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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. 2020 poz. 713,1378]. 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.
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1.2 Demografia
Jak wynika z przedstawionego wykresu kołowego najwięcej mieszkańców jest
zameldowanych na terenie miasta Golczewo tj. 2 522 osób, co stanowi 45 % mieszkańców
Gminy Golczewo. W Wysokiej Kamieńskiej jest zameldowanych 620 mieszkańców, co stanowi
11 %. Kolejno Kłęby (317 mieszkańców), Kretlewo (227 mieszkańców), Mechowo (196
mieszkańców) co daje od 3-6 %.
W miejscowościach poniżej 30 mieszkańców, wykres wskazuje 0%.
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I MIESZKAŃCÓW ZAMELDOWANYCH NA POBYT
STAŁY NA TERENIE GMINY GOLCZEWO
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Źródło: Urząd Miejski w Golczewie wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
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Źródło: Urząd Miejski w Golczewie wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
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Procentowy wykaz ilości kobiet z Gminy
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Źródło: Urząd Miejski w Golczewie wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
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Źródło: Urząd Miejski w Golczewie wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
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Rozdział II
2.1 Urząd Miejski w Golczewie
2.1.1 Burmistrz Golczewa
Funkcję Burmistrza Golczewa od 17.11.2018 r. pełni Pan Maciej Zieliński.
Do zakresu działania Burmistrza należy w szczególności 2:
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;
2

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Golczewie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza
Golczewa Nr 28/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Golczewa Nr 128/2020 z dnia
1 października 2020 r.
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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
Funkcję 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;
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
Funkcję Sekretarza Gminy pełni Pani Małgorzata Wójcik zatrudniona na podstawie
umowy o pracę z dnia 1 kwietnia 2019 r.
Do zadań Sekretarza należy 3:
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;
3

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Golczewie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza
Golczewa Nr 28/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Golczewa Nr 128/2020 z dnia
1 października 2020 r.
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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
postępowania 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) opracowywanie 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
Funkcję Skarbnika Gminy pełniła Pani Barbara Deszyńska, powołana uchwałą Rady
Miejskiej w Golczewie Nr IX/74/07 z dnia 21.11.2007 r. odwołana uchwałą Rady Miejskiej
w Golczewie Nr XIX/146/2020 z dnia 24.06.2020 r., obecnie funkcję Skarbnika pełni Pani Anna
Juncewicz-Adamczyk powołana uchwałą Rady Miejskiej w Golczewie Nr XIX/147/2020 z dnia
24.06.2020 r.
a) Do zadań Skarbnika Gminy należy m.in. 4.:
b) kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu, kontrola
wstępna operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań, bieżąca kontrola
funkcjonalna w zakresie powierzonych mu obowiązków;
c) 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;
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) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza
dotyczących budżetu Gminy;
g) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
h) przygotowywanie założeń i planów do projektu budżetu oraz przygotowanie projektu
budżetu Gminy;
i) przekazywanie samodzielnym stanowiskom i gminnym jednostkom organizacyjnym
wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu
budżetowego;

4I

bidem,
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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 finansowymi prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych, zapewnieniu terminowego ściągania
należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
k) opracowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu
i ich analiz;
l) kontrola wydatków budżetu zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, w Urzędzie
i gminnych jednostkach organizacyjnych;
m) nadzór nad realizacją zadań zleconych;
n) przygotowywanie, zmiany oraz bieżąca analiza wieloletniej prognozy finansowej
Gminy;
j)

2.1.5 Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Golczewie
Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Golczewa z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Golczewie
zmienionego zarządzeniem Nr 128/2020 z dnia 1 października 2020 r.

W 2020 r. wielkość zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Golczewie wyniosła:
29 osób na stanowiskach urzędniczych,
12 osób pracownicy gospodarczy i pomoce administracyjne.
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W 2020 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 8.086.451,89 zł w tym koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 2.620.594,47
zł.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2020 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości niematerialne i
prawne
2. Grunty
Budynki, lokale i obiekty
3.
inżynierii lądowej i wodnej
4. Urządzenia techniczne
5. Środki transportu
6. Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
7.
(inwestycje)
RAZEM
1.

Wartość
początkowa
- stan na dzień
31.12.2020 r.

Umorzenie - Wartość netto
stan na dzień na dzień
31.12.2020r. 31.12.2020 r.

59 228,00

53 487,00

5 741,00

5 116 451,46

0,00

5 116 451,46

15 890 375,64

5 699 235,30

10 191 140,34

730 738,83
2 900 892,41
208 540,88

507 690,97
2 122 323,81
198 969,44

223 047,86
778 568,60
9 571,44

4 529 715,93

0,00

4 529 715,93

29 435 943,15

8 581 706,52

20 854 236,63

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;
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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 47 nauczycieli i 26
pracowników administracji i obsługi. Koszty działalności jednostki wynosiły 6 807 549,31 zł
w tym koszty wynagrodzenia i ubezpieczeń społecznych 5 422 441,23 zł
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2020 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości niematerialne i
prawne
2.
Grunty
3.
Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
4.
Urządzenia techniczne
5.
Środki transportu
6.
Inne środki trwałe
7.
Środki trwałe w budowie
(inwestycje)
RAZEM
1.

Wartość
początkowa
- stan na dzień
31.12.2020 r.

Umorzenie stan na dzień
31.12.2020r.

Wartość netto
na dzień
31.12.2020 r.

26 838,25

26 838,25

0,00

0,00

0,00

0,00

5 092 096,72

1 723 511,81

3 368 584,91

122 572,65
79 950,00
1 751 528,46

113 574,09
54 632,50
1 733 528,46

8 998,56
25 317,50
18 000,00

0,00

0,00

0,00

7 072 986,08

3 652 085,11

3 420 900,97

3.1.2 Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 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.
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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: 1 637 075,84 zł, w tym wynagrodzenia i ubezpieczenia
społeczne 1 259 195,77 zł

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości niematerialne i
prawne
2.
Grunty
Budynki, lokale i obiekty
3.
inżynierii lądowej i wodnej
4.
Urządzenia techniczne
5.
Środki transportu
6.
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
7.
(inwestycje)
RAZEM
1.

Wartość
początkowa
- stan na dzień
31.12.2020 r.

Umorzenie stan na dzień
31.12.2020r.

Wartość netto
na dzień
31.12.2020 r.

12 948,80

12 948,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1 447 703,84

655 031,35

792 672,49

72 084,30
0,00
350 614,83

19 272,42
0,00
350 614,83

52 811,88
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 883 351,77

1 037 867,40

845 484,37

3.1.3 Miejsko – Gminna Bibliotek Publiczna w Golczewie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie działa w oparciu
o przepisy i ustawy w tym w oparciu o statut wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej
Nr VI/48/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Golczewie.
Dyrektorem Biblioteki jest – Ewa Gryta.
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz
upowszechnianiu wiedzy i rozwoju 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 oraz wypożyczenia na zewnątrz,
c) działalność informacyjna (biblioteczna i regionalna),
d) popularyzacja książki i czytelnictwa,
e) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami
w kierunku rozwoju i zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa,
f) wspieranie lokalnych artystów poprzez upowszechnianie ich twórczości,
g) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
W 2020 r. było zatrudnionych 4 pracowników. Koszty działalności w roku 2020 wynosiły
156.000,00 zł. W tym wynagrodzenia 99.033,69 zł.
Biblioteka prowadzi działalność w budynku stanowiącym własność Gminy Golczewo.
Wartość wykorzystywanego majątku tzw. wyposażenie wynosi 47.860,39 zł. oraz zbiory
biblioteczne o wartości 181 565,56 zł.
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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.
Pełniącą obowiązki dyrektorem GOKIS w 2020 r. w okresie do 31 października była
pani Dorota Opiła-Skubisz. W wyniku przeprowadzonego konkursu dyrektorem placówki na
okres od 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2025 r. została powołana pani 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
5 pracowników na cały etat, dwóch – na część etatu.

w

Golczewie

zatrudnionych

jest

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. GOKiS otrzymał nw. środki finansowe:
1. dotacja z budżetu organizatora (Gminy Golczewo)
458.000,00 zł
2. dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na działanie pn. „Twórcze ferie w
Gminie Golczewo”
5.000,00 zł
3. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup zestawów sprzętów
na poszerzenie oferty i edukacji kulturalnej”
28.000,00 zł
4. dotacja z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
5. „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP na cele kulturalno – rekreacyjne
21.500,00 zł
6. odsetki od środków na rachunku bankowym
39,16 zł
7. odszkodowanie za zalany sufit od ubezpieczyciela
1089,50 zł
8. Łącznie uzyskano przychody w wysokości
513.628,66 zł
Koszty działalności wyniosły 516.485,23 zł w tym wynagrodzenia 281.555,30 zł.
Wykorzystywany majątek przez GOKIS wartość netto 582.478,04 zł (środki trwałe). GOKIS
prowadzi działalności w budynkach 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:
1. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych
potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
2. doprowadzenie w miarę możliwości usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem;
3. 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 14 osób w oparciu o umowę o pracę.
Koszty działalności wyniosły 9 293 653,36 zł w tym na wynagrodzenia 680 338,23 zł. Ośrodek
Pomocy Społecznej prowadzi działalność w budynku stanowiącym współwłasność Gminy
Golczewo.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2020 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości niematerialne i
prawne
2.
Grunty
Budynki, lokale i obiekty
3.
inżynierii lądowej i wodnej
4.
Urządzenia techniczne
5.
Środki transportu
6.
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
7.
(inwestycje)
RAZEM
1.

Wartość
początkowa –
stan na dzień
31.12.2020 r.

Umorzenie –
stan na dzień
31.12.2020 r.

Wartość netto na
dzień 31.12.2020 r.

6 629,30

6 629,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 500,46
0,00
89 124,48

56 493,33
0,00
89 124,48

6 008,13
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

158 254,24

152 246,11

6 008,13

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.
Od 01.09.2020 r. Kierownikiem Zakładu Usług Publicznych jest Pan Janusz Ostapko do
31.08.2020 r. funkcję Kierownika pełnił 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,
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c) utrzymywania czystości i porządku w miejscach publicznych, o ile odrębne przepisy nie
stanowią inaczej,
d) utrzymywania zieleni komunalnej i cmentarzy komunalnych,
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 i utrzymywania plaż i kąpielisk,
i) 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 3 942.518,36 tym na wynagrodzenia 1 943 407,07 zł.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2020 r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RAZEM

Wyszczególnienie
Wartości niematerialne i
prawne
Grunty
Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
( inwestycje)

Wartość
początkowa –
stan na dzień
01.01.2020 r.

Umorzenie –
stan na dzień
31.12.2020 r.

Wartość netto
na dzień
31.12.2020 r.

19 022,56

19 022,56

0,00

0,00

0,00

0,00

18 857 086,00

9 756 923,13

9 100 162,87

317 578,64
773 377,54
135 936,82

218 816,35
502 212,00
135 936,82

98 762,29
271 165,54
0,00

0,00

0,00

0,00

20 103 001,56

10 632 910,86

9 470 090,70

3.1.7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie
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 9 osób. Koszty działalności wyniosły 1 325 484,41 zł w tym na wynagrodzenia 1 061
294,20 zł. SPZOZ prowadzi działalność w budynku stanowiącym współwłasność Gminy
Golczewo.
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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 jest Pan Marcin Bednarczyk.
Podstawową działalnością schroniska jest świadczenie usług związanych z opieką nad
zwierzętami domowymi przede wszystkim bezdomnymi w zakresie wyżywienia,
pielęgnowania, pilnowania i opieki weterynaryjnej. 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 7 osób w oparciu
o umowę o pracę.
Koszty działalności wyniosły 639190,22 zł w tym na wynagrodzenia 345172,32 zł .
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2020 r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RAZEM

Wyszczególnienie
Wartości niematerialne i
prawne
Grunty
Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
( inwestycje)

Wartość
początkowa –
stan na dzień
01.01.2020 r.

Umorzenie –
stan na dzień
31.12.2020 r.

Wartość netto
na dzień
31.12.2020 r.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 711,24

5 650,08

194 061,16

8 049,79
0,00
9 588,30

2 629,79
0,00
3 695,88

5 420,00
0,00
5 892,42

40 080,96

0,00

40 080,96

257 430,29

11 975,75

245 454,54

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 2020 nie prowadziła działalności.
Prezesem Zarządu jest Pan Mirosław Hnatów.
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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
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 436,1498
ha, w tym grunty Skarbu Państwa przekazane Gminie w użytkowanie wieczyste o powierzchni
23,2505 ha.
Powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Golczewo oddanych w wieczyste użytkowanie
wynosi 11,0524 ha.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Golczewo posiada:
a) 69 km sieci wodociągowej;
b) 24,7 km sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej;
c) 85 km dróg stanowiących własność Gminy, w tym 22 km z kategorią dróg
publicznych;
d) kompleks oczyszczalni ścieków;
e) 5 obiektów sportowych, w tym:
− stadion miejski w Golczewie,
− kompleks sportowy ORLIK,
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− kort tenisowy,
− otwarta siłownia w Golczewie,
− boisko Wysoka Kamieńska,
f) 5 cmentarzy komunalnych:
− Golczewo,
− Kozielice,
− Niemica,
− Wysoka Kamieńska,
− Mechowo;
g) 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
Powierzchnia gruntów będących własnością gminy Golczewo wynosi 436 ha gruntów,
z czego w granicach administracyjnych miasta znajduje się 79 ha, na terenach wiejskich 357
ha

Położenie gruntów stanowiących
własność Gminy Golczewo

18%
Wieś (357 ha)
Miasto (79 ha)

82%

1.2.3 Gospodarka nieruchomościami
Użytkowanie wieczyste
Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiadała 11,0524 ha gruntów oddanych w użytkowanie
wieczyste, w tym 8,1780 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla osób prawnych,
a 2,8744 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.
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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 11 działek o łącznej powierzchni 1,7694 ha, w tym w 2020 r.
nastąpiło przekształcenie 1 działki o pow. 0,0799 ha.
Wydano w 2020 r. jedno zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. W 2020 r.
wniesiono 2 opłaty jednorazowe za 20 lat i wydano 2 zaświadczenia potwierdzające wniesienie
opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Dzierżawa i najem nieruchomości
W 2020 r. podpisano 12 umów dzierżawy mienia komunalnego o łącznej pow. 10,2709 ha
oraz 10 umów najmu lokali mieszkalnych i 2 umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.

1.2.4 Nabywanie nieruchomości
W celu realizacji zadań własnych gmina dokonuje nieodpłatnego nabywania oraz
zakupów nieruchomości. W roku 2020 grunty nabywano przede wszystkim na cele drogowe w
ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – nabyto 13 działek o pow.
0,1672 ha. Natomiast w ramach zamiany gruntów z innymi podmiotami nabyto 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 5 działek.
W 2020 r. dokonano zakupu 1 nieruchomości na cele związane z zaspokajaniem potrzeb
społecznych wspólnoty oraz dokonano zniesienia współwłasności 1 lokalu i zamiany udziałów
w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Golczewo w celu uregulowania stanu
współwłasności nieruchomości.
W sumie w 2020 r. nabyte zostały nieruchomości o powierzchni 1,1185 ha.

Nabyte nieruchomości w 2020 r.
16%

84%

Wieś (0,9400 ha)

Miasto (0,1785 ha)
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1.2.5 Sprzedaż nieruchomości
W roku 2020 dokonano sprzedaży nieruchomości o ogólnej powierzchni 3,6549 ha
w tym na terenie miasta 0,1836 ha a na terenach wiejskich 3,4713 ha. Gmina kontynuowała
sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
z uwzględnieniem 85-99 % bonifikaty od ceny. W 2020 roku sprzedano 16 lokali mieszkalnych
i użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 1162,36 m2,w tym na terenie samego miasta
Golczewa 9 lokali o pow. 383,49 m2.
Tabela dotycząca sprzedaży w latach 2019 i 2020:
Rok
Sprzedaż nieruchomości
ogółem
Sprzedaż lokali
mieszkalnych i użytkowych
Dochody ze sprzedaży

2019

2020

4,1013 ha

3,6549 ha

11 lokali

16 lokali

555 694,02 zł

725 519,00 zł

Dochody w 2020 r. uzyskane z obrotu nieruchomościami wyniosły 1 033 372,49 zł, w tym:
1) ze sprzedaży nieruchomości – 725 519,00 zł;
2) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 846,89 zł;
3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 13 629,96 zł;
4) opłat z tytułu dzierżaw – 220 683,64 zł;
5) opłat za służebności przesyłu - 72 693,00 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 31.12.2020 r. Zakład Usług Publicznych w Golczewie posiada w swoim zasobie 79
lokali mieszkalnych. Rozmieszczenie lokali mieszkalnych na terenie gminy Golczewo
przedstawia poniższa tabela:
Liczba lokali mieszkalnych
W budynkach ze W
budynkach W
budynkach
Suma lokali
100% udziałem małych wspólnot dużych wspólnot
mieszkalnych
Gminy Golczewo mieszkaniowych mieszkaniowych
Teren miasta
Golczewo

10

23

8

41

Teren gminy poza
miastem Golczewo

6

19

13

38

Razem

16

42

21

79

Na terenie wiejskim gminy Golczewo jest usytuowanych 38 mieszkań komunalnych, pozostałe
41 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. Stawka podstawowa
czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania utrzymuje się na poziomie 2,49 zł.
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ZUP w Golczewie w małych wspólnotach mieszkaniowych zarządza lokalami mieszkalnymi
o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1862 m2.
ZUP w Golczewie w dużych wspólnotach mieszkaniowych zarządza:
a) lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 868 m2,
b) lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej ok 1420 m2.
ZUP w Golczewie w budynkach komunalnych zarządza lokalami mieszkalnymi o łącznej
powierzchni użytkowej ok. 777 m2. Gmina Golczewo w roku 2020 sprzedała 13 lokali z
gminnego zasobu mieszkaniowego: 7 lokali z terenu miasta Golczewa, 6 z terenu gminy
Golczewo.

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. Produkcja wody w 2020 roku wyniosła 467 429 m3, natomiast sprzedaż wyniosła
406 610 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
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 2020 roku wyniosła 102 238 m3
(279,3 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.
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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 ul. Krótka 4 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.
ZUP Golczewo jako zarządca cmentarzami w 2020 r. z tej działalności udokumentował:
- przychód z dokonanych usług -97 571,80 złotych,
- koszty z utrzymania cmentarzy wyniosły -130 549,66 złotych,
-działalność z cmentarzy wykazuje stratę w wysokości -32 977,86 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.
ilość
nieopłaconych
szacowana
ilość istniejących
grobów na
wartość
grobów
powierzchn
ilość
dalsze 20 lat do przychodów
ia
pochówkó
2021 r.
Cmentarz
za
cmentarzy
w w 2020
nieprzedłużo
w
tym:
m2
r.
w tym:
ne opłaty /
ogółe
do
ogółem pochowanyc
netto
m
likwidac
h
ji
Golczew
o
17 473
1 331
2 150
77
102
21
41 861,00
Wysoka
Kam.
5 011
237
351
13
12
8
5 670,00
Kozielic
e
10 300
277
467
10
39
15
13 187,00
Niemica
11 900
135
201
3
26
16
9 925,00
Mechow
o
3 800
237
358
3
38
25
14 494,00
Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów cmentarzy zgodnie
z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach przedstawia poniższa tabela
naliczenia zgodnie z harmonogramem
cmentarz

Golczewo
Wysoka
Kam.
Kozielice

2020 r.
miesięcznie
I-III
IV-XII

rocznie

szacowane naliczenia
2021 r.
miesięcznie
rocznie

722,00

610,80

7663,2

610,8

7329,6

140,00

155,20

1816,8

155,2

1862,4

386,00

263,20

3526,8

263,2

3158,4
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Niemica
Mechowo

180,00
140,00

70,80
70,80

1177,2
1057,2

70,8
70,8

849,6
849,6

RAZEM

1568,00

1170,80

15241,20

1170,80

14049,60

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.
Od wszystkich podmiotów gospodarczych pobierana jest opłata targowa ustalona Uchwałą
Nr XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 lutego 2020 r. w wysokości 10,00
złotych za każdy zajmowany w celu sprzedaży 1 m2 powierzchni, która pobierana jest przez
inkasenta.
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
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.
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
25

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.
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.
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.
W roku 2020 obowiązywało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Golczewo, przyjęte uchwałą Nr XXXIII/218/02 Rady Miejskiej
w Golczewie z dnia 18 lipca 2002 r. z późniejszymi zmianami. Ostatnia zmiana w 2017 r.
została przyjęta uchwałą nr XXXIV/262/2017 z dnia 27 października 2017 r.
1.5.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Nr uchwały
L.p.

Nazwa planu

uchwalającej
plan

Publikacja w Dz. Urz.

1.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Wysoka
Kamieńska, jednostki ewidencyjnej gminy
Dz. Urz. Woj.
Golczewo, obejmującego nr 278/2 - Nr XXIX/191/05 Zachodniopomorskiego
z dnia 10
278/49, (tereny o funkcji zabudowy
Nr 115, poz. 2494
listopada
2005 r.
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy
rekreacyjnej).

2.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
Nr XIX /168/08 z
przestrzennego – część działki 16/6
dnia 29 grudnia
obrębu Samlino, gm. Golczewo, (teren
2008 r.
górniczy).

Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego
Nr 6, poz. 202

3.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy Golczewo, część
obrębu Golczewo 7, działka 568, (tereny o
funkcji
przemysłowej,
usługowej
i
składowej).

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 XXXVII/316/10 z
Baczysław,
Dargoszewo.
Kozielice, dnia 30 czerwca
Kretlewo i Samlino, (tereny pod lokalizację
2010 r.
elektrowni wiatrowych).

Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego
Nr 81, poz. 1518
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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 XXXIV/263/2017
Dz. Urz. Woj.
przestrzennego gminy Golczewo w
z dnia
Zachodniopomorskiego
obrębach Samlino i Wołowiec, (tereny o 27 października
z 2017 r. poz. 5367
funkcji rolniczej).
2017 r.

7.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy Golczewo w
obrębie Mechowo, (tereny produkcji
rolnej).

8.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy Golczewo w
obrębie Samlino, (tereny sportu i rekreacji).

Nr XI/81/2019
z dnia 23
sierpnia 2019 r.
Nr XIII/93/2019
z dnia 25
października
2019 r.

Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego
z 2019 r. poz. 5101
Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego
z 2019 r. poz. 5927

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie
zasad zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy terenu następuje w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują swoim zasięgiem około 1265
ha gminy Golczewo, co stanowi ok. 7,22% powierzchni gminy.
W roku 2020 r. prowadzono procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonych w obrębie 5 Golczewo (działka 375/4)
z przeznaczeniem pod poszerzenie cmentarza komunalnego w Golczewie.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokalizację inwestycji celu publicznego
ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast sposób
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy innych inwestycji ustala się w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.
W 2020 r. Burmistrz Golczewa wydał łącznie 62 pozytywne decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w tym:
− 60 o warunkach zabudowy,
−

2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły w większości zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz urządzeń infrastruktury technicznej w postaci farm fotowoltaicznych,
pozostałe zabudowy: handlowo - usługowej, zabudowy gospodarczej, garażowej, zalesienia
gruntów.
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły budowy odcinków sieci
gazowej.
Na wnioski zainteresowanych wydano łącznie 264 zaświadczenia z zakresu planowania
i zagospodarowania przestrzennego.
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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:
a) odpady zmieszane,
b) frakcja sucha (plastik, opakowania wielomateriałowe, metale) – worek żółty,
c) papier i tektura – worek niebieski,
d) szkło – worek zielony,
e) 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. Dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym
i jesiennym, organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości. 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. Na
terenie Zakładu Usług Publicznych w Golczewie przy ul. Krótkiej 4 działa punkt selektywnej
zbiórki odpadów. Odpady dostarczane do PSZOK mieszkańcy organizują we własnym
zakresie i na własny koszt. Odpady można dostarczać w każdą środę w godzinach od 7:00 do
17:00.
W 2020 r. Rada Miejska w Golczewie podjęła następujące uchwały:
− Uchwała nr XVI/117/2020 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik;
−

Uchwała nr XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W oparciu
o powyższe przepisy, w lutym 2020 r. podjęte zostały uchwały Rady Miejskiej w Golczewie,
które miały na celu dostosowanie prawa miejscowego do wymogów ustawowych. Nowelizacja
w/w ustawy zniosła min. możliwość wyboru metody sposobu zbierania odpadów na terenie
nieruchomości. Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
selektywnego zbierania odpadów wytworzonych na terenie własnej nieruchomości. Kolejną
istotną zmianą jest obowiązek zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne
w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Właściciele nieruchomości
jednorodzinnych w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych mogą skorzystać
z obniżonej stawki w wysokości 2,00 zł od mieszkańca.
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Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy mają
obowiązek prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczególny nacisk kładzie się na selektywną
zbiórkę. Na stronie internetowej gminy Golczewo zamieszczane są informacje o podmiotach
odbierających odpady i miejscach ich zagospodarowania, punktach selektywnego zbierania
odpadów, jak i sposobach świadczenia usług przez te punkty. Zadaniem kampanii
edukacyjnych z zakresu segregacji odpadów jest aktywizacja społeczeństwa i motywowanie
do działań proekologicznych. Założeniem tych działań najczęściej jest zmniejszenie strumienia
odpadów przekazywanych na składowiska, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach
domowych surowców wtórnych.
Rok 2020 był rokiem bardzo specyficznym. Pandemia Covid-19 uniemożliwiła
w znacznym stopniu podejmowanie działań edukacyjnych bezpośrednio z mieszkańcami.
Przeprowadzono na terenie naszej Gminy dystrybucję ulotek oraz plakatów informujących jak
prawidłowo segregować odpady komunalne. Plakaty oraz ulotki zostały także dostarczone do
wszystkich zarządców Wspólnot i Spółdzielni a także dla sołtysów. Gmina Golczewo informuje
mieszkańców zarówno przez stronę internetową, poprzez umieszczanie informacji na
tablicach ogłoszeniowych oraz poprzez bezpośrednią informację w biurze Gospodarki
Odpadami Komunalnymi.
Rozdział II
2.1 Informacja finansowa
Lp.

Wyszczególnienie

Plan

2020
Wykonanie

%

Plan

2019
Wykonanie

dochody ogółem,
35 549 616,31
38 412 987,49
108,05%
27 754 234,53
27 681 056,97
w tym:
29 771 655,25
30 100 539,54
101,10%
26 628 085,29
26 580 852,78
1.1 dochody bieżące
dochody
5 777 961,06
8 312 447,95
143,86%
1 126 149,24
1 100 204,19
1.2
majątkowe
wydatki ogółem, w
87,11%
2. tym:
38 383 452,31
33 435 426,84
26 999 047,01
25 579 636,92
97,73%
2.1 wydatki bieżące
27 337 427,68
26 717 647,80
24 779 150,29
24 430 386,86
2.2 wydatki majątkowe 11 046 024,63
6 717 779,04
60,82%
2 219 896,72
1 149 250,06
źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-NDS za 2019 i 2020
1.

%
99,74%
99,82%
97,70%
94,74%
98,59%
51,77%
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Struktura wykonanych dochodów w 2020 r. wg
zadań
1,57%

dochody związane z realizacją
zadań własnych

21,60%

dochody związane z realizacją
zadań zleconych

76,83%

Struktura dochodów w 2020 r.
Lp. Grupy dochodów
1.
2.

Plan na dzień
31.12.2020 r.

Wykonanie na
dzień 31.12.2020
r.
8 254 307,00
8 297 340,80

subwencje
8 254 307,00
dotacje na zadania zlecone
8 421 930,64
dotacje na zadania bieżące i
majątkowe realizowane na
3.
podstawie porozumień z organami 603 314,70
603 314,70
administracji rządowej i
samorządowej
dotacje celowe z budżetu państwa
4.
858 684,19
776 993,45
na realizację zadań własnych
dotacje celowe w ramach
5.
programów finansowanych z
3 901 652,00
3 931 055,71
udziałem środków europejskich
udział w podatku dochodowym od
6.
osób prawnych i od osób
4 377 444,00
4 275 428,83
fizycznych
wpływy z podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego i
7.
4 539 895,00
5 091 270,64
podatku od środków
transportowych
8.
pozostałe dochody własne
4 592 388,78
7 183 276,36
RAZEM
35 549 616,31
38 412 987,49
źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za 2020 r.

%
100,00%
98,52%

100,00%

90,49%
100,75%

97,67%

112,15%
156,42%
108,05%
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Wykonane wydatki w 2020 r.
20%

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

80%

Wykonane wydatki w 2019 r.
4%

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

96%
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Struktura dochodów wykonanych Gminy Golczewo w 2020 r.
subwencje

18,70%

21,49%
dotacje na zadania zlecone

dotacje na zadania bieżące i majątkowe
realizowane na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej i samorządowej
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań własnych

13,25%

dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

21,60%

udział w podatku dochodowym od osób
prawnych i od osób fizycznych
wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego i podatku od środków transportowych

11,13%

10,23%

1,57%

pozostałe dochody własne

2,02%

Raport o stanie Gminy Golczewo za 2020 rok
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2.2 Środki pozabudżetowe w 2020 roku
L.p
.
Tytuł projektu oraz źródło finansowania

Data podpisania
umowy

Wartość
całkowita
projektu
(wniosek/
umowa)

Wysokość
dofinansowania
(wniosek/
umowa)

Wartość
całkowita
(rozliczenie)

Wartość
dofinansowania
po rozliczeniu

25.03.2019 r.

274 064,47 zł

200 000,00 zł

273 645,19 zł

200 000 zł

27.07.2020 r.

31 780,00 zł

30 000,00 zł

31 780,00 zł

30 000,00 zł

19.06.2020 r.

40 000,00 zł

19 000,00 zł

88.000,00 zł

19 000,00 zł

16.09.2019 r.

886 674,63 zł

620 672,24 zł

861 778,39 zł

569 569,57 zł

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej
Kłodzinie”
1

2

Program Rybactwo i Morze – Urząd
Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
„Granty sołeckie 2020” Sołectwo Kretlewo,
Sołectwo Sosnowice; Sołectwo Wysoka
Kamieńska
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
„Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej
oraz doposażenie w sprzęt sportowy”

3
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

4

„Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo
łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106”
Fundusz Dróg Samorządowych
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„Wymiana oświetlenia miejskiego na
energooszczędne
w Golczewie”
5

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Golczewo”

6

06.09.2019 r.

539 729,64 zł

456 156,44 zł

369 980,48 zł

302 375,15 zł

22.10.2020 r.

5 839,20 zł

4 087,44 zł

10 970,06 zł

4 087,44 zł

29.06.2020 r.

5 000,00 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł

4 000,00 zł

19.10.2020 r.

37 6451,50 zł

10 000 zł

37 651,50 zł

10 000 zł

26.01.2020 r.

6 211 524,02 zł

3 865 873,98 zł

6 041 060,15
zł

3 783 570,01 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie
„Udzielenie wsparcia finansowego na zakup
książek do biblioteki szkolnej w Wysokiej
Kamieńskiej”
7
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –
Priorytet 3
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
„Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym
w Wysokiej Kamieńskiej”
8

9

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej – Counter Found”oraz Rządowy Fundusz
Inwestycji lokalnych
„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”

37

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Mechowo-Gacko gm. Golczewo wraz z zakupem
beczki asenizacyjnej”
10

17.06.2020 r.

388 249,27 zł

200 848,00 zł

W realizacji

W realizacji

19.05.2020 r.

312 964,31 zł

100 000,00 zł

W realizacji

W realizacji

08.05.2020 r.

2 319 518,92 zł

1 855 614,82 zł

W realizacji

W realizacji

W ramach
naboru nie
podpisuje się
umowy o
dofinansowanie

904 387,02 zł

904 387,02 zł

W realizacji

W realizacji

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
PROW 2014-2020
„Budowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w
Wysokiej Kamieńskiej”
11

12

Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Województwa Zachodniopomorskiego oraz
Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych
„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 oraz Rządowy
Fundusz Inwestycji lokalnych
„Modernizacja sal gimnastycznych w ZSP
w Golczewie”

13
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
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„Budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie”
14

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
„Budowa świetlicy wiejskiej w Samlinie”

15

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niemicy”

16

17

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
„Budowa sieci oświetlenia ulicznego w
miejscowościach, w których działały PGR”
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
„Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Wysokiej
Kamieńskiej”

18
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

19

„Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z
wymianą oświetlenia w budynku ZSP w
Golczewie”

Nie wybrano do
dofinansowania

838 195,20 zł

838 195,20 zł

ND

ND

Wyniki naboru
w 2021 r.

970 528,18 zł

970 528,18 zł

ND

ND

Wyniki naboru
w 2021 r.

831 923,78 zł

831 923,78 zł

ND

ND

Wyniki naboru
w 2021 r.

1 682 172,60 zł

1 682 172,60 zł

ND

ND

Wyniki naboru
w 2021 r.

447 991,40 zł

447 991,40 zł

ND

ND

Wyniki naboru
w 2021 r.

1 125 832,75 zł

1 125 832,75 zł

ND

ND

Nie wybrano do
dofinansowania

1 753 000,00 zł

1 753 000,00 zł

ND

ND

Wyniki naboru
w 2021 r.

1 431 977,50

715 988,75 zł

ND

ND

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
„Przebudowa drogi wewnętrznej w Samlinie”
20

21

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Wysoka Kamieńska łączącej się z drogą
wojewódzką nr 108 wraz z przebudową
oświetlenia ulicznego”
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Fundusz Dróg Samorządowych
„POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA
EDUKACJA” Program Grantowy
22
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalnią ścieków w m. Wysoka Kamieńska”
23
Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych

24

25

„Modernizacja oświetlenia na terenie
miejscowości Niemica”
KARR S.A.
Uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla gmin i powiatów
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
„Kabaretowe Pożegnanie Lata Golczewie”

26

Urząd marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

03.11.2020 r.

64 832,00

64 832,00

64 832,00

64 832,00

Projekt nie
został wybrany
do
dofinansowania

13 961 024,55 zł

13 961 024,55 zł

ND

ND

22.06.2020 r.

44 600,00 zł

21 500 zł

44 600,00 zł

17 480,00 zł

Środki
przyznano
02.09.2020 r.

1 184 848,00 zł

1 184 848,00 zł

W trakcie
rozliczania

W trakcie
rozliczania

Podpisanie
umowy
w 2021 r.

67 579,86 zł

38 178,00 zł

ND

ND

W 2020 r. złożono 21 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 30 629 825,68 zł. Łączna wartość przyznanych
dotacji i innych środków pozabudżetowych wyniosła 8 264 991,26 zł, dla porównania w 2019 r. wartość środków pozabudżetowych
wyniosła 1 438 737,00 zł.
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Rozdział III
3.1 Inwestycje
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie

Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej

Raport o stanie Gminy Golczewo za 2020 rok

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

Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – III etap (droga
w Kłębach)

Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi 1027Z Rekowo-Kozielice

Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wysokiej
Kamieńskiej oraz doposażenie w sprzęt sportowy

Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Niemica
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Budowa chodnika w miejscowości Mechowo

Remont kuchni i jadalni w ZSP Golczewo. Całkowity koszt remontu 122 671,14 z czego
dofinansowanie wynosiło 80 000,00 zł.

Sprzęt komputerowy do Szkół
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W dniu 6 listopada 2020 r. przekazano Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej sprzęt
komputerowy - 24 laptopy oraz wózek do przechowywania laptopów o łącznej wartości
57 299,30 zł, zakupiony w ramach realizacji projektu pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województw: wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego” z
Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014 – 2020.
Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży
w Goleniowie. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców gminy Golczewo, zwłaszcza osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem.
Uczestnicy projektu brali udział w dwudniowych szkoleniach (1 moduł – 16 godzin
szkoleniowych). W ramach projektu przeprowadzono 24 bezpłatne szkolenia z zakresu
rozwoju kompetencji cyfrowych. Udział w nich wzięło 288 osób powyżej 25 roku życia. Ze
szkoleń mogły skorzystać także osoby po 65 roku życia – stanowiły one ponad 21 %
wszystkich uczestników (61 osób). Uczestnicy mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:
„Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam
w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog), „Rolnik w sieci”
oraz „Kultura w sieci”. Wszyscy kursanci podczas szkoleń otrzymali bezpłatny zestaw
materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Uczestnicy
szkoleń mieli zapewnione także przerwy kawowo-obiadowe w każdym dniu szkolenia. Dzięki
projektowi, powiększyła się grupa świadomych oraz kompetentnych użytkowników komputera
i Internetu, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne
i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Całkowita wartość projektu to kwota 148 320,00 zł, w tym nie był wymagany wkład własny
gminy, a dofinansowanie wyniosło 100%.
Wykonanie elewacji na budynkach świetlic wiejskich w Kłębach i Wysokiej Kamieńskiej –
fundusz sołecki
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Świetlica Wiejska w Kłębach

Świetlica Wiejska w Wysokiej Kamieńskiej

3.1.1 Wydatki związane z realizacją zadań w ramach konkursu „Granty sołeckie 2020”
W ramach konkursu „Granty sołeckie 2020”, który zorganizował Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego zrealizowano nw. zadania:
a) „Budowa parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kretlewie” – wartość 10 000,00
zł,
b) „Doposażenie placu zabaw w Sosnowicach” – wartość 11 300,00 zł,
c) „Budowa skwerku rekreacyjnego przy świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej” – wartość
14 798,00 zł.
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3.1.2 Wydatki związane z infrastrukturą drogową
W 2020 r. przekazano środki finansowe dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie
do wspólnej realizacji zadań infrastruktury drogowej na następujące zadania:
a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego przez
miejscowość Kłęby – III etap” – wartość 584 836,43 zł,
b) „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w miejscowości Kozielice w ciągu drogi
powiatowej nr 1027Z” – wartość 130 601,28 zł,
c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z w miejscowości Mechowo polegającej na
budowie chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na terenie działek
drogowych nr 185 oraz nr 217/2 obręb Mechowo, gmina Golczewo” – wartość
39 360,00 zł.
d) Na drogach gminnych prowadzono inwestycje dotyczące:
e) przebudowy ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr
106 – wartość 873 178,99 zł,
f) przebudowy 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 – wartość 3 491,99 zł,
g) budowy chodnika w m. Wysoka Kamieńska przy ul. Wiejskiej” – wartość
10 149,00 zł,
h) sporządzenia dokumentacji związanej z przebudową ul. Wiejskiej w m. Wysoka
Kamieńska – wartość 19 775,00 zł.
3.1.3 Nieruchomości gminne
a) adaptacja lokalu na cele mieszkalne w budynku przy ul. Dworcowej w Golczewie
w kwocie 41 783,88 zł,
b) zakup pomieszczeń ul. Zwycięstwa w Golczewie w kwocie 100 000,00 zł oraz
nieruchomości w Kłębach z przeznaczeniem na klub w kwocie 30 000,00 zł,
c) zakup nieruchomości w Kretlewie z przeznaczeniem na świetlice w kwocie 94 000,00
zł.
3.1.4 Nakłady na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową:
a) dotacje celowe na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Kozielicach i Kretlewie w kwocie 5 000,00 zł,
b) rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach w kwocie 13 990,09 zł.

3.1.5 Zakupy sprzętu komputerowego i modernizacja Urzędu Miejskiego w Golczewie:
a) zakup serwera i sprzętu komputerowego umożliwiającego pracę zdalną i nowych
komputerów w kwocie 67 556,93 zł,
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b) modernizacja pomieszczeń biurowych w kwocie 15 000,00 zł.

3.1.6 Świetlice i miejsca spotkań w gminie:
a) dokumentacja projektowa budowy świetlicy w Mechowie w kwocie 15 000,00 zł,
b) dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń na świetlicę w Niemicy w kwocie
10 000,00 zł,
c) modernizacja świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 27 175,00 zł,
d) modernizacja świetlicy w Wołowcu w kwocie 10 900,00 zł,
e) modernizacja świetlicy w Kretlewie w kwocie 8 203,23 zł.
3.1.7 Pozostałe wydatki:
a) opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu
przy plaży w Golczewie” w kwocie 12 040,00 zł,
b) spłata zobowiązań związanych z budową przedszkola w kwocie 153 076,96 zł,
c) montaż instalacji gazowej w stołówce szkolnej ZSP w Golczewie w kwocie
36 000,00 zł,
d) budowa sieci wodociągowej na odcinku Mechowo – Gacko w kwocie 3 936,00 zł,
e) realizacja zadania „ Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Niemica” w kwocie
43 100,00 zł,
f) realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Miodowej
w Golczewie” w kwocie 35 850,00 zł,
g) przygotowanie dokumentacji na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Wysoka Kamieńska” w kwocie 15 990,00 zł,
h) opracowanie dokumentacji na realizację zadania „Budowa Skate Parku w Golczewie”
w kwocie 4 800,00 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:
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
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.
1)
2)
3)
4)
5)

4.1 Budżet Gminy Golczewo
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo w 2020 r. wyniosło
38.412.987,49 zł, z czego na działy „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka
wychowawcza” przypadła kwota 8.973.879,13 zł (23,36% ogółu dochodów).
W dochodach oświatowych w 2020 r. największy udział mają: kwota subwencji oświatowej
(5.164.848,00 zł) oraz dotacje ze środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2
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wraz z robotami powiązanymi” (3.283.643,00 zł). Jego wartość wyniosła 6.179.051,
przy czym ostateczne rozliczenie wkładu własnego Gminy nastąpi po zakończeniu prac
weryfikacyjnych przez jednostkę dotującą.
Udział procentowy w strukturze źródeł dochodów oświatowych Gminy przedstawia rys. 1.
Wydatki budżetowe Gminy Golczewo w 2020 r. wyniosły 33.435.426,84 zł, w tym wydatki
majątkowe 6.717.779,04 zł. (20,08% ogółu wydatków). Wydatki przeznaczone na oświatę
(12.680.014,83 zł) oraz na świadczenia i inne formy wspierania rodziny stanowiły ponad 60%
ogółu wydatków. Ich strukturę procentową przedstawiono na rys. 2

4.2 Uczniowie
W 2020 r. funkcjonowały jedynie jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę
Golczewo(w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021), 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) Szkoła Branżowa I stopnia w Golczewie,
d) Liceum Ogólnokształcące w Golczewie;
2) Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej.
Przeprowadzone rekrutacje Liceum Ogólnokształcącego Golczewie oraz Szkoły Branżowej
I stopnia w Golczewie zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak chętnych.
Do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) pozytywnie
załatwiono wszystkie wnioski rodziców, w wyniku czego nie wystąpiła okoliczność zapewnienia
przez Gminę miejsca odbywania wychowania przedszkolnego w innych placówkach na terenie
gmin sąsiednich. Wiązałoby się to z należną opłatą. Te wydatki i tak Gmina Golczewo ponosiła
w 2020 r. w związku uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy
w przedszkolach w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim i Gryficach. Łączne wydatki z tego tytułu,
na podstawie wystawionych not, wyniosły 50.397,66 zł. Do Przedszkola Publicznego w
Golczewie uczęszczały w tym okresie dzieci z gminy Nowogard i Przybiernów. Dochody
z opłaty za wychowanie przedszkolne wyniosły 17.556,48 zł.
Po wygaszeniu działalności Gimnazjum w Golczewie sieć szkół i ich struktura nie uległa
zmianie. Liczbę uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach oświatowych
przedstawiono w tabelach 1i 2.
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Tabela 1. Uczniowie szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa
im. Bolesława Chrobrego
w Golczewie

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

Stan na dzień 30.09.2020 r.
Klasa/Ogółem

I

II

III IV

V

VI VII VIII

***

Liczba oddziałów

2

2

2

1

4

4

2

19

Liczba uczniów

29 40 45 39 12 71 75

38

349

***

2

Szkoła Podstawowa
w Wysokiej Kamieńskiej

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

Stan na dzień 30.09.2020 r.
Klasa/Ogółem

I

II

III IV

V

VI VII VIII

Liczba oddziałów

1

1

1

1

1

1

1

1

8

15

7

8

7

12 15

8

79

Liczba uczniów

7

Źródło: Dane z Systemu Informacji Oświatowej
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Tabela 2. Wychowanie przedszkolne

Grupa wiekowa
w oddziale

Data

Stan na dzień
30.09.2019 r.

Przedszkole, w tym:

Przedszkole
Publiczne
im. Źródełko"
w Golczewie

Szkoła Podstawowa
w Wysokiej
Kamieńskiej

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

103

6

0

0

>> poniżej "0"

75

4

***

***

>>"0"

28

2

***

***

Oddziały przedszkolne w
szkole podstawowej, w
tym:

0

0

12

1

>> poniżej "0"

***

***

6

>>"0"

***

***

6

Stan na dzień 30.09.2020 r.

1
Przedszkole, w tym:

130

6

0

0

>> poniżej "0"

98

4

***

***

>>"0"

32

2

***

***

Oddziały przedszkolne w
szkole podstawowej, w
tym:

0

0

1

>> poniżej "0"

***

***

7

>>"0"

***

***

9

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 2020 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 2020 r. w Gminie Golczewo taka sytuacja wystąpiła w przypadku nauczycieli mianowanych.
Wydatki poniesione dla tej grupy były niższe o 930,59 zł (patrz tabela 3) od wymaganego
poziomu średniego wynagrodzenia wg art. 30 ust. 3 KN. Ww. kwota zostanie wypłacona dla
nauczycieli mianowanych w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.
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Tabela 3
Średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo w 2020 r.

Lp.

Stopnie awansu
zawodowego

Średnioroczna
liczba etatów

1
1
2
3
4

2
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany

3
4,01
5,66
5,88
44,26

Wydatki na średnie
Wydatki
wynagrodzenia
poniesione
zgodnie
zgodnie
z art. 30 ust. 3 KN z art. 30 ust. 1 KN
4
5
164 009,32
169 704,60
257 670,84
310 360,78
346 406,04
345 475,45
3 325 320,70
3 405 603,20
4 231 144,03

Kwota różnicy
(kol. 5 - kol. 4)
6
5 695,28
52 689,94
-930,59
80 282,50
137 737,13

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 w wysokości 0,8% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na te cele w 2020 r.
zaplanowano kwotę 35.705,00 zł. Wydatki wyniosły 34.616,51 zł (97% 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 2020 r. na dowozy do szkół wydano ogółem 380.043,03
zł, w tym:
−

do ZSP Golczewo –215 867,12 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ostromic – 32
793,54 zł,
− do SP Wysoka Kamieńska – 36 624,00 zł,
− do Kamienia Pomorskiego (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną) – dotacja w wysokości 80 000,00 zł.
Od początku roku szkolnego 2020/2021 zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
odbywa się na podstawie rozliczeń okresowych, w oparciu o umowę cywilnoprawną z jego
rodzicami.
Rozdział V Opieka społeczna
5.1 Świadczenia rodzinne -100% finansowane z budżetu państwa
Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na roczne
okresy zasiłkowe, trwające od 1 listopada do 31 października następnego roku.
Świadczenia rodzinne w 2020 roku bez uwzględnienia mechanizmu „złotówka za złotówkę”:
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Rodzaj świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota w zł

7 669

1 725 301

Świadczenia rodzinne razem

Świadczenia rodzinne w 2020 roku z uwzględnieniem wyłącznie mechanizmu „złotówka za
złotówkę”:
Rodzaj świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota w zł

528

38 545,72

Zasiłki rodzinne

5.2 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Nazwa świadczenia

Liczba składek

Kwota w zł

Składki na ubezpieczenie emerytalno
– rentowe od świadczenia
pielęgnacyjnego

160

80 270,53

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
od świadczenia pielęgnacyjnego

130

21 411

Składki na ubezpieczenie emerytalno
– rentowe od specjalnego zasiłku
opiekuńczego

39

5 795,41

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
od specjalnego zasiłku opiekuńczego

47

2 399,40

Razem

X

109 876,34
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Liczba składek ZUS
Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego
Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego
10%

12%
43%
35%

Kwota składek ZUS w zł
Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego
Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego
5% 2%
20%
73%

5.3 Fundusz alimentacyjny
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 900,00 zł. Od 1 października 2020 r. wprowadzono
mechanizm złotówka za złotówkę.

Wypłacone świadczenia z
funduszu alimentacyjnego
Wypłacone świadczenia z
funduszu alimentacyjnego 1 za
1

Liczba świadczeń

Kwota w zł

564

226 513

2

827
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5.4 Świadczenie wychowawcze 500+ - 100% finansowane z budżetu państwa
Liczba wypłaconych
świadczeń

Kwota w zł

10 825

5 364 643,68

Świadczenie
wychowawcze

5.5 Dobry start 300+ 100% finansowane z budżetu państwa
Nazwa świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota w zł

620

188 700

Dobry start

5.6 ,,Za życiem”– świadczenie w kwocie 4 000 zł.100% finansowane z budżetu państwa
Nazwa świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota w zł

,,Za życiem”

1

4 000

5.7 Pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w
2020 r. udzielił pomocy bez względu na rodzaj, źródło finansowania i formę dla 117 rodzin,
liczba osób, którym wydano decyzje 137, liczba osób w rodzinach 237 .
Najczęstsze powody przyznania pomocy:

ubóstwo
wielodzietność
w tym na wsi

długotrwała choroba

ogółem
niepełnosprawność
bezrobocie
0

10

20

30

40

50

60
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Podział zadań:
1.Zadania własne -zasiłki stałe 100% finansowane z budżetu państwa

Formy pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł

Liczba rodzin

Zasiłki stałe – ogółem

40

337

180 019,09

40

Składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu otrzymanego zasiłku stałego - dla osób, które
nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia:
Nazwa świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota w zł

304

15 488,97

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
osób pobierających zasiłek stały

2. Zadania własne – zasiłki okresowe 100% finansowane z budżetu państwa

Formy pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń
w zł

Zasiłki okresowe – ogółem

56

260

80 781,22

3. Zadania własne gminy – zasiłki celowe - 100% finansowane z budżetu gminy
Zasiłki celowe, w tym specjalne celowe, przyznawane były na zaspokojenie podstawowych
potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków,
leczenia, opału.

Formy pomocy

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń w zł

Zasiłki celowe i zasiłki
specjalne celowe

8

25

11 650

4.Zadania własne gminy - odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy
społecznej - 100% finansowane z budżetu gminy
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Liczba osób, którym
Kwota świadczeń
przyznano decyzją Liczba świadczeń
w zł
świadczenia

Formy pomocy

Odpłatność gminy za pobyt w
domu pomocy społecznej

9

składki na ubezpieczenie zdrowotne osób
pobierających zasiłek stały, które nie posiadają
ubezpieczenia z innego tytułu w 100%…

239 236
89
9
11 650
25
8

zasiłki celowe w 100% finansowane z budżetu
gminy

1 080 781

zasiłki okresowe w 100% finansowane z budżetu
państwa

226086
56
180 019

zasiłki stałe w 100% finansowane z budżetu
państwa

337
40
0

liczba świadczeń

239 235,52

15 489
304

pobyt w dps w 100% finansowane z budżetu gminy

kwota świadczeń

89

200000 400000 600000 800000 10000001200000
liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie

5. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” , w 2020 roku : końcowo 75% finansowane
z budżetu państwa, 25% finansowane z budżety gminy.
Należy zaznaczyć, iż rozpoczynając rok budżetowy proporcja programu wynosiła 60%
dotacja – 40% wkład własny, jednak na wnioski gminy została zmniejszona.

program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"
25%
wkład własny
75%

dotacja
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5.8 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zadanie własne - 100% finansowane z budżetu
gminy
W 2020 roku wypłacono 217 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 31 637,15
zł. Nie wypłacono dodatku energetycznego.
5.9 Usługi opiekuńcze
Z tej formy pomocy skorzystało w 2020 roku 17 osób. Koszt jednostki godzinowej
wynosiła 26 zł. Na wykonanie tego zadania (utrzymanie 2 etatów) wydano 103 396,50 zł,
natomiast dochód gminy z tego tytułu wyniósł 22 478,30 zł.

usługi opiekuńcze
18%
koszt poniesiony na wykonanie
zadania
dochód
82%

5.10 Praca socjalna
Pracownicy socjalni oprócz przeprowadzania wywiadów środowiskowych na potrzeby
pomocy społecznej oraz innych instytucji, przyznawania pomocy w różnych formach,
dodatkowo pomagali w załatwianiu spraw urzędowych, kompletowaniu dokumentów dla celów
ustalenia stopnia niepełnosprawności, ustalenia prawa do renty czy emerytury, a także
prowadzili pracę socjalną.
Praca socjalna to głównie poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, załatwiania spraw
alimentacyjnych, kierowanie na leczenie odwykowe, nadzór nad prawidłowością sprawowanej
władzy rodzicielskiej, kierowanie do sądów wniosków o jej nieprawidłowym wypełnianiu.
Wyspecjalizowana kadra pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie niosła
i niesie pomoc mieszkańcom Gminy Golczewo. Ośrodek poprzez wsparcie emocjonalne
okazuje szacunek, akceptację, zrozumienie i troskę, pomaga mieszkańcom odzyskać zaufanie
we własne możliwości i wiarę w możliwość wyjścia z sytuacji kryzysowej.
Ponadto pracownicy socjalni współpracują z Policją, Szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, kuratorami sądowymi i społecznymi, pielęgniarkami
środowiskowymi, sołtysami.
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PODSUMOWANIE
BUDŻET PAŃSTWA

BUDŻET GMINY

Świadczenia rodzinne +fundusz
alimentacyjny + świadczenie za życiem

2 125 137,79

0,00

Świadczenie wychowawcze 500 +

5 410 883,68

0,00

Świadczenie ,,Dobry Start” 300+

194 990,00

0,00

Pomoc społeczna (zasiłki: celowe,
okresowe, stałe)

260 800,31

11 650,00

0,00

31 637,15

1 700,00

57 149,02

104 882,33

647 771,13

Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w
DPS

0,00

239 235,52

Placówki opiekuńczo wychowawcze –
odpłatność za pobyt w placówkach
opiekuńczo wychowawczych

0,00

6 572,90

Ogrzewalnia

0,00

24 329,37

Dożywianie

87 727,74

29 242,58

0,00

850,00

38146,47

0,00

137,58

0,00

0,00

5 152,79

8 224 406,90

1 053 590,46

Dodatki mieszkaniowe + dodatki
energetyczne energetyczny
Wspieranie rodziny (asystent rodziny)
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Zespół interdyscyplinarny
Składki zdrowotne za świadczeniobiorców
Karta dużej rodziny
Zarządzanie kryzysowe
OGÓŁEM:

9 277 997,36

Świadczenia z OPS (wypłata zasiłków, składek do Zusu, odpłatności za pobyty w pieczy zastępczej, DPS,
ogrzewalnia)

8 348 230,42

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi

799 679,68

Koszty utrzymania Ośrodka (zakupy materiałów,
energii, wody, szkolenia, znaczki pocztowe ,inwestycje,
odpisy ZFŚS, prowizje, delegacje

130 087,26

RAZEM

9 277 997,36
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Rozdział VI Gminny Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Golczewo.
W 2020 roku wydatkowano łącznie na przeciwdziałanie zarówno alkoholizmu jak i
narkomanii 110 568,73 zł. (m.in. : dotacja świetlicy TPD w Golczewie, Niemicy oraz Wysokiej
Kamieńskiej, utrzymanie Punktu Terapeutycznego w Golczewie w tym poradnictwo
psychologa, poradnictwo terapeuty ds. uzależnień, wynagrodzenie członków Komisji,
dofinansowanie działań profilaktycznych policji, wynagrodzenia biegłych (opinie sądowe) oraz
implantacje środków awersyjnych, opłaty sądowe, programy profilaktyczne szkołach w
Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej oraz w Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie.
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 2020 roku
wyniosła 99 786,25 zł.

Podział wydatków na GKRPA w Golczewie w 2020 roku

na przeciwdziałanie alkoholizmowi

na przeciwdziałanie narkomanii

Rozdział VII Kultura
7.1 Działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie
Najważniejsze działania GOKiS-u w 2020 r. zrealizowane przy wsparciu środków
zewnętrznych:
"Twórcze ferie w Gminie Golczewo"

Podczas zimowych ferii dzieci brały udział w warsztatach pt. „Przedmiot – tysiąc sto
pomysłów”. Warsztaty miały przybliżyć swoisty język teatru, filmu animowanego oraz muzyki
poprzez twórcze gry i zabawy. Podczas zabawy uczestnicy warsztatów doświadczali, że do
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tworzenia wystarczy to, co jest pod ręką: krzesło, kij czy piłka. To była też okazja na inne
spotkanie ze sztuką, ciekawe doświadczenie oraz możliwość zrealizowania własnych,
niepowtarzalnych pomysłów. Działania feryjne to również spotkania z bohaterami bajek
„Reksia”, „Misia Uszatka”, „Profesora Gąbki”, „Kota Filemona” i „Bolka i Lolka”. Dzieci miały za
zadanie przedstawić w formie plastycznej swojego ulubionego bohatera, a następnie wybrać,
który z nich będzie patronem świetlicy w GOKiS. Dla młodych artystów zorganizowaliśmy
także warsztaty plastyczne podczas których można było przyozdobić torby, które bez
wątpienia przydadzą się na zakupy czy na plażę. W trakcie tych zajęć uczestnicy wzięli udział
w warsztatach tworzenia animowanego film, którego aktorami były postacie ulepione z
plasteliny.
Dotacja: 5.000,00 zł
Grantodawca: Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”
Wydarzenie animacyjne związane z realizacją projektu pn. „Zakup wyposażenia do sali przy
remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno – rekreacyjne”

We wrześniu GOKiS był organizatorem koncertu pn. „Włoskie zakończeniem lata”
realizowanego w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wydarzenie odbyło się
w sali przy remizie OSP w Golczewie, która została wyposażona m.in. w stoły, krzesła,
wieszaki, parawany, mikrofony.
Dotacja:1500,00 zł
Grantodawca: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
„Zakup zestawów sprzętów na poszerzenie oferty i edukacji kulturalne”
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Działanie zrealizowane przez GOKiS przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu został zakupiony zestaw nagłośnieniowy
frontowy, mikser dźwiękowy, mikrofony nagłowne bezprzewodowe, statywy mikrofonowe oraz
zestaw oświetleniowy. Sprzęt posłuży sprawnej organizacji wydarzeń artystycznych i przede
wszystkim poszerzy ofertę i edukację kulturalną w gminie. Dzięki mobliności będzie również
służył do działań na terenie całej gminy. Łączna wartość zadania to 35.000,01 zł. Wartość
dofinansowania to 28.000,00 zł.
Dotacja: 28.000,00 zł
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno – rekreacyjne”.

W 2020 r. GOKiS był realizatorem przedsięwzięcia finansowanego przez Koszalińską Agencję
Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Rewitalizacja szansą na aktywną integrację".
Głównym celem zadania było zakupienie stołów, krzeseł, parawanów i mikrofonów
pojemnościowych jako doposażenia na sali przy remizie OSP. Zrealizowane przedsięwzięcie
ułatwi organizacje logistyczną i techniczną wydarzeń o różnym charakterze wszystkim grupom
społecznym i instytucjom z terenu gminy Golczewo.
Dotacja:20.000,00 zł
Grantodawca: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
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Najważniejsze wydarzenia zrealizowane w 2020 r. przez GOKiS:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Akcja organizowana cyklicznie przy współpracy wielu organizacji społecznych i osób
prywatnych. Dzięki hojności mieszkańców do puszek naszym wolontariuszom udało się zebrać
kwotę 9.97, 73 zł.
Dzień Kobiet

Wydarzenie cykliczne zorganizowane w ramach święta Pań. W programie były konkursy i
zabawy dla uczestniczek oraz występ lokalnej amatorskiej grupy Zołzii.
Wakacje z GOKiS-em
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Miejscowa placówka kulturalna podczas wakacji była organizatorem warsztatów, wycieczek,
zajęć artystycznych oraz zabaw i gier dla dzieci i młodzieży. Zajęcia były prowadzone zarówno
w Golczewie, jak i każdej miejscowości wiejskiej naszej gminy.
Wernisaże malarskie lokalnych artystów

GOKiS jest miejsce, gdzie lokalny artyści mogą prezentować swoje dzieła. W 2020 r. byliśmy
organizatorami wernisaży mieszkańców Golczewa, których pasją jest tworzenie malarskich
prac.
Działania oparte na współpracy
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie aktywnie uczestniczy i włącza się w działania
innych instytucji, a zwłaszcza organizacji pozarządowych działających w gminie Golczewo.
Dzięki współpracy udało się wspólnie zrealizować wiele projektów skierowanych
do mieszkańców gminy i powiatu. W 2020 r. współpracowaliśmy m.in. z Gminą Golczewo,
amatorski grupami kabaretowymi Zołzii i Dystans, Stowarzyszeniem Dla Gminy Golczewo,
Społecznym Komitetem Remontu Kościoła Parafialnego w Golczewie, Stowarzyszeniem
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Golczewskiej,
LKS Iskra Golczewo, OSP Golczewo. Projekty, w którym byliśmy współorganizatorem to m.in.
Bajka Wszechczasów, Majówka w biało-czerwonych barwach, Uderzamy w wirusa, Sportowy
Turniej Sołecki, WOLNOŚĆ – oczami młodych, Sport – moja pasja, moja przyszłość, 75.
rocznica zdobycia Golczewa, Benefis Golczewskiej Żabki, Program KLUB, wystawy
poplenerowe golczewskich seniorów.
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7.2 Działania kulturalne oraz promocja Gminy
75. Obchody Rocznicowe Zdobycia Golczewa – marzec

Spotkanie z Szczecińską Grupą Eksploracji Podwodnej – sierpień
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Teatrzyk z okazji pożegnania lata na placu zabaw w Kretlewie – sierpień

Dożynki w Niemicy

66

Narodowe Czytanie, „Benefis Golczewskiej Żabki” – wrzesień
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IV Sosnowicki Rajd na 6 Łapach (byliśmy współorganizatorem) – wrzesień

Symboliczna uroczystość z okazji Dnia Niepodległości - listopad
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7.3 Program Społeczni na lata 2019 - 2021
Wybrane wydarzenia zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Programu Społecznik na
lata 2019-2021:
1) Projekt pn. „Gry i zabawy to fajne sprawy” realizowany w Mechowie

2) Projekt pn. „Wspólnie imprezujemy i się integrujemy” realizowany w Samlinie
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3) Projekt pn. „Sportowa wieś” realizowany na basenie w Gryficach (mieszkańcy Sołectwa
Niemica)

4) Projekt pn. „Spotkajmy się pod Wiatrakiem” realizowany w Kłębach
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5) Projekt pn. „WOLNOŚĆ – oczami młodych” realizowany w GOKiS Golczewo

6) Projekt pn. „Bezpieczni mieszkańcy” realizowany w Mechowie

7) Projekt pn. „Sportowy Turniej Sołectw” realizowany w Golczewie
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8) Projekt pn. „Ławka wspomnień” realizowany w Ronicy

9) Projekt pn. „Rozhuśtane Mikołajki” realizowany w Samlinie
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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 2020 roku były udzielane w budynku
przychodni w Golczewie oraz w gabinecie lekarskim w Wysokiej Kamieńskiej. Ogólna liczba
udzielonych świadczeń medycznych 50444.
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.
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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,
− 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,

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.
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Celem nadrzędnym LGD jest podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz szeroko
rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

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.

9.3 Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie
Gmina Golczewo podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące współpracy w zakresie Programu
"Czyste Powietrze". Zakres współpracy polega na nieodpłatnym doradztwie podczas
uzupełniania wniosku, o udzielenie dofinansowania oraz wniosku o płatność, promocji
programu oraz innych działań informujących o możliwościach pozyskania dotacji na prace
termomodernizacyjne w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
W związku ze zmianą regulaminu Programu, WFOŚiGW w Szczecinie rozszerzył współpracę
z Gminą Golczewo o możliwość zwrotu kosztów za wydawane zaświadczenia o dochodach
uprawniające do uzyskania zwiększonego poziomu dofinasowania.
Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Golczewo coraz częściej
korzystają z Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, czynnego w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Golczewie.
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Część III
Rozdział 1 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:
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
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Rewitalizacji powiązany
a w szczególności:

jest

ze

Strategią

w

zakresie

Celów

Niezbędnych,

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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W 2020 r. zrealizowano część z wymienionych w Programie Rewitalizacji Gminy Golczewo na
lata 2017-2023 zadań, tj.:
1. „Modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Niemica” – projekt realizowany
przez Gminę Golczewo, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn.
„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”;
2. „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalnorekreacyjne” – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Golczewie, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na
aktywną integrację”,
„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Golczewie”, projekt realizowany przez
Gminę Golczewo przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego,
„Montaż oświetlenia na placu zabaw w Gadomiu” – zrealizowane przez Gminę
Golczewo, ze środków funduszu sołeckiego,
„Zakup zestawów sprzętów na poszerzenie oferty i edukacji kulturalnej”, zrealizowane
przez Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie przy współfinansowaniu ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji
Kultury,
„Twórcze ferie w Gminie Golczewo” - zrealizowane przez Gminy Ośrodek Kultury i
Sportu w Golczewie przy współfinansowaniu ze środków Fundacji „Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” – warsztaty aktywizujące dzieci i młodzież
z terenu sołectwa Niemica,
„Doposażenie placu zabaw w Sosnowicach w urządzenia siłowni zewnętrznej” –
projekt realizowany przez Gminę Golczewo w ramach konkursu Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty Sołeckie 2020”,
„Modernizacja sieci monitoringu miejskiego w Golczewie”, zadanie realizowane przez
Gminę Golczewo ze środków pochodzących z budżetu Gminy.
W 2020 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „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”. Projekt zrealizowany przez Gminę Golczewo, przy
współfinansowaniu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W 2020 r. polepszył się rozwój infrastrukturalno - przestrzenny - zachowanie dziedzictwa
kulturowego poprzez remonty, modernizację i konserwację zabytkowych obiektów i przestrzeni
publicznej oraz poprawę środowiska naturalnego. Realizacja założeń Programu przyczyniła
się również do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaktywizowała społeczność
lokalną Gminy Golczewo.

1.4 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golczewo na lata 20142020.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,
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3. pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
4. profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.
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 2020
Rada Miejska w Golczewie VIII kadencji w roku 2020 podjęła 65 uchwał z czego 26
podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, a 12 było
objętych nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
Część IV
Rozdział 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.
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy złożyli 21 propozycji do budżetu, 18 zostało
dopuszczonych do głosowania, jednak z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2
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odstąpiono od dalszej realizacji budżetu obywatelskiego. Obawiano się rozprzestrzenienia
wirusa poprzez głosowanie mieszkańców Gminy Golczewo w formie tradycyjnej. Gmina
Golczewo na realizacje budżetu obywatelskiego przeznaczyła w roku 2020 w budżecie kwotę
120 000,00 zł.

Rozdział II 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. W budżecie Gminy Golczewo na rok 2020
przeznaczono kwotę 250 628,93 zł.

Lp.

Nazwa
sołectwa

1.

Baczysław

Nazwa zadania

opłata abonamentu
telewizyjnego
organizacja imprez
okolicznościowych i
integracyjnych
zagospodarowanie i
wyposażenie wiaty
2.

Drzewica
podtrzymanie
lokalnej tradycji i
pobudzenie
aktywności
społecznej poprzez
działania
promocyjne w tym
uroczystości i
imprezy
rekreacyjnosportowe, turnieje,
warsztaty, itp.

Plan (w zł)

Wykonanie (w zł)

wskaźnik %

12 498,71

9 708,41

77,68%

250,00

245,15

98,06%

3 000,00

307,55

10,25%

9 248,71

9 155,71

98,99%

14 659,50

13 568,28

92,56%

3 500,00

2 638,72

75,39%
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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)
3.

Gadom
zakupienie
wyposażenia placu
zabaw (siłownia
zewnętrzna oraz
konserwacja
zestawów do
zabawy dla dzieci)
podłączenie energii
elektrycznej do
placu zabaw
oczyszczanie
basenu p.poż
organizacja imprez
okolicznościowych i
integracyjnych
zagospodarowanie
przestrzenne
sołectwa - poprawa
estetyki
miejscowości
zakupienie namiotu
imprezowego

4.

Kłęby
Utrzymanie i
poprawa estetyki
miejscowości
organizacja imperz
kulturalnorozrywkowych i
sportowych
wyposażenie i
bieżące utrzymanie
świetlicy wiejskiej
zagospodarowanie
terenu sportoworekreacyjnego
zakup sprzętu,
ubioru, remont
remizy
utrzymanie dróg
lokalnych

5.

Kozielice

11 159,50

10 929,56

97,94%

14 447,66

13 443,48

93,05%

3 500,00

3 500,00

100,00%

3 000,00

3 000,00

100,00%

1 000,00

0,00

0,00%

2 500,00

2 499,00

99,96%

3 447,66

3 444,48

99,91%

1 000,00

1 000,00

100,00%

26 099,00

22 332,75

85,57%

10 396,73

10 390,18

99,94%

3 000,00

2 998,94

99,96%

7 501,59

3 744,32

49,91%

2 200,68

2 200,68

100,00%

2 000,00

1 998,63

99,93%

1 000,00

1 000,00

100,00%

19 489,51

15 740,66

80,76%
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Utrzymanie i
poprawa estetyki
miejscowości
Organizacja imprez
okolicznościowych i
integracyjnych
rozbudowa,
doposażenie i
modernizacja
remizy OSP w
Kozielicach
zamontowanie
skrzynki
elektrycznej i
podłączenie prądu
na terenie
rekreacyjnym
6.

Kretlewo
Utrzymanie i
poprawa estetyki
miejscowości
Uzupełnienie
wyposażenia placu
zabaw
Organizacja imprez
okolicznościowych i
integracyjnych
Zakup sprzętu do
działań ratowniczogaśniczych
monitoring sołectwa
Rozbudowa
świetlicy wiejskiej

7.

Mechowo
Utrzymanie i
poprawa estetyki
miejscowości
Utrzymanie świetlicy
wiejskiej
Organizacja imprez
okolicznościowych i
integracyjnych
zagospodarowanie
terenu sportoworekreacyjnego
zakup ubioru do
działań ratowniczogaśniczych
zakup materiały do
poprawy drogi
gminnej

8.

Niemica
Poprawa wizerunku
i estetyka
miejscowości

489,51

263,28

53,78%

3 500,00

1 987,29

56,78%

13 500,00

13 490,09

99,93%

2 000,00

0,00

0,00%

17 964,24

17 960,26

99,98%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

2 700,00

2 696,02

99,85%

2 764,24

2 764,24

100,00%

0,00

0,00

0,00%

12 500,00

12 500,00

100,00%

19 065,83

18 923,33

99,25%

1 909,66

1 909,66

100,00%

126,42

0,00

0,00%

2 463,92

2 456,33

99,69%

10 565,83

10 557,34

99,92%

3 000,00

3 000,00

100,00%

1 000,00

1 000,00

100,00%

18 435,07

18 435,07

100,00%

3 331,77

3 331,77

100,00%

83

Bieżące utrzymanie
świetlicy wiejskiej
zorganizowanie
imprez kulturalnosportowych
zagospodarowanie
terenu
rekreacyjnego w
Niemicy
naprawa dróg
lokalnych
poprawa
bezpieczeństwa
(montaż opraw
oświetleniowych)
9.

Samlino
Zagospodarowanie
terenu
rekreacyjnego
Organizacja imprez
okolicznościowych i
integracyjnych
Poprawa i
utrzymanie estetyki
miejscowości

10.

Sosnowice
Utrzymanie i
estetyka
miejscowości
Organizacja imprez
okolicznościowych i
integracyjnych
Zagospodarowanie
terenu
rekreacyjnego
utworzenie siłowni
zewnętrznej

11.

Unibórz
Organizacja imprez
okolicznościowych i
integracyjnych
Utrzymanie i
poprawa estetyki
miejscowości
zagospodarowanie
terenu rekracyjnego

12.

Upadły
Poprawa i
utrzymanie estetyki
miejscowości
Bieżące utrzymanie
i wyposażenie wiaty
Zagospodarowanie
terenu
rekreacyjnego

2 000,00

2 000,00

100,00%

3 000,00

3 000,00

100,00%

1 103,30

1 103,30

100,00%

7 000,00

7 000,00

100,00%

2 000,00

2 000,00

100,00%

16 650,82

16 618,34

99,80%

13 950,82

13 919,45

99,78%

1 000,00

999,34

99,93%

1 700,00

1 699,55

99,97%

12 456,34

12 422,70

99,73%

4 000,00

3 969,24

99,23%

634,28

631,40

99,55%

6 522,06

6 522,06

100,00%

1 300,00

1 300,00

100,00%

13 769,76

13 444,53

97,64%

0,00

0,00

0,00%

500,00

282,66

56,53%

13 269,76

13 161,87

99,19%

16 862,66

15 958,80

94,64%

1 600,00

1 487,91

92,99%

1 800,00

1 298,00

72,11%

10 100,00

9 810,23

97,13%
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Organizacja imprez
okolicznościowych
13.

Wołowiec
Poprawa estetyki i
wizerunku
miejscowości
Remont sali w
Wołowcu
Organizacja imprez
okolicznościowych i
integracyjnych
Utrzymanie sali w
Wołowcu

14.

Wysoka
Kamieńska
remont, utrzymanie i
wyposażenie
świetlicy wiejskiej
Organizacja imprez
okolicznościowych i
integracyjnych
zakup ubioru do
działań ratowniczogaśniczych
zakup sprzętu
sportowego dla
dzieci
RAZEM

3 362,66

3 362,66

100,00%

13 007,13

12 854,51

98,83%

1 000,00

889,19

88,92%

10 900,00

10 900,00

100,00%

1 007,13

998,75

99,17%

100,00

66,57

66,57%

35 222,70

34 742,70

98,64%

31 462,70

30 982,70

98,47%

560,00

560,00

100,00%

1 500,00

1 500,00

100,00%

1 700,00

1 700,00

100,00%

250 628,93

236 153,82

94,22%
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