -  do ukończenia 18 
roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez 
nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności – bezterminowo. 
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 Liczba świadczeń Kwota w zł 

Wypłacone świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 

599 233 965 

 
 
 
5.4 Świadczenie wychowawcze 500+ 
Świadczenie wychowawcze jest obligatoryjnym świadczeniem udzielanym na roczny okres 
zasiłkowy, trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.  
 Do 30 czerwca 2019 r. przysługiwał na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł., jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne -  1 200,00 zł. 
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze wypłacane jest na każde dziecko niezależnie 
od dochodu. 

 
 

 

5.5 Dobry start 300+ 

Świadczenie ,,Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w 
związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Otrzymują je rodzice niezależnie od 
dochodów.   
 

 
 

8 473

4 236 131,40

Świadczenie wychowawcze

Liczba wypłaconych świadczeń Kwota w zł

464

1

628

188400

Świadczenie dobry start

kwota wypłaconych świadczeń liczba świadczń

decyzje odmowne decyzje pozytywne
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5.6 Pomoc społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie realizując zadania ustawy o pomocy społecznej  
w 2019 r. udzielił pomocy bez względu na rodzaj, źródło finansowania i formę dla 137 rodzin, 
o liczbie 242 osób w rodzinach. 
 
Najczęstsze powody przyznania pomocy: 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin 

ogółem 
w tym: 
na wsi 

Bezrobocie 53 35 

Ubóstwo 52 30 

Niepełnosprawność 65 36 

Wielodzietność 9 6 

Długotrwała lub ciężka choroba 27 11 

 

 
 
 

5.7 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania 
wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwości organów 
w tych sprawach. Przyznawany jest na podstawie wniosku i deklaracji o dochodach za okres 
3-ech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz z pozostałymi dokumentami tj. 
zaświadczenie o wynagrodzeniu, zaświadczenie z urzędu pracy, oświadczenia itp. 
W 2019 roku wypłacono 261 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę  44 292,34  zł. 

Od roku 2014 nowym świadczeniem wypłacanym przez OPS jest dodatek  energetyczny.   W  
zależności od liczby osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego, w 2019 r. 
stanowił on kwotę: 
- dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,37 zł. miesięcznie. 
- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesięcznie. 
- dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł miesięcznie. 
W 2019 r. wypłacono 2 dodatków energetycznych na łączną kwotę 37,84 zł. 
Na koszty obsługi Ośrodek otrzymuje 2% dotacji od wypłaconych świadczeń. W 2019 roku 
była to kwota 0,76 zł.  
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5.8 Usługi opiekuńcze 

Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze świadczone osobom 
chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej jest 
to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Z tej formy pomocy skorzystało w 
2019 roku  19 osób. Koszt jednostki godzinowej wynosiła 22 zł. Na wykonanie tego zadania 
(utrzymanie 2 etatów) wydano  99 156,47 zł, natomiast dochód gminy z tego tytułu wyniósł  
19 111,50 zł. 

 
 
Podsumowanie 
 

2019 rok BUDŻET PAŃSTWA BUDŻET GMINY 

Świadczenia rodzinne +fundusz alimentacyjny 2 210 382,33 0,00 

Świadczenie wychowawcze 500 + 4 292 620,40 0,00 

Świadczenie ,,Dobry Start” 300+ 194 690,00 0,00 

Pomoc społeczna (zasiłki: celowe, okresowe, 
stałe) 

310 451,98 15 386,27 

Dodatki mieszkaniowe + dodatki energetyczne 
energetyczny 

38,60 44 292,34 

Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 16 500,00 33 934,07 

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 107 899,99 549 810,42 

Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w 
DPS 

0,00 200 537,53 

Placówki opiekuńczo wychowawcze – 
odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo 
wychowawczych 

0,00 23 893,39 

Ogrzewalnia  0,00 17 981,35 

Dożywianie 69 456,62 19 294,48 

Zespół interdyscyplinarny 0,00 799,08 

Składki zdrowotne za świadczeniobiorców 43 395,36 0,00 

Karta dużej rodziny 656,11 0,00 

OGÓŁEM:      8 152 020,32 7 246 091,39 905 928,93 

 

84%

16%

usługi opiekuńcze

koszt poniesiony na
wykonanie zadania

dochód
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Rozdział VI Gminny Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Golczewo. 
 
W 2019 roku wydatkowano razem  112 874,58 zł. (m.in. : dotacja świetlicy TPD, utrzymanie 
Punktu Terapeutycznego w Golczewie w tym poradnictwo psychologa, poradnictwo terapeuty 
ds. uzależnień, wynagrodzenie członków Komisji, dofinansowanie działań profilaktycznych 
policji, szkolenia i delegacje członków Komisji,  wynagrodzenia biegłych (opinie sądowe) oraz 
implantacje środków awersyjnych, opłaty sądowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe,  programy 
profilaktyczne szkołach w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Sportu w Golczewie (konkursy, zabawy, zajęcia profilaktyczne),organizowanie czasu 
wolnego dzieciom, młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom gminy Golczewo np. Dzień 
Dziecka, Mikołajki, Wigilia. 
Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działanie polega na organizacji 
przyjęć, a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku 
wyniosła 107 607,67 zł. 
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Rozdział VII Kultura  
 
7.1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie [dalej GOKIS]  
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. GOKiS otrzymał nw. środki finansowe: 

1) dotacja z budżetu organizatora (Gminy Golczewo)  399.947,54 zł, 

2) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi   4.000,00 zł, 

3) dotacja z Narodowego Centrum Kultury na zadanie  

„Kultura Dostępna”       64.000,00 zł, 

4) odsetki od środków na rachunku bankowym          161,87 zł 

Łącznie uzyskano przychody w wysokości 468.109,41 zł 

 

Koszty działalności wyniosły 500.700,02 zł  w tym na wynagrodzenia 283.859,06 zł. 
Wykorzystywany majątek przez GOKIS wartość netto 590.126,87 zł (środki trwałe). GOKIS 
prowadzi działalności w budynku stanowiącym własność Gminy Golczewo. 
 

Najważniejsze działania GOKiS-u w 2019 r. zrealizowane przy wsparciu środków 
zewnętrznych: 
 
"Objazdowa Akademia Kultury III" 

 
 

Objazdowa Akademia Kultury III to mobilna postać nowoczesnego domu kultury 
zaprojektowana z myślą o społeczności wiejskiej z utrudnionym dostępem do oferty 
kulturalnej. Warsztaty i wydarzenia w ramach Objazdowej Akademii Kultury zostały tak 
zorganizowane, aby mieszkańcy sołectw mieli całodniowe święto z kulturą z różnych dziedzin. 
Koncerty, występy sceniczne w ramach małej sceny czy wiejskie galerie to działania 
utrwalające prace wykonane w ramach warsztatów i przedłużające kulturalne święto w 
miejscowości. Każdy uczestnik mógł przez to poczuć się jak artysta i widz w swojej 
miejscowości. Szeroka, otwarta i bezpłatna oferta kulturalna w ramach Objazdowej Akademii 
Kultury była dodatkowym bodźcem do udziału w całym przedsięwzięciu. Projekt jest 
kontynuacją działań z lat 2017-2018, które z sukcesem zrealizowane zostały każdego roku w 
16 wsiach Gminy Golczewo. Edycja w roku 2019 zakładała wzbogacenie spotkań o koncerty, 
pokazy cyrkowe, spektakle dając odbiorcom możliwość doświadczania sztuki w miejscu ich 
zamieszkania. W trakcie realizacji projektu wzbogacono całe przedsięwzięcie  
w tzw. „interwencje artystyczne” – działania w przestrzeni publicznej, czyli  
w miejscach ogólnie dostępnych, które dla mieszkańca mają szczególne znaczenie  
w danej miejscowości. Uczestnicy poprzednich edycji Objazdowej Akademii Kultury prosili o 
pozostawieni w ich miejscowościach „śladu działań kulturalnych” –  
w związku z tym zrodził się pomysł stworzenia tzw. interwencji artystycznych. Dzięki temu 
powstały pomysły zagospodarowania wolnych przestrzeni utrwalające ślady twórczych działań 
tj. mural, zagospodarowana ścian muru czy furtka wejściowa na placu rekreacyjnym w 
Niemicy. 
Dotacja: 64000,00 zł  
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Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 
 
„Twórcze Ferie w Gminie Golczewo” – otwarte warsztaty edukacjno – artystyczne dla dzieci i 
młodzieży 

 
 
Działanie skupione było na zorganizowaniu zajęć warsztatowych podczas ferii zimowych w 
czterech miejscowościach w Gminie Golczewo – cztery dni warsztatowe w każdej 
miejscowości.  
 
Dotacja: 4000,00 zł  
Grantodawca: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
 
„Zakup wyposażenia do golczewskiego kina plenerowego oraz kuchni społecznej”. 
 

 
 
W 2019 r. GOKiS był inicjatorem przedsięwzięcia realizowanego przez Koszalińską Agencję 
Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Rewitalizacja szansą na aktywną integrację". 
Głównym celem zadania było zakupienie mobilnego sprzętu nagłośnieniowego i akustycznego 
do projekcji filmów w plenerze oraz zakup wyposażenia do kuchni społecznej. Dzięki temu 
zorganizowano m.in. kulinarne warsztaty z okazji Dnia Niepodległości i wspólne pieczenie 
świątecznych pierników.  
 
Realizator projektu: Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki 
Wartość: 21500,00 zł  
 
 
 
 
 
 



  

43 
Raport o stanie Gminy Golczewo za 2019 rok 

Najważniejsze wydarzenia zrealizowane w 2019 r.: 
 
"Dzień Kobiet" 
 

 
 

Wydarzenie cykliczne zorganizowane w ramach święta Pań. W programie były konkursy i 
zabawy dla uczestniczek oraz koncert zespołu Cafe Jazz Trio. 
 

"Golczewo dla Wojtka - pełna mobilizacja"  
 

 
GOKiS wspólnie z organizacjami pozarządowymi, gminnymi instytucjami  
i mieszkańcami regionu był współorganizatorem akcji charytatywnej dla małego Wojtka. Dzięki 
akcji i ludziom dobrej woli udało się zebrać ponad 26 tys. zł na leczenie i rehabilitację naszego 
małego mieszkańca.  
 
 
"Kino w Plenerze" 
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Działanie zrealizowane w ramach obchodów Dni Golczewa. Miejscem pokazu była 
golczewska plaża. Seans filmowy był uatrakcyjniony koncertem zespołu Cafe Jazz Trio. 
 
"Obchody Dnia Niepodległości 
 

 
 

Obchody Święta Niepodległości odbyły sie wspólnie przy współorganizacji z Gminą Golczewo 
oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Golczewskiej. W ramach tego wydarzenia wymieniona 
organizacja pozarządowa dokonała, w pomieszczeniach GOKIS, uroczystego otwarcia Izby 
Pamięci. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali także koncert ze wspólnym śpiewaniem 
pieśni patriotycznych.  
 
"Jarmark Bożonarodzeniowy" 

 
 

 

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Golczewie. W programie nie zabrakło świątecznych występów, kiermaszu ozdób 
bożonarodzeniowych i tradycyjnych wigilijnych potraw. 
 
 
Najważniejszym planowanymi działaniami w zakresie infrastruktury kulturalnej jest 
wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie w plenerowy zestaw sprzętów 
służący organizacji wydarzeń poza stałą siedzibą wnioskodawcy. W związku z tym pod koniec 
2019 r. podjęto działania w celu pozyskania nowego sprzętu nagłośnieniowego, który będzie 
służył zarówno dla wydarzeń miejscowych w siedzibie ośrodka jak i organizacji plenerowych 
imprez.  
 
7.2  Działania kulturalne oraz promocja Gminy 
Organizacja wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych: 
- styczeń – Spotkanie Noworoczne, 
- marzec – 74. Obchody Rocznicowe Zdobycia Golczewa 
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- maj - Zawody Sportowo – Pożarnicze z udziałem jednostek ochotniczej straży pożarnej 
Gminy Golczewo, 
- czerwiec – wręczenie nagród „Najlepszy Uczeń roku szkolnego 2018/2019” – uczniom szkół 
Gminy Golczewo za wysokie wyniki w nauce i dużą aktywność społeczną 

 

  
- czerwiec – Piknik Rodzinny, 
 
- czerwiec – Golczewski Festyn, pn. „Święto Golczewskiej Żabki” (Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Golczewa, Gra Miejska „Golczewska Żabka”) 
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- lipiec – uroczystość wręczenia tytułu „Zasłużony dla Gminy Golczewo” panu Henrykowi 
Zięciakowi 

   
 
 
- lipiec - IX Golczewski Triathlon 
 

   
 
   
 
 
 

  
 
- lipiec – Urodzeni w Gminie Golczewo, 
- wrzesień – dożynki w sołectwie Niemica, 
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- wrzesień – Narodowe Czytanie, piknik pn. „Spotkajmy się na Wzgórzu Zamkowym w 
Golczewie” 

  
 
 
- wrzesień – „III Sosnowicki rajd na Sześciu Łapach” 

    
 
- wrzesień – „Kultur-szok’’ (Gmina Golczewo była współorganizatorem), 
- październik – Akcja pt. „Jedno dziecko – jedno drzewo” (współorganizowana z 
Nadleśnictwem Rokita), 
- listopad – powstanie Izby Pamięci im. Przyjaciół Golczewa 
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- listopad – uroczystość z okazji Dnia Niepodległości oraz koncert pn. „Wspólnie zaśpiewajmy 
Niepodległej”  

   

    
 
- grudzień – Jubileusze Pożycia Małżeńskiego (Złote, Szmaragdowe oraz Diamentowe Gody) 
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- grudzień – koncert Bożonarodzeniowy 
 
Dodatkowo Gmina Golczewo była współorganizatorem wielu akcji i wydarzeń organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie, organizacje pozarządowe działające w 
naszej gminie, parafialny zespół Caritas, sołectwa Gminy Golczewo.  
 
 
Rozdział VIII Ochrona zdrowia 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej od 01-04-2000 roku „prowadzi 
działalność na terenie gminy Golczewo w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 
ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej, ginekologii i 

położnictwa oraz rehabilitacji leczniczej. Świadczenia medyczne w 2019 roku były udzielane 
w budynku przychodni w Golczewie oraz w gabinecie lekarskim w Wysokiej Kamieńskiej. 
Ogólna liczba udzielonych świadczeń medycznych 71 792 
 
Rozdział IX Współpraca z innymi jednostkami, samorządami, związkami 
 
9.1 Miasta partnerskie 
9.1.1 Joachimsthal - Niemcy, land Brandenburgia, www.joachimsthal.de 
Burmistrz: Gerlinde Schneider 
Porozumienie partnerskie od dnia 27.09.1996 r. w zakresie kultury, szkolnictwa, sportu i 
gospodarki. Obie strony w porozumieniu zadeklarowały wzajemną pomoc  
i wspieranie się poprzez: 

 nawiązywanie kontaktów w zakresie kultury i szkolnictwa; 
 organizowanie wystąpień kulturalnych; 
 wymianę miedzy uczniami, artystami i grupami młodzieżowymi; 
 rozwój działalności oświatowych i kulturalnych; 
 nawiązywanie kontaktów miedzy klubami sportowymi; 
 organizowanie wspólnych imprez sportowych; 
 wymianę turystyczną; 
 ułatwianie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych; 
 wspieranie inwestycji w celu utrzymania miejsc pracy w obydwu Gminach. 

9.1.2 Nohant-Vic – miejscowość i gmina we Francji, w Regionie Centralnym,  
w departamencie Indre, www.casepasseanohantvic.fr 
Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Golczewo i Gmina Nohant-Vic została zawarta  w dniu 
11 sierpnia 1999 r. w zakresie wymiany turystycznej, kultury oświaty  
i sportu poprzez: 

 nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami kultury i 
oświaty; 

 promowanie wzajemne walorów turystycznych, a w szczególności gospodarstw 
agroturystycznych; 

 wymianę zespołów szkolnych, sportowych, artystycznych i młodzieżowych; 
 nawiązywanie kontaktów z gospodarstwami agroturystycznymi, 
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 organizacje wspólnych imprez kulturalno-sportowych; 
 wymianę turystyczną. 

 
9.2  Członkostwo gminy 
Gmina Golczewo jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających samorządy  
o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu. 
 
Celowy Związek Gmin R-XXI 
Celowy Związek Gmin R-XXI prowadzi regionalną instalację przetwarzania odpadów 
komunalnych dla Regionu CZG R-XXI, ustalonego w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Region obejmuje 27 
gmin województwa zachodniopomorskiego. Moc przerobowa 
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
wynosi 120 000 mg/rok, co zapewnia zagospodarowanie 
strumienia odpadów kierowanego z regionu do instalacji. 
Instalacja znajduje się w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania 
Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. Nowogard. Powierzchnia 
całego terenu Zakładu wynosi 18,6 ha. Zadaniem Regionalnego 
Zakładu Gospodarowania Odpadami jest odbiór, przetworzenie/odzysk i unieszkodliwienie 
dowożonych odpadów komunalnych z terenów gmin należących do Celowego Związku Gmin 
R-XXI, 
 
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 
Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim 
kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej 
nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja 
samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego 
środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku 
pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. 
Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. 
Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w 
Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i 
działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin 
wiejskich 
 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” 
LGD została powołane do życia w 2008r. w celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania 
środkami Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 
obszarze gminy Wolin, Golczewo  i Świerzno. Na mocy umowy o warunkach i sposobie 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zawartej w dn. 7 lipca 2009r. z  Samorządem 
Województwa Zachodniopomorskiego, LGD realizowało Lokalną 
Strategię Rozwoju opracowaną dla swojego obszaru działania i jako 
lokalna instytucja wdrażająca uczestniczyła w dystrybuowaniu środków 
osi 4 LEADER, w ramach 4 działań: Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
Odnowa i rozwój wsi, małe projekty. 
W marcu 2015r. obszar działania LGD został poszerzony o pozostałe 
gminy powiatu kamieńskiego. Obecnie partnerami LGD są: Gmina 
Wolin, Gmina Golczewo, Gmina Świerzno, Gmina Dziwnów, Gmina 
Międzyzdroje, Gmina Kamień Pomorski. 
Celem nadrzędnym LGD jest podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz szeroko 
rozumianego rozwoju  obszarów wiejskich. 
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Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego 
Stowarzyszenie realizuje lokalną strategię rozwoju 
obszaru rybackiego za pośrednictwem swojego Biura 
oraz organów statutowych. Główne zadanie to 
przeprowadzić procedurę wyboru projektów i 
beneficjentów środków unijnych, 
a następnie dokonać ich rozliczenia.  
 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
Biuro Stowarzyszenia wykonuje zadania, nałożone przez Statut, Regulamin Biura i uchwały 
Władz. Stowarzyszenie realizuje cele, zgodnie z § 3 ust. 2 
pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
Pomerania, poprzez: "podejmowanie inicjatyw, promowanie 
oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu 
rozwój przedsiębiorczości samorządów w oparciu o środki 
pomocowe Unii Europejskiej oraz innych krajowych i 
międzynarodowych instytucji finansowych". 
Cele Stowarzyszenia 

 wspieranie i rozwijanie samorządności gmin, 
 reprezentowanie interesów gmin, 
 wspomaganie współpracy między gminami, 
 pomaganie gminom w ich codziennej działalności, 
 informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej, 
 koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie. 

 
Część III  
Rozdział I Polityka, strategie, programy i plany 
 
1.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo 
(Uchwała nr XXXIII/218/02 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lipca 2002 r. z późniejszymi 
zmianami) 
 
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy,  
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo. Jako dokument planistyczny 
o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy, wyznacza kierunki zagospodarowania 
gminy. 
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Golczewo, było zmieniane 9 razy. Ostatnia zmiana w 2017 r. została przyjęta uchwałą nr 
XXXIV/262/2017 z dnia 27 października 2017 r.  
 
1.2 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Golczewo na lata 2007-2020 
(Uchwała Nr XI/102/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28.02.2008 r. 
 
Podstawą rozwoju gminy Golczewo jest strategia, która określa misję oraz cele  
i kierunki działania do roku 2020.  
Misja strategii jest zbieżna z misją wyznaczoną w Programie Rewitalizacji: „Naturalny obszar 
o bogatych walorach przyrodniczo-krajobrazowych sprzyjających rozwojowi usług 
turystycznych. Gmina uzbrojona w infrastrukturę techniczną warunkującą wysoki poziom życia 
jej mieszkańcom. Obszar o wysoko rozwiniętej przedsiębiorczości (sektor rolny, małe i średnie 
przedsiębiorstwa), w którym rozwój społeczno-gospodarczy ukierunkowany jest na wzrost 
poziomu zatrudnienia mieszkańców 
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy oparta jest na dwóch celach 
strategicznych, które wskazują na potrzebę rewitalizacji w zakresie wsparcia sfery 
środowiskowej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej:  
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IA Działać na rzecz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (w tym w 
szczególności:  
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarach zwartej zabudowy.  
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla zabudowy rozproszonej),oraz  
IB Podjąć działania w kierunku rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej i około 
drogowej (w tym: 1. Poprawa stanu technicznego istniejących dróg gminnych oraz budowa 
dróg w obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej, atrakcji turystycznych  
i terenów inwestycyjnych. 2. Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych  
i wojewódzkich przebiegających przez teren gminy Golczewo, z uwzględnieniem budowy 
obwodnicy Golczewa. 3. Rozbudowa i przebudowa obiektów infrastruktury około drogowej 
(chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie).Ponadto, potrzeba rewitalizacji wynika z 
następujących priorytetów zbieżnych z celami rewitalizacji w zakresie sfery społecznej:  
PRIORYTET II A. Działać na rzecz budowy i przebudowy infrastruktury kulturalnej  
i oświatowej.  
Kierunek 2. Utworzenie Gminnego Domu Kultury wraz z siecią świetlic wiejskich, jako instytucji 
kultury zajmujących się organizacją życia kulturalnego mieszkańców gminy. Program 
Rewitalizacji powiązany jest ze Strategią w zakresie Celów Niezbędnych,  
a w szczególności: 
Cel IIID. Podjąć działania w kierunku wszechstronnego rozwoju edukacyjnego dzieci  
i młodzieży z terenu gminy.3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie placówek 
oświatowych i kulturalnych. 
CEL NIEZBĘDNY III E. Podjąć działania w kierunku rozwoju bazy rekreacyjnej  
i sportowej. 2. Tworzenie otwartych centrów sportowych (boiska, obiekty rekreacyjne) wraz z 
Ogródkami Jordanowskimi na terenie poszczególnych miejscowości.  
3. Wyznaczanie i zagospodarowanie rekreacyjnych szlaków turystycznych.  
CEL NIEZBĘDNY III F. Podjąć działania w kierunku zachowania czystego, nieskażonego 
powietrza na terenie gminy. Opis kierunków działań:1. Likwidacja  
i ograniczenie niskiej emisji m.in. poprzez rozbudowę sieci gazowniczej na terenie gminy 
Golczewo. 2. Promocja nowych technologii grzewczych (np. solary –jako naturalne źródło 
pozyskiwania energii cieplnej, biomasa, pompy cieplne) wśród mieszkańców gminy.  
 
1.3 Program Rewitalizacji Gminy Golczewo (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/288/2018 r. z 
dnia 29.01.2018 r. zmieniona uchwałą Nr XLIV/328/2018 z dnia 13.08.2018 r. oraz Uchwałą 
Nr III/22/2018 z dnia 19.12.2018 r 
 
Program rewitalizacji ma być dokumentem funkcjonalnym, dającym możliwość jego kolejnych 
modyfikacji w zależności od możliwości finansowych i organizacyjnych zarówno gminy jak i 
partnerów zewnętrznych. Dlatego założono, iż rewitalizacja powinna objąć obszar 
skoncentrowany. Tam w pierwszej kolejności powinny zostać zlokalizowane inwestycje 
zmierzające do poprawy sytuacji na obszarach zdegradowanych. W efekcie wskazano 
obszary kryzysowe, dla których zasadne jest rozpoczęcie procesu rewitalizacji. W ramach 
odbytych warsztatów, spotkań z mieszkańcami, spacerów studyjnych, przeprowadzonych 
badań ankietowych oraz wywiadów indywidualnych i grupowych otrzymano dane, które 
potwierdzają wnioski z analizy danych zastanych, co do obszaru zdegradowanego. 
 
Wyznaczony obszar rewitalizacji nie zajmuje łącznie więcej niż 20% powierzchni Gminy i 
obejmuje nie więcej niż 30% mieszkańców. Tereny poszczególnych podobszarów 
wchodzących w skład obszaru rewitalizacji charakteryzują się następującymi parametrami: 1. 
Gadom, w (153 mieszkańców, 476,27 ha powierzchni) 2. Niemica (161 mieszkańców. 766,06 
ha powierzchni) 3. Unibórz (98 mieszkańców, 552,97 ha powierzchni) 4. Sosnowice (97 
mieszkańców, 693,20 ha powierzchni)5. Upadły (204 mieszkańców, 528,55 ha powierzchni)6. 
Podobszar Golczewo I (959 mieszkańców -(ul. Dworcowa (88 m.), ul. Niepodległości (212m.), 
ul. Ogrodowa (25m.), ul. Zwycięstwa (570 m.), ul. Szkolna 1-5a (56m.), ul. Krótka (8) –ok. 200 
ha powierzchni. 
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1.4 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golczewo na lata 2014-
2020.Podjęta uchwałą Rady Miejskiej Golczewa Nr III-22-2014 z dnia 19 grudnia 2014  
 
Strategia opracowana została dla określenia polityki społecznej Gminy Golczewo, jej celów i 
kierunków działania na najbliższe lata, które pozwalają na budowanie spójnego i skutecznego 
systemu instytucjonalnej ochrony bezpieczeństwa mieszkańców gminy, tak by dać im 
możliwość gwarancję zaspokojenia różnorodnych potrzeb, dążeń, aspiracji.  
 
W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy Golczewo 
wytyczono następujące kierunki działań dotyczące:  
1. aktywizacji społecznej i przeciwdziałania bezrobociu marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu,  
2. edukacji i oświaty oraz bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego,  
3. pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,  
4. profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.  
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Burmistrz Golczewa do dnia wykonania sprawozdania nie powołał zespołu oceniającego 
strategię. W związku z tym sprawozdanie z realizacji strategii przygotowane zostało przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie. 
 
 
1.5 Programem Oczyszczania Gminy Golczewo z Azbestu na lata 2012-2032. 
 
Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku wprowadzono zakaz stosowania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U Nr 101, poz. 628 z późn.zm.), w roku 1998 w Polsce zakończono 
produkcję wyrobów zawierających azbest. Na posiadaczy wyrobów zawierających azbest 
nałożono obowiązek ich inwentaryzowania i przestrzegania specjalnych procedur w trakcie 
usuwania, transportu i ich składowania. Szacuje się, że proces usuwania wyrobów 
zawierających azbest trwać będzie ok. 30 lat. W dniu 14 lipca 2009r. Rada Ministrów podjęła 
uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z 
Azbestu na lata 2009-2032”.W dniu 15 marca 2010r. Rada Ministrów podjęła uchwałę 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032”. Ze względu na długi czasookres takiego 
przedsięwzięcia należy mieć świadomość z faktu, iż proces eliminowania wyrobów z azbestu 
na terenie gminy uzależniony jest w największym stopniu od zamożności właścicieli obiektów, 
w których występują wyroby zawierające azbest. Najważniejsza jednak, wydaje się być 
możliwość wsparcia finansowego działań, przez państwo i samorząd. Biorąc pod uwagę 
postępujące zużycie tych materiałów, stale rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców 
oraz nowe możliwości w zakresie estetyki wykończenia obiektów budowanych należy przyjąć, 
że proces eliminacji azbestu może ulec przyspieszeniu. To zaś spowoduje, że do 
unieszkodliwienia trafiać będą dziesiątki ton wyrobów zawierających azbest. Celem Programu 
jest wskazanie mieszkańcom Gminy szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka, 
określenie ilości wyrobów zawierających azbest w gminie Golczewo oraz wyznaczenie zadań 
w długookresowym procesie eliminowania wyrobów zawierających azbest z użytkowania. 
Wszystkie te działania przyczyniają się do stworzenia właściwych warunków życia obecnych i 
przyszłych pokoleń. Program ma charakter lokalny, jest jednak spójny z głównymi założeniami 
programu ogólnopolskiego. W Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 200 
 
1.6 Uchwały Rady Miejskiej w Golczewie w roku 2019 

 
Rada Miejska w Golczewie VIII kadencji w roku 2019 podjęła 88 uchwał z czego 22 podlegało 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, a 17 było objętych 
nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 
 

Część IV  
Budżet obywatelski i fundusz sołecki 
 
Rozdział I 
1.1 Budżet obywatelski 
Budżet obywatelski inaczej partycypacyjny stanowi demokratyczny proces dyskusji i 
podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy decyduje o 
tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego lub też publicznego.  
Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów 
w wydawaniu pieniędzy przez samych członków danej wspólnoty, wybór delegatów 
budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności, wsparcie techniczne ze strony rajców 
miejskich (na poziomie lokalnym), lokalne i regionalne zgromadzenia w celu debaty i 
głosowania nad priorytetowymi wydatkami, a następnie implementacja pomysłów mających 
bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców.  
Projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2019  
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Numer 
projektu 

Tytuł projektu 
Ilość 

głosów 
Miejsce 

Kwota 
(w zł) 

1. Rozbudowa remizy OSP w Kozielicach 315 I 0,00 

2. 
Wymiana bramy garażowej remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mechowie oraz zakup szafek 
na wyposażenie osobiste i ubrania bojowe 

292 II 29 000,00 

3. 
Doposażenie placu wiejskiego w Niemicy na 
działce 216/39 

269 III 80 000,00 

4. 

Bezpiecznie w naszych miejscowościach – 
monitoring przestrzeni publicznych w 
miejscowościach Wysoka Kamieńska i 
Kretlewo 

242 IV 0,00 

5. 
Remont i doposażenie placówki wsparcia 
dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Golczewie 

138 V 50 000,00 

 
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy złożyli 10 propozycji do budżetu, 5 zostało 
poddanych głosowaniu. Zrealizowano 3 projekty. 
Gmina Golczewo na realizacje budżetu obywatelskiego przeznaczyła w roku 2019 w budżecie 
kwotę 300 000,00 zł. 
W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano: 
a) wymiana bramy garażowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechowie oraz zakup 
szafek na wyposażenie osobiste i ubrania bojowe – 21 188,31 zł; 
b) Doposażenie placu wiejskiego w Niemicy na działce 216/39 – 80 000,00 zł; 
c) Remont i doposażenie placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w Golczewie – 32 952,29 zł; 
Razem w ramach zadań budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę  134 140,60 zł. 
 
Rozdział II 
2.1 Fundusz sołecki 
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki finansowe 
wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie 
przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli 
mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki 
finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane  
w sposób prawidłowy i efektywny. Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono 
zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych 
społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił 
znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich. Zasady 
tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego oraz zasady zwrotu (z budżetu państwa) części 
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (obecnie wysokość zwrotu wynosi 20, 
30 i 40%, najwyższy zwrot dostają gminy najuboższe, a najmniejszy te najbogatsze) – reguluje 
ustawa o funduszu sołeckim. Fundusz sołecki jest realizowany od 2009 r. Biorąc pod uwagę 
liczbę gmin w których funkcjonuje fundusz można stwierdzić, że jest to rozwiązanie zgodne z 
oczekiwaniami społeczności wiejskiej. Poniższa tabela wskazuje zdania oraz wysokość 
funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw.  
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W budżecie Gminy Golczewo na rok 2019 przeznaczono kwotę 247 165,63 zł. 
 

 
 

Lp. Nazwa 
sołectwa 

Nazwa zadania Plan (w zł) Wykonanie 
(w zł) 

wskaźnik % 

1. Baczysław   12 212,31 11 576,64 94,79% 

    opłata abonamentu 
telewizyjnego 

250,00 245,15 98,06% 

    organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych 

3 000,00 2 570,06 85,67% 

    zabezpieczenie wiaty 
drewnianej i 
stołów/zabudowa wiaty 

7 662,31 7 507,47 97,98% 

    Poprawa i utrzymanie 
estetyki miejscowości 

1 300,00 1 253,96 96,46% 

2. Drzewica   14 391,62 14 391,62 100,00% 

    podtrzymanie lokalnej 
tradycji i pobudzenie 
aktywności społecznej 
poprzez działania 
promocyjne w tym 
uroczystości i imprezy 
rekreacyjno-sportowe, 
turnieje, warsztaty, itp. 

3 500,00 3 500,00 100,00% 

    zagospodarowanie i 
utrzymanie świetlicy 
oraz miejsc spotkań w 
Kłodzinie i Drzewicy 
(zakup urządzeń do 
siłowni zewnętrznej i 
placu zabaw, 
ogrodzenie, 
nasadzenia - krzewy, 
kwiaty, ławy i stoły, 
konserwacje istniejącej 
infrastruktury, paliwo) 

10 891,62 10 891,62 100,00% 

3. Gadom   14 391,62 14 310,40 99,44% 

    zakupienie 
wyposażenia placu 
zabaw (siłownia 
zewnętrzna, zakup 
łapacza na boisko do 
piłki nożnej) 

9 000,00 8 934,78 99,28% 

    organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych 

2 000,00 1 994,72 99,74% 

    wykopanie studzienki 
do podłączenia wody 

2 000,00 1 998,02 99,90% 

    Poprawa estetyki 
miejscowości 

1 391,62 1 382,88 99,37% 
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4. Kłęby   25 123,65 25 079,77 99,83% 

    zakup i montaż wiaty w 
Ronicy 

5 000,00 4 957,46 99,15% 

    organizacja imperz 
kulturalno-
rozrywkowych i sport 

3 123,65 3 122,31 99,96% 

    wyposażenie i bieżące 
utrzymanie świetlicy 
wiejskiej 

17 000,00 17 000,00 100,00% 

5. Kozielice   19 449,24 19 433,60 99,92% 

    Utrzymanie i poprawa 
estetyki miejscowości 

500,00 496,45 99,29% 

    Organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych, w tym 
zakup drobnego 
wypsażenia do ich 
organizacji 

3 500,00 3 498,00 99,94% 

    rozbudowa remizy 
OSP w Kozielicach 

15 449,24 15 439,15 99,93% 

6. Kretlewo   17 434,41 16 691,44 95,74% 

    Utrzymanie i poprawa 
estetyki miejscowości 

2 000,00 1 675,19 83,76% 

    Uzupełnienie 
wyposażenia placu 
zabaw 

2 000,00 1 948,61 97,43% 

    Utrzymanie świetlicy w 
Kretlewie 

500,00 432,10 86,42% 

    Organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych 

4 000,00 3 746,97 93,67% 

    zakup wyposażenia, 
sprzętu i ubrań do 
działań ratowniczo-
gaśniczych 

2 900,00 2 899,95 100,00% 

    naprawa dróg 
lokalnych 

6 034,41 5 988,62 99,24% 

7. Mechowo   18 503,51 18 429,77 99,60% 

    Utrzymanie i poprawa 
estetyki miejscowości 

2 000,00 1 988,66 99,43% 

    Utrzymanie świetlicy 
wiejskiej 

3 000,00 2 976,59 99,22% 

    Organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych 

2 500,00 2 498,54 99,94% 

    Zagospodarowanie 
terenu pod boisko i 
plac zabaw 

11 003,51 10 965,98 99,66% 

8. Niemica   19 284,76 19 167,93 99,39% 

    Poprawa wizerunku i 
estetyka miejscowości 

6 552,00 6 552,00 100,00% 

    Bieżące utrzymanie 
świetlicy wiejskiej 

6 400,00 6 333,17 98,96% 
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    zorganizowanie imprez 
kulturalno-sportowych 

5 832,76 5 832,76 100,00% 

    zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego 
w Niemicy 

500,00 450,00 90,00% 

9. Samlino   16 283,08 16 274,88 99,95% 

    Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

    podjazd pod teren 
rekreacyjny/Oświetleni
e koło przejścia dla 
pieszych 

4 000,00 4 000,00 100,00% 

    Organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych 

1 583,08 1 582,72 99,98% 

    Poprawa i utrzymanie 
estetyki miejscowości 

700,00 692,16 98,88% 

10. Sosnowic
e 

  12 130,00 11 422,90 94,17% 

    Utrzymanie i estetyka 
miejscowości 

130,00 130,00 100,00% 

    Organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych 

2 000,00 1 991,82 99,59% 

    Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego 

10 000,00 9 301,08 93,01% 

11. Unibórz   13 322,52 13 251,76 99,47% 

    Organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych 

2 000,00 1 989,17 99,46% 

    Utrzymanie i poprawa 
estetyki miejscowości 

500,00 479,42 95,88% 

    zagospodarowanie 
terenu rekracyjnego 

10 822,52 10 783,17 99,64% 

12. Upadły   16 488,68 16 350,11 99,16% 

    Poprawa i utrzymanie 
estetyki miejscowości 

2 400,00 2 400,00 100,00% 

    Bieżące utrzymanie i 
wyposażenie wiaty 

8 100,00 7 961,43 98,29% 

    Organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych 

5 988,68 5 988,68 100,00% 

13. Wołowiec   12 664,62 12 611,61 99,58% 

    Poprawa wizerunku 
miejscowości 

600,00 592,42 98,74% 

    Remont sali w 
Wołowcu 

7 500,00 7 481,67 99,76% 

    Organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych 

864,62 847,71 98,04% 

    Utrzymanie sali w 
Wołowcu 

3 700,00 3 689,81 99,72% 
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14. Wysoka 
Kamieńsk
a 

  35 485,61 35 181,22 99,14% 

    remont, utrzymanie i 
wyposażenie świetlicy 
wiejskiej 

26 985,00 26 985,00 100,00% 

    Organizacja imprez 
okolicznościowych i 
integracyjnych 

7 500,61 7 196,22 95,94% 

    zakup ubioru do 
działań ratowniczo-
gaśniczych 

1 000,00 1 000,00 100,00% 

    RAZEM 247 165,63 244 173,65 98,79% 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


