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1.1 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA
GOLUB-DOBRZYŃ
Napoleon Bonaparte, jeden z największych geniuszy wojennych uchodzący do dziś za
genialnego stratega, mawiał, że do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy,
pieniędzy i pieniędzy. Dobre planowanie i optymalizacja wykorzystania ograniczonych
zasobów pozwoliły mu podbić (prawie) całą Europę. Same pieniądze nie zastąpiłyby
skutecznych przymierzy i zaskakujących manewrów.
Istotnym elementem planowania strategicznego są marzenia. Spełnić się mogą tylko marzenia
wypowiedziane. Bez marzeń nie może być osiągnięć.
Planowanie jest rzeczą niezbędną, ale jednocześnie trudną, z uwagi na pierwiastek
niepewności, który jest nieodłączną częścią przyszłości. Niemniej trudno dotrzeć do celu bez
wcześniejszego uświadomienia sobie, w jaki sposób wyznaczony cel osiągnąć.
Jak można wiedzieć, że osiągnęliśmy cel bez jego wyznaczenia?
Na co zatem powinno się zwracać uwagę, aby wysiłek w dążeniu do celu nie okazał się próżny?
Przede wszystkim trzeba jasno i wyraźnie sprecyzować cele, a następnie, w ramach wdrażania
strategii, określić dostępne dla nas sposoby dotarcia do nich. Tworzenie strategii, wspartej
wieloletnim planowaniem finansowym, jest właśnie narzędziem umożliwiającym realizację
zamierzeń.
Różne gminy w Polsce łączy wiele podobieństw, niemniej oprócz podobieństw każda z gmin
posiada swoją specyfikę, dlatego każda jednostka samorządowa powinna określić swoje cele
samodzielnie. Dobra strategia powinna być:


unikalna – uwzględniająca specyfikę danego obszaru,



umocowana – oparta o opinię społeczną, aby miała realne wsparcie; jednocześnie
powinna być też oparta o plany (strategie) regionalne, krajowe i unijne,



użyteczna – służąca wsparciu interesów lokalnej społeczności i przedsiębiorstw,



elastyczna – okresowo weryfikowana i korygowana.
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To z kolei oznacza konieczność aktualizacji, dostosowania do zmieniającej się sytuacji,
zarówno wewnątrz samorządu jak i w jego otoczeniu. Dlatego można powiedzieć, że:
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ MA CHARAKTER OTWARTY

1.2 METODYKA PRAC NAD STRATEGIĄ
Na podstawie stanu aktualnego i wyników prac osób zaangażowanych w określenie
możliwości rozwojowych została przygotowana wizja rozwoju Miasta, realizujące ją cele
strategiczne, programy i konkretne zadania. Istotnym pytaniem, na które trzeba sobie
odpowiedzieć tworząc Strategię jest zawsze, jaki przyjąć horyzont czasowy? W niniejszej
strategii przyjęto perspektywę do roku 2032.
Najważniejszym pytaniem pozostaje zatem:

W jakim miejscu chcemy być za 10 lat?
Samorządowcy mają ogromną wiedzę o swoim terenie, dodatkowo optymalizują wydatki,
dlatego przy tworzeniu niniejszego dokumentu posłużono się metodą partycypacyjnoekspercką. Skorzystano z wiedzy mieszkańców, zwłaszcza aktywnych w pracach samorządu,
organizacji pozarządowych i biznesu. To oni byli głównymi autorami wyboru dróg rozwoju dla
Miasta. Skorzystano z licznych danych dostępnych w Urzędzie Miasta, w zasobach Głównego
Urzędu Statystycznego, innych instytucji publicznych (Powiatowy Urząd Pracy, Urząd
Wojewódzki itp.). Konsultanci Remedis SA współinicjowali spotkania, porządkowali
i uzupełniali uzyskiwane informacje. Ponadto dokonali zintegrowanej SWOT. Ważną rolą
ekspertów zewnętrznych było odniesienie Strategii do innych, obowiązujących dokumentów
(własnych Miasta, sąsiadów, innych dokumentów powiatowych, wojewódzkich, krajowych
i unijnych).
Po przygotowaniu projektu Strategii dokument został poddany konsultacjom społecznym, tak,
aby finalnie przygotowana Strategia była szeroko akceptowaną wizją rozwoju Miasta.
Prace nad Strategią składały się z następujących elementów:
I.

Określenie stanu aktualnego:
8
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Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społecznogospodarczej gminy. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących
zagadnień:


sytuacji demograficznej i społecznej,



stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury
telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowniczej, kanalizacji, gospodarki
wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej,



stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej
oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia,
kultury oraz sportu i rekreacji,



sytuacji gospodarczej,



problematyki przestrzennej i mieszkaniowej.

II.

Określenie potencjału rozwojowego.

III.

Zagregowana analiza możliwości rozwoju.

IV.

Wizja rozwoju.

V.

Określenie Programów Strategii Miasta.

VI.

Koordynacja Strategii z innymi dokumentami strategicznymi.

VII.

Określenie zasad monitorowania i aktualizacji Strategii.

VIII.

Przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta projektu Strategii.

W oparciu o powyższą metodę wyznaczone zostały kierunki rozwoju Miasta. Przygotowana
Strategia Rozwoju Miasta obejmuje okres 2017-2027 z perspektywą do roku 2032. Jak
wcześniej wspomniano na poziomie szczegółowym zadanie realizacji Strategii jest przejęte
przez dokumenty operacyjne (budżety i WPF).

1.3 MIEJSCE DOKUMENTU WŚRÓD DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH
Schematycznie miejsce Strategii pośród innych podstawowych dokumentów dotyczących
rozwoju jest następujące:
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DOKUMENTY
STARTEGICZNE
KRAJOWE I
UNIJNE

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

STRATEGIA
ROZWOJU
MIASTA GOLUBDOBRZYŃ

STRATEGIA
ROZWOJU
POWIATU
GOLUBSKO-DOBR
ZYŃSKIEGO

WPF

BUDŻET

„Strategia Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2027 z perspektywą do roku 2032”
jest centralnym dokumentem strategicznym Miasta. Jednak nie funkcjonuje samodzielnie.
Immanentnymi składnikami Strategii są strategie branżowe – np. „Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych” czy też Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.
Podstawowym dokumentem operacyjnym, służącym realizacji Strategii jest obowiązująca
wieloletnia prognoza finansowa (WPF), uchwalana corocznie przez Radę Miasta. WPF pozwala
na śledzenie postępów w realizacji Strategii.
Podczas prac nad niniejszą Strategią wykorzystano dokumenty strategiczne jednostek
nadrzędnych:
I.

Strategia „Europa 2020”.

II.

Strategia Rozwoju Kraju 2020.

III.

Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.”.

IV.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie.

V.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

VI.

Polityka Transportowa Państwa.
10
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VII.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.

VIII.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IX.

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan
modernizacji 2020+.

X.

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu GolubskoDobrzyńskiego.

oraz dokumenty Miasta Golubia-Dobrzynia:
I.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2004-2007
z perspektywą na lata 2008-2016. W trakcie opracowania jest POŚ na lata 20172020 z perspektywą na lata 2021-2024.

II.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Golub-Dobrzyń.

III.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia

IV.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2031.

V.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 20162023.

VI.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Golub-Dobrzyń na
lata 2016-2022.

Ze względu na naturalną potrzebę tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym dla
różnych obszarów aktywności przyjęto zasadę otwartości niniejszego dokumentu. Zmiany,
uzupełnienia i modyfikacje polegać będą mogły zarówno na poprawianiu wprost dokumentu
bazowego, jak i na dołączaniu innych dokumentów, jako uzupełnień Strategii.
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2.1 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
2.1.1

RYS HISTORYCZNY1

Golub-Dobrzyń to piękne miasteczko malowniczo położone w pradolinie rzeki Drwęcy.
Powstało z fuzji dwóch autonomicznych organizmów miejskich – Golubia, położonego
w dawnej ziemi chełmińskiej w zakolu po prawej stronie rzeki i Dobrzynia – niegdyś
przedmieścia Golubia, znajdującego się na przeciwległym brzegu w ziemi dobrzyńskiej. Rzeka
Drwęca oddzielała je od siebie nie tylko w sensie geograficznym; na przestrzeni lat stanowiła
ona również linię graniczną pomiędzy różnymi powiatami, województwami a nawet
państwami.
Pierwszą wzmiankę o wsi Golub (villa golube) zamieszkiwanej przez rdzennie polski lud,
znajdujemy dopiero w dokumencie z 1258 roku. Wcześniej, bo w 1231 roku cała ziemia
chełmińska, a więc i Golub, zajęta została przez Krzyżaków. Oni to wykorzystawszy obronne
położenie osady nad rzeką, zbudowali tu w latach 1296-1306 duży zamek na wzniesieniu,
a następnie założyli miasto na prawie chełmińskim. Kiedy Golub zaliczono do rzędu miast
dokładnie nie wiadomo, gdyż pierwszy dokument lokacyjny zaginął. Wznowienie dokumentu
nastąpiło w 1421 r, przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Michała Kuchmeistra, który
potwierdził w nim dawne prawa mieszkańców. Trzeba przyznać, że początkowo Miasto
świetnie się rozwijało; ucierpiało mocno w wojnie polsko-krzyżackiej w 1414 roku,
a szczególnie w tzw. "wojnie golubskiej" w 1422 r. Na mocy warunków II pokoju toruńskiego
w 1466 roku Ziemia Chełmińska, jako część Prus Królewskich, wróciła pod władzę Polski.
Bardzo pomyślny dla Miasta był okres, w którym król Zygmunt III Waza nadał starostwo
golubskie swej siostrze – królewnie Annie Wazównie (1611-1625). Licznie przybywający do
zamku goście i pobyt Zygmunta III Wazy ze swym dworem w 1623 roku sprawiły, że Miasto się
ożywiło, powstały nowe cechy, kwitł handel. Wojny szwedzkie z lat 1626-1629 i 1655 oraz
1660, jak i późniejsza wojna siedmioletnia 1756-1763 przyniosły zniszczenie Miastu
i zubożenie ludności na skutek upadku handlu, rabunków i nakładanych kontrybucji. Po
pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Golub został włączony do Prus. Tymczasem na lewym
brzegu Drwęcy, naprzeciwko Golubia, na skraju ziemi dobrzyńskiej, zaczął wyrastać groźny
konkurent Miasta Golubia – Dobrzyń, który już w czasach średniowiecznych pojawia się
w źródłach jako jedno z trzech przedmieść Golubia. Rozwój Dobrzynia nastąpił mniej więcej od
1

Źródło: http://www.golub-dobrzyn.pl/11,historia.html, wgląd: maj 2017 r.
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drugiej połowy XVII w. W 1684 r. posiadacz tej osady – dziedzic Zygmunt Działyński, wojewoda
kaliski obdarzył ją wieloma przywilejami, samą zaś osadę nazwał Przedmieściem Golubskim.
Przywileje te potwierdził w 1721 roku jego syn Jakub Działyński, nadając przy tej okazji osadzie
nowe grunty. Z kolei w 1740 roku ponownego potwierdzenia dokumentu dokonał Marcin
Działyński. Wreszcie w 1789 r., na 4 lata przed II rozbiorem, hrabia Ignacy Działyński nadał
osadzie Przedmieście Golubskie prawa miejskie i nazwał ją Dobrzyniem, ofiarowując Miastu
swój herb rodowy. Po II rozbiorze w 1793 roku oba Miasta znalazły się pod zaborem pruskim,
a w latach 1807-1815 weszły w skład Księstwa Warszawskiego. Po jego upadku od maja
1815 r. Drwęca stanowiła naturalną granicę między Prusami a Rosją. Czasy zaboru pruskiego
w Golubiu to okres germanizacji ludności polskiej, ale także i rodzenia się ruchu narodowego,
a potem niepodległościowego jego mieszkańców. Natomiast Dobrzyń w zaborze rosyjskim
burzliwie się rozwijał i w krótkim czasie prześcignął Golub. W okresie międzywojennym Golub
należał do województwa pomorskiego, a Dobrzyń do warszawskiego. Sytuacja ta nie była
czynnikiem sprzyjającym ożywieniu miast. W tym czasie, dla podniesienia rangi sąsiadujących
ze sobą miast, kilkakrotnie stawała sprawa ich połączenia na posiedzeniach obydwu Rad
Miejskich. Jednak do chwili wybuchu II wojny światowej formalnie do takiego połączenia nigdy
nie doszło. Hitlerowcy już na jesieni 1939 r. rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę politykę
eksterminacyjną wobec ludności Golubia i Dobrzynia. Szczególnie dotkliwe straty ludzkie
i materialne poniósł Dobrzyń. Niemcy wymordowali połowę jego mieszkańców, głównie
Żydów, a należące do nich domy i zabudowania spalili. Inną natomiast taktykę zastosowali
okupanci wobec mieszkańców Golubia, których ok. 90% zostało pod przymusem wpisanych do
III grupy listy narodowościowej niemieckiej. Setki osób, w tym dzieci, wywieziono do obozów
zagłady oraz na roboty w głąb Rzeszy, wymordowano dziesiątki inteligentów. Zaraz po
wyzwoleniu ponowiono próby połączenia Golubia i Dobrzynia w jeden organizm miejski. Było
to o tyle trudne, że pierwsze Miasto należało do powiatu wąbrzeskiego, a drugie do
rypińskiego. Dopiero na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1951 roku utworzono
z dwóch miast jeden organizm miejski o nazwie Golub - Dobrzyń. Od 1 stycznia 1956 roku
Golub-Dobrzyń stał się stolicą nowo utworzonego powiatu i był nią do czasu zniesienia
powiatów, tj. do 31 maja 1975 roku. Wówczas Miasto znalazło się w składzie nowego
województwa z siedzibą w Toruniu. Od 1 stycznia 1999 r Golub-Dobrzyń stał się ponownie
siedzibą powiatu.
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2.1.2

POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA I SIEĆ OSADNICZA

Golub-Dobrzyń to Miasto, które znajduje się w środkowo-wschodniej części województwa
kujawsko-pomorskiego, w centrum powiatu golubsko-dobrzyńskim, w odległości około 40 km
od Torunia. Miasto znajduje się po obu stronach rzeki Drwęcy i zajmuje obszar 750 ha. Jest to
najmniejsza jednostka gminna całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Obszar Miasta jest ze
wszystkich stron otoczony terenami wiejskiej gminy Golub-Dobrzyń.

Rysunek 1 Miasto Golub-Dobrzyń na mapie powiatu golubsko-dobrzyńskiego
(źródło: http://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/531,mapy-powiatu, wgląd maj 2017 r.)

Miasto zajmuje powierzchnię niespełna 8 km2 (750 ha) co stanowi 1,31% powierzchni powiatu
i 0,05% powierzchni województwa. W 2016 roku zamieszkana była przez 12.839 osób (28,37%
ludności powiatu i 0,62% ludności województwa).
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Toruń 40

Warszawa 179

Grudziądz 60

Poznań 200

Bydgoszcz 96

Łódź 213

Rysunek 2 Odległość [km] Golubia-Dobrzynia od niektórych, większych miejscowości
(opracowanie własne, kilometraż www.mapa.pf.pl, wgląd maj 2017)

2.1.3

ZASOBY NATURALNE I WARUNKI PRZYRODNICZE GMINY

Według podziału fizyczno-geograficznego opracowanego przez Jerzego Kondrackiego2 Miasto
Golub-Dobrzyń leży w obrębie megaregionu Pozaalpejska Europa Środkowa, prowincji Niż
Środkowoeuropejski,

podprowincji

Pojezierza

Południowobałtyckie,

w makroregionie

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz w granicach mezoregionów: Pojezierze Chełmińskie
(północna część Miasta), Dolina Drwęcy (środkowa część) i Pojezierze Dobrzyńskie (południowa
część Miasta).
Budowa geologiczna obszaru Miasta Golub-Dobrzyń jest urozmaicona. Na powierzchni na
całym obszarze gminy zalegają utwory czwartorzędowe. Ich miąższość jest zróżnicowana
i waha się od kilkudziesięciu do ponad 100 m. Poziom czwartorzędowy zbudowany jest
z dwóch lub trzech poziomów glin morenowych przedzielonych seriami międzymorenowymi.
Podłoże podczwartorzędowe zbudowane jest z utworów plioceńskich i mioceńskich. Osady
plioceńskie wykształcone są w postaci iłów, mułków, piasków pylastych i węgla brunatnego.
Osady mioceńskie to przede wszystkim mułki i iły. Miąższość osadów trzeciorzędowych jest
zróżnicowana i sięga kilkudziesięciu metrów. Na obszarze Miasta przeważają dwa
podstawowe typy rzeźby. Północną część Miasta zajmuje płaska i miejscami falista wysoczyzna
morenowa, a środkową i południową zajmuje rozległa dolina Drwęcy. Osady powierzchniowe
w obrębie wysoczyzny stanowią gliny i piaski zwałowe. Wysoczyzna morenowa, przeważnie
płaska, miejscami falista, zalega na wysokości 105-115 m n.p.m. Najbardziej eksponowanym
elementem rzeźby Miasta jest krawędź wysoczyzny morenowej na granicy z doliną Drwęcy.
Krawędź jest wysoka (30-40 m) i rozcięta licznymi dolinkami bocznymi, niekiedy wcinające się
w wysoczyznę na długość do 2 km. Dno doliny Drwęcy budują przede wszystkim piaski i żwiry
genezy wodnolodowcowej. W dnie doliny wykształcił się klasyczny dla pradolin i dolin
rzecznych system poziomów terasowych. Dolina Drwęcy zaczynała się kształtować podczas

2

Kondracki J. 2013: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
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postoju czoła ostatniego lądolodu skandynawskiego na linii moren wąbrzeskich, a więc ma
charakter pradolinny. Najniższy poziom stanowi zmiennej szerokości terasa zalewowa. Budują
ją piaski rzeczne przeważnie drobnoziarniste z domieszkami humusu, utworów mułowotorfowych i soczewkami torfu3.

GRUNTY
Część obszaru Miasta Golub-Dobrzyń stanowią użytki rolne. Łącznie zajmują około 41,07%
powierzchni Miasta. Duże walory rolnicze posiadają tylko grunty w północnej części Miasta,
położone na wysoczyźnie morenowej. Na bazie glin polodowcowych i piasków gliniastych
wykształciły się urodzajne gleby brunatne. Pozostałe tereny, w tym zwłaszcza dolina Drwęcy,
to tereny o niskiej przydatności rolniczej gleb. W tej części dominują gleby piaskowe, torfowe,
murszowe i aluwialne. Gleby torfowe lub mułowo-torfowe rozwinęły się również w miejscach
obniżeń terenu, o płytkim zaleganiu wód gruntowych, a zajęte są przeważnie przez średniej
jakości użytki zielone lub nieużytki rolnicze. Gleby narażone są na procesy degradacji. Zjawiska
te związane są z tzw. erozją wietrzną, która polega na wywiewaniu cząstek próchnicznych
głównie na odkrytych i pozbawionych roślinności obszarach. Natomiast w strefach
krawędziowych dolin i rynien, głównie doliny Drwęcy, występują procesy erozji wodnej
powierzchniowej i wąwozowej polegające na wymywaniu wierzchnich warstw gleby na
terenach o wysokich spadkach.4
Tabela 1 POWIERZCHNIA GEODEZYJNA GRUNTÓW W MIEŚCIE GOLUB-DOBRZYŃ
GRUNTY
POWIERZCHNIA [ha]
Obszar Miasta Golub-Dobrzyń
750
Powierzchnia lądowa
733
Użytki rolne razem
308
246
 Grunty orne


Sady

4



Łąki trwałe

16



Pastwiska trwałe

28



Grunty rolne zabudowane

13



Grunty pod stawami

0

 Grunty pod rowami
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
razem
 Lasy
Grunty pod wodami

3
4

1
122



Płynącymi

115
17
15



Stojącymi

2

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016, s. 11.
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016, s. 12.
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Grunty zabudowane i zurbanizowane razem


Tereny mieszkaniowe

293
113



Tereny przemysłowe

34



Tereny inne zabudowane

48



Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe

9



Tereny komunikacyjne – drogi

60



Tereny komunikacyjne – tereny kolejowe

6

 Użytki kopalne
Użytki ekologiczne
Nieużytki
Tereny różne

0
0
10
0

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd maj 2017 r.)

Stan gleb na terenie Miasta jest stosunkowo dobry, z wyjątkiem bezpośrednio przyległych do
głównych dróg. Zagrożeniem dla gleb przyległych do pasów drogowych są spaliny pojazdów
mechanicznych (m.in. Pb, WWA) oraz zasolenie z zimowego utrzymania dróg.

WODY
Pod względem hydrograficznym obszar Miasta Golub-Dobrzyń leży w dorzeczu Wisły,
w obrębie zlewni Drwęcy – jej prawobocznego dopływu. Obszar Miasta jest stosunkowo ubogi
w wody powierzchniowe. Poza Drwęcą, która stanowi oś hydrograficzną gminy, na terenie
Miasta występują tylko niewielkie cieki. Obszar Miasta leży w bezpośrednim przyrzeczu
Drwęcy i w zlewni lewobocznego jej dopływu - Strugi Radomińskiej. Drwęca jest
prawobocznym dopływem Wisły o całkowitej długości ok. 207 km. Przeprowadzone przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy badania jakości wód Drwęcy
wskazują, że na odcinku rzeki w granicach Miasta zanotowano pozaklasową jakość wody,
mimo iż między Brodnicą a Golubiem-Dobrzyniem nie ma żadnych istotnych źródeł
zanieczyszczeń. Struga Radomińska, zwana także Strugą Dobrzyńską lub Dobrzynką bierze
początek z mokradeł na wschód od Radomina (na terenie gminy Brzuze). Długość cieku wynosi
15,7 km, a powierzchnia jego dorzecza 34,4 km2. Struga płynie wykorzystując płytką i wąską
rynnę polodowcową. Cechą charakterystyczną Strugi jest zachwiany jej reżim hydrologiczny,
gdyż w okresach długotrwałej suszy zmniejsza się drastycznie przypływ wody, aż do
sporadycznych zaników wody.
Obszar Miasta Golub-Dobrzyń znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP) wyznaczonych w celu ochrony przed degradacją zasobów wody pitnej.
Wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują na czterech poziomach. Poziomy jurajski
i kredowy nie są eksploatowane. Poziom trzeciorzędowy jest eksploatowany w niewielkim
18
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stopniu. Podstawowe znaczenie dla Miasta mają wody czwartorzędowe, które są ujmowane
na cele użytkowe, zarówno odbiorców indywidualnych, jak i zbiorowych. Główny poziom
zasobowy występuje na głębokości od kilkunastu do 50 m. Należy zaznaczyć, że w obrębie
doliny Drwęcy ze względu na brak nieprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej pierwszy poziom
plejstoceński nie jest chroniony przed migracją zanieczyszczeń.5

PRZYRODA
Pod względem wskaźnika lesistości obszar Miasta, jako terenu zurbanizowanego, należy do
najsłabiej zalesionych w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Kompleksy leśne na obszarze Miasta
znajdują się tylko w południowo-zachodniej i północno-wschodniej części Miasta. Lasy
wykształcone są przeważnie na siedlisku boru świeżego i boru mieszanego świeżego.
W drzewostanie przeważa sosna średnich klas wiekowych, a domieszkę gatunków liściastych
stanowią najczęściej brzoza, dąb, klon i grab.
Oprócz zasobów leśnych istotny element zielonej „tkanki” Miasta stanowi park zlokalizowany
w sąsiedztwie wzgórza zamkowego. Park o powierzchni około 11,0 ha zajmuje część dolinki
dochodzącej do dna doliny Drwęcy. W drzewostanie dominują gatunki liściaste z udziałem
drzew ozdobnych. Na szczególną uwagę zasługuje platan klonolistny o obwodzie 387 cm
i wysokości 24 m objęty specjalną ochroną. Na terenie Miasta występują śródmiejskie skwery
i zieleńce, zadrzewienie przydrożne towarzyszące ciągom zabudowy, roślinność towarzysząca
zabudowie, ogrody działkowe i zieleń cmentarzy. Wzdłuż brzegów Drwęcy występuje liczne
zbiorowiska roślinne, w których przeważają zbiorowiska leśne, wodne, błotne, zaroślowe
i łąkowe. Roślinność łąkowa, bagienna i torfowiskowa reprezentowana jest w postaci rdestu,
grzybienia białego, osoki aleosowatej, moczarki kanadyjskiej i wywłócznika kłosowego.
Część obszaru Gminy Miejskiej Golub-Dobrzyń, ze względu na walory przyrodniczokrajobrazowe objęta jest różnymi formami ochrony przyrody.
OBSZARY NATURA 2000
Jest to program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej.
Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków,
które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

5

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016, s. 13.
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Specjalny Obszar Ochrony Siedliski PLH280001 Dolina Drwęcy – zlokalizowany jest wewnątrz
sieci Natura 2000, którego celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Zajmuje
powierzchnię 12.561,56 ha. Obejmuje fragment doliny Drwęcy wraz z dopływami do których
zaliczono Dylewkę, Podburzankę, Gazelę, Iławkę, Wólkę oraz Welę. Dolina Drwęcy ma w tym
miejscu od 0,5 do 3,0 km szerokości i a jej zbocza są w większości zalesione. Dno doliny jest
płaskie oraz silnie zabagnione. Występują tam torfowiska oraz łąki z systemem rowów. Na tym
obszarze Drwęca ma naturalne koryto, meandruje oraz występują liczne starorzecza. Podczas
wiosennych roztopów rzeka wylewa tworząc rozlewiska, które zajmują często całą szerokość
doliny i utrzymują się przez kilka tygodni. Na chronionym obszarze występuje głównie
zbiorowisko roślinności łąkowej, turzycowiska i szuwary trzcinowe, które zajmujące łącznie
blisko 50% powierzchni całego terenu. Istotną część zajmują lasy, głównie olsy, łęgi i bory
sosnowe oraz zarośla wierzbowe. Siedliska rzadkich gatunków ptaków w dolinie Drwęcy
zachowały się przede wszystkim za sprawą prowadzonej tu tradycyjnej, ekstensywnej
gospodarce pastwiskowo-łąkarskiej.6
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy – na obszarze Miasta Golubia-Dobrzynia
znajduje się fragment obszaru chronionego krajobrazu „Obszar doliny Drwęcy”, który ma na
celu ochronę krajobrazu wykształconego w obrębie pradoliny Drwęcy wraz z kompleksami
leśnymi i występującymi tu licznie jeziorami. Obszar został wyznaczony Rozporządzeniem
Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Toruńskiego nr 27, poz. 178 z późniejszymi zmianami). Powierzchnia obszaru chronionego
krajobrazu obejmującego teren Miasta wynosi 660 ha, co stanowi około 88,0% ogólnej
powierzchni Miasta.7
REZERWAT PRZYRODY
Rezerwat Przyrody „Rzeka Drwęca” – został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski nr 71, poz. 302). Ochroną
zostało objęte koryto rzeki Drwęca wraz ze strefą przybrzeżną o szerokości 5 m po obu
stronach rzeki. Ochronie podlega środowisko wodne i bytujące w nim ryby, w szczególności
pstrąg, łosoś szlachetny, troć oraz certa. Zarządzenie z 1961 roku wprowadza na terenie
6

7

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, s. 24.
Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, s. 24.
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rezerwatu szereg ograniczeń m.in. zakazuje się przegradzania rzeki urządzeniami
uniemożliwiającymi rybom swobodny przepływ, niszczenia roślinności wodnej, drzew,
krzewów oraz koszenia trawy. Na obszarze Miasta Golubia-Dobrzynia znajduje się fragment
rezerwatu o powierzchni 19,07 ha. Wszelkie działania w zakresie planowanego
zagospodarowania brzegów rzeki należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.8
INNE FORMY OCHRONY PRZYRODY
W obecnie dostępnych dokumentach, Miasto Golub-Dobrzyń nie posiada uchwały
ustanawiającej pomniki przyrody, niemniej ochroną są objęte dwa obiekty objęte specjalną
ochroną. Są to:


Głaz narzutowy – (obwód 9,5 m, wysokość 4 m) zlokalizowany na Placu Tysiąclecia. W
stosunku do głazu narzutowego wprowadzono ochronę polegającą na stosowaniu
zakazów:

eksploatacji,

wykopywania,

przemieszczania

i

niszczenia

głazu,

zanieczyszczania terenu w pobliżu głazu i wznoszenia budowli w pobliżu głazu.


Platan klonolistny – (obwód 387 m, wysokość 24 m ) zlokalizowany w pobliżu wzgórza
zamkowego. W stosunku do ww. drzewa wprowadzono ochronę polegającą na
stosowaniu zakazów wycinania, niszczenia, lub uszkadzania drzewa, umieszczania
tablic, napisów i innych znaków oraz wznoszenia budowli w pobliżu drzewa.

2.1.4

WALORY TURYSTYCZNE I KULTUROWE GMINY

Zgodnie z wykazem zabytków sporządzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Toruniu do rejestru zabytków nieruchomych Miasta Golubia-Dobrzynia należą:

8



Dzielnica Starego Miasta, nr rej. A/366/124;



Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny, nr rej. A/341;



Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny, nr rej. A/494;



Ruiny zamku wraz ze wzgórzem zamkowym, nr rej. A/1718;



Mury obronne, nr rej. A/432/140;



Dom „Pod Kapturem” – ul. Rynek 19, nr rej A/581;



Zabudowa tylna domu podcieniowego tzw.: Pod Kapturem, nr rej. A/1697:


Budynek szkieletowy z 1 ćwierci XIX wieku;



Budynek zrębowy z końca XVIII wieku;

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, s. 23.

21
Id: 74AB876F-9129-4069-980C-BED6F063953D. Podpisany

Strona 22




Działka nr 133/2;

Kamienica z działką nr 149 przy ul. Rynek 35, nr rej. A/1525.

Rysunek 3 Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84#/media/File:IGP2339-castle_hdr-1-2A.jpg, wgląd
czerwiec 2017 r.)

Rysunek 4 Starówka nocą
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84#/media/File:GolubDobrzy%C5%84,_Stare_Miasto_noc%C4%85.jpg, wgląd czerwiec 2017 r.)
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Rysunek 5 Dom „Pod Kapturem”
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/GolubDobrzy%C5%84#/media/File:Golub_Dobrzy%C5%84_Dom_Pod_Kapturem.JPG, wgląd czerwiec 2017r. )

Rysunek 6 Kościół św. Katarzyny w Golubiu
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84#/media/File:Golub_church.jpg, wgląd czerwiec 2017 r.)
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Rysunek 7 Kościół św. Katarzyny w Dobrzyniu
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84#/media/File:Kosciol_dobrzyn_2.JPG, wgląd czerwiec 2017 r.)

Poza tym rejestrem pozostaje jednak znaczna liczba obiektów o istotnym znaczeniu dla
utrzymania historycznie ukształtowanego charakteru osadnictwa na terenie Miasta. Wśród
obiektów tych należy wymienić :


Budynek sądu wraz z ogrodzeniem, kirkut-cmentarz żydowski, cmentarze ewangelicki,
cmentarz rzymskokatolicki, kamienica przy ulicy Hallera 13, mur przy ulicy Kilińskiego
31, dawny kościół ewangelicki przy ulicy Brodnickiej 1, kamienice przy ulicy Rynek.

Ponadto na terenie Miasta znajdują się 34 stanowiska archeologiczne.9
Na terenie Miasta znajduje się wiele kapliczek i miejsc pamięci:


Figura Matki Boskiej w koronie na cokole – Plac 1000-lecia;



tablice pamiątkowe na Placu Tysiąclecia i Rynku;



pomnik z tablica pamięci – Plac 1000-lecia – usytuowany w płn. części placu,
w kształcie obelisku zwieńczonego orłem w koronie, w górnej części płaskorzeźba
profilu J. Piłsudskiego;


9

głaz narzutowy z tablicą pamiątkową – Plac 1000-lecia;

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, s. 35.
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pomnik z tablicą pamięci – ul. Piłsudskiego;



kapliczki

przydrożne

przy

ulicach:

Sokołowskiej,

Szosie

Rypińskiej,

PTTK,

Zamkowej/Toruńskiej, Zamurnej;


Figura przydrożna przy ulicy Sosnowej;



pomnik ku pamięci Mieszkańców Golubia, Dobrzynia n/Drwęcą i okolic wywiezionych
przez NKWD w 1945 r. do obozów pracy w ZSRR.

Rysunek 8 Mapa najciekawszych zabytków Golubia-Dobrzynia
(źródło: http://www.golub-dobrzyn.pl/357,mapa-zabytkow.html, wgląd czerwiec 2017 r.)

Przez Miasto przebiega wiele szlaków i ścieżek rowerowych. Przez Miasto płynie niezwykle
urokliwa rzeka Drwęca, która dzięki swojemu silnie meandrującemu korytu stanowi ciekawe
wyzwanie dla osób lubiących aktywnie spędzać czas podczas spływów kajakowych. Każdy
chętny może przepłynąć Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Drwęcy na odcinku Bobrowiska –
Golub-Dobrzyń lub Golub-Dobrzyń – Elgiszewo.

2.2 SFERA SPOŁECZNA
2.2.1 DEMOGRAFIA
W 2016 roku Miasto zamieszkiwało (wg. GUS) 12.839 osób, w tym 6.128 mężczyzn oraz 6.711
kobiet. Kobiety mają nieznaczną przewagę liczebną nad mężczyznami (4,54%). Należy więc
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stwierdzić, że podział wg. płci jest niezwykle równomierny, nie tylko w roku 2016 ale także na
przestrzeni wielu lat.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2 LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA W LATACH 2007-2016
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem
12.944 12.992 12.970 12.978 12.953 13.014 12.945 12.879 12.849
Mężczyźni
6.141
6.155
6.160
6.214
6.210
6.231
6.188
6.146
6.127
Kobiety
6.803
6.837
6.810
6.764
6.743
6.783
6.757
6.733
6.722
Mężczyźni [%]
47,44% 47,38% 47,49% 47,88% 47,94% 47,88% 47,80% 47,72% 47,68%
Kobiety [%]
52,56% 52,62% 52,51% 52,12% 52,06% 52,12% 52,20% 52,28% 52,32%

2016
12.839
6.128
6.711
47,73%
52,27%

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Wykres 1 Liczba mężczyzn i liczba kobiet w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2007-2016
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Liczba mieszkańców w mieście od 2011 roku systematycznie spada. W stosunku do roku 2011
w mieście ubyło 175 osób. Jest to spadek na poziomie 1,34%. Ten trend należy odwrócić gdyż
jest to sytuacja niekorzystna ekonomicznie.
Jeśli maleje liczna mieszkańców, to zmniejsza się także gęstość zaludnienia. Ten spadek
prezentuje poniższy wykres. Jeżeli uwzględni się dotychczasowe trendy migracji
wewnętrznych i ich ujemne saldo to Golub-Dobrzyń w następnych latach może wykazywać
dalszy spadek liczby mieszkańców. W prezentowanym okresie sytuację demograficzną Miasta
poprawia nieco dodatni przyrost naturalny. Według informacji z Banku Danych Lokalnych
gęstość zaludnienia w gminie w 2016 roku wynosiła 1.712 osób na kilometr kwadratowy.
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Wykres 2 Gęstość zaludnienia w mieście na 1 km
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Na wykresie 3 doskonale widać, że w ostatnich latach w Gminie, utrzymuje się nadwyżka
wymeldowań w stosunku do liczby zameldowań. W 2015 roku saldo migracji wynosiło -38 (bez
migracji zagranicznych).
Wykres 3 Migracje mieszkańców Golubia-Dobrzynia
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Prezentowane dane niestety nie oddają całego rozmiaru zjawiska, ponieważ dotyczą wyłącznie
osób, które zgłosiły się do urzędu i dopełniły formalności związanych z procedurą – najpierw –
wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu, a później – zameldowania w nowym.
Stąd to zjawisko jest trudne do oszacowania w całej pełni.
Według Banku Danych Lokalnych w 2015 roku 52 osoby wymeldowały się z Golubia-Dobrzynia
do innych miast. Taki stan rzeczy spowodowany może być dobrym połączeniem
komunikacyjnym i bliskością dużych ośrodków miejskich (przede wszystkim Toruń, Grudziądz)
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będących miejscem zatrudnienia i nauki mieszkańców Miasta. Odpływ ludności nastąpił
również do miejscowości wiejskich (106 osób). W tym czasie odnotowano 34 zameldowania
z miast oraz 86 z obszarów wiejskich.
Struktura ludności według wieku jest bardzo nierównomierna z uwagi na kolejne niże i wyże
demograficzne. W ostatnich latach można zauważyć, że liczba zgonów i urodzeń utrzymuje się
na podobnym poziomie (z niewielkim wahaniami). Odnotowana liczba urodzeń żywych na
terenie Miasta w roku 2016 to 122, natomiast zgonów zanotowano 107.
Wykres 4 Urodzenia i zgony w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2007-2016
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Przyrost naturalny w Golubiu Dobrzyniu w 2016 roku był dodatni i wynosił +15. Dane te
prezentują się bardzo korzystnie na tle całego kraju (-5.752), województwa kujawskopomorskiego (-685) i powiatu golubsko-dobrzyńskiego (0).
Wykres 5 Przyrost naturalny w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2007-2016
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)
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W ostatnich dziesięciu latach liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym
maleje. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym systematycznie wzrasta. Te informacje oraz
fakt, że w przyszłości grupa osób w wieku poprodukcyjnym będzie licznie zasilana przez grono
osób znajdujących się aktualnie w wieku produkcyjnym, świadczy o tym, że prognozy
demograficzne dla Golubia-Dobrzynia wyglądają mało korzystnie. Jest to sytuacja identyczna
z sytuacją kraju. Z pewnością powyższe tendencje będą wymagały przystosowania usług
społecznych do potrzeb seniorów.
Wykres 6 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2007-2016
2854
2792
2719
2615

2007

2008

2009

2010

2595

2011

2581

2012

2538

2013

2465

2447

2014

2015

2424

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Liczba ludności w Gminie w wieku przedprodukcyjnym, w latach 2007-2016, spadła o 430 osób
czyli o ponad 15%.
Wykres 7 Liczba osób w wieku produkcyjnym w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2007-2016
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)
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Liczba ludności w wieku produkcyjnym w latach 2010-2016 systematycznie malała co jest
sytuacją bardzo niepożądaną ekonomicznie. Związane jest to zapewne z malejącą liczbą osób
w wieku przedprodukcyjnym. Do 2016 grupa mieszkańców w wieku produkcyjnym zmniejszyła
się o 488 osób (ponad 5,5%).
Wykres 8 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2007-2016
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd luty 2017 r.)

Jak widać na powyższym wykresie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, zgodnie z krajowymi
tendencjami, systematycznie rośnie. Od 2007roku grupa ta zwiększyła się o 673 osoby.
Oznacza to przyrost o ponad 40%.
Tabela 3 MĘŻCZYŹNI I KOBIETY W GOLUBIU-DOBRZYNIU W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM, PRODUKCYJNYM
I POPRODUKCYJNYM W LATACH 2007-2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mężczyźni w wieku
1.432 1.388 1.353 1.285 1.278 1.276 1.260 1.240 1.228 1.222
przedprodukcyjnym
Kobiety w wieku
1.422 1.404 1.366 1.330 1.317 1.305 1.278 1.225 1.219 1.202
przedprodukcyjnym
Mężczyźni w wieku
4.236 4.302 4.353 4.449 4.422 4.411 4.338 4.273 4.240 4.213
produkcyjnym
Kobiety w wieku
4.212 4.235 4.212 4.139 4.088 4.093 4.029 3.997 3.933 3.887
produkcyjnym
Mężczyźni w wieku
473
465
454
480
510
544
590
633
659
693
poprodukcyjnym
Kobiety w wieku
1.169 1.198 1.232 1.295 1.338 1.385 1.450 1.511 1.570 1.622
poprodukcyjnym
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd luty 2017 r.)

Wśród ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przeważają mężczyźni (różnica
odpowiednio 0,83% i 4,02%). Z kolei wśród osób w wieku poprodukcyjnym zdecydowany prym
wiodą kobiety (ponad 40% różnicy). Wszystkie powyższe ustalenia stanowią przesłankę do
działań o charakterze prorodzinnym oraz do inwestycji w infrastrukturę oraz usługi
przeznaczone dla osób w starszym wieku. Jest to również zapowiedź rozwoju rynku
produktów i usług skierowanych do osób starszych, jako docelowej grupy konsumenckiej.
W przyszłości

należy

spodziewać

się

również

skutków

finansowych

wynikających

z prognozowanych zmian liczby ludności.
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2.2.2 RYNEK PRACY - BEZROBOCIE
Bezrobocie czyli zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy
i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów
stale towarzyszy gospodarce rynkowej. Na koniec 2016 roku Golubiu-Dobrzyniu pozostawało
zarejestrowanych 831 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych większą liczebnie grupą były
kobiety (509). Należy dodać, że poziom bezrobocia odnotowany w statystykach instytucji
rynku pracy może być różny od rzeczywistej liczby informującej o osobach pozostających bez
pracy.
Tabela 4 STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU
LICZBA OSÓB
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W GOLUBIUDOBRZYNIU
31.12.2015 r.
31.12.2016 r.
LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH
W TYM KOBIETY
BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
W TYM KOBIETY
BEZROBOTNI DO 30 ROKU ŻYCIA
W TYM KOBIETY
BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
W TYM KOBIETY
DUGOTRWALE BEZROBOTNI
W TYM KOBIETY
BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
W TYM KOBIETY
BBEZROBOTNI BEZ DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWEGO
W TYM KOBIETY
BEZROBOTNI POSIADAJĄCY WYKSZTAŁCENIE:
WYŻSZE
W TYM KOBIETY
POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE
W TYM KOBIETY
ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W TYM KOBIETY
ZASADNICZE ZAWODOWE
W TYM KOBIETY
GIMNZJALNE I PONIŻEJ
W TYM KOBIETY

976
576
145
72
331
217
245
112
629
419
338
212

831
509
113
56
263
185
219
99
521
359
306
191

224

186

159

132

68
53
155
103
128
92
302
153
323
175

39
32
140
95
102
74
272
153
278
155

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu

Rok 2016 przyniósł poprawę sytuacji zarówno na krajowym, wojewódzkim, jak i lokalnym
rynku pracy. Z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zapoczątkowany
jesienią 2008 roku trend wzrostowy bezrobocia rejestrowanego zakończył się w roku 2013.
Natomiast w trzech ostatnich latach widoczny był już trend malejący. Stopa bezrobocia
w kraju spadła z 13,4% (2013) do 8,3% (2016), w województwie kujawsko-pomorskim z 18,2%
(2013) do 12,1% (2016), a w powiecie golubsko-dobrzyńskim z 23,6% (2013) do 13,9% (2016).
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Powyższa tendencja jest potwierdzeniem ogólnej poprawy koniunktury w Polsce, tj. wzrostu
liczby pracujących, wzrostu PKB, a także efektem wprowadzonych zmian w zakresie aktywnej
polityki rynku pracy. Ożywienie gospodarcze sprzyjało wzrostowi konsumpcji, a dobra pogoda
jesienią – pracom budowlanym oraz drogowym. Przyczyną spadku bezrobocia były również
czynniki demograficzne. Na rynek pracy weszły roczniki niżu demograficznego. Znalazło to
odzwierciedlenie w rejestrowanym bezrobociu osób do 25 roku życia w powiecie golubskodobrzyńskim. Na rynku pracy duże znaczenie mają kwalifikacje zawodowe i wykształcenie
przyszłych pracowników. Umiejętności zawodowe oraz czynniki osobowościowe są głównym
kryterium stosowanym przy rekrutacji. Na terenie Miasta Golub-Dobrzyń największy odsetek
osób bezrobotnych na koniec 2016 roku stanowili mieszkańcy posiadający wykształcenie
zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe oraz policealne i średnie zawodowe. Najmniejszy
odsetek osób bezrobotnych stanowili mieszkańcy posiadający wykształcenie wyższe oraz
średnie ogólnokształcące.
Wykres 9 pokazuje, że liczba osób bezrobotnych w ostatnim czasie systematycznie maleje.
Wykres 9 Bezrobotni rejestrowani na obszarze Golubia-Dobrzynia w latach 2007-2016
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Stopa bezrobocia w powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach 2013-2016, w stosunku do stopy
bezrobocia rejestrowanej w kraju i w województwie była wyższa. Należy zwrócić uwagę na to,
że tendencja spadkowa jest stała i stabilna, co pozytywnie rokuje. Na 30 kwietnia 2017 roku
stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie golubsko-dobrzyńskim wynosiła 12,9%.
Tabela 5 STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE, WOJEWÓDZTWIE I KRAJU W LATACH 2013-IV.2017
STOPA BEZROBOCIA
STOPA BEZROBOCIA
STOPA BEZROBOCIA
ROK
W POWIECIE GOLUBSKOW WOJEWÓDZTWIE
W POLSCE
DOBRZYŃSKIM
KUJAWSKO-POMORSKIM
IV.2017
12,9%
11,3%
7,7%
2016
13,9%
12,1%
8,3%
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2015
2014
2013

17,2%
20,9%
23,6%

13,3%
15,5%
18,2%

9,8%
11,4%
13,4%

Źródło: http://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/stopa-bezrobocia, wgląd czerwiec 2017 r.

2.2.3 UCZESTNICTWO W KULTURZE
Poniżej

przedstawiony

jest

plan

ważniejszych

imprez

kulturalnych

i

sportowych

organizowanych na terenie Golubia-Dobrzynia z wyróżnieniem organizatora.
Urząd Miasta Golubia – Dobrzynia
STYCZEŃ:
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
LUTY:
 Ferie Zimowe z Balem Karnawałowym;
MARZEC:
 Dzień Kobiet;
KWIECIEŃ: MAJ:
 Turniej Rodzinny z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja;
 Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja;
CZERWIEC:
 Dzień Dziecka;
 Golubsko-Dobrzyńska Noc Świętojańska;
LIPIEC:
 Wielki Turniej Rycerski;
SIERPIEŃ:
 Ogólnopolska Wystawa Psów Rasowych;
WRZESIEŃ:
 Pożegnanie Lata – Piknik Rodzinny;
 Narodowe Czytanie;
PAŹDZIERNIK:
 Golub-Dobrzyń MTB Maraton.
LISTOPAD:
 Obchody Święta Niepodległości;
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GRUDZIEŃ:
 Mikołajki;
 Sylwester.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu – Dobrzyniu:
STYCZEŃ:
 Bieg WOŚP;
MARZEC:
 Bieg Wiosny/ Mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego w biegach
przełajowych weteranów;
MAJ:
 Bieg Konstytucji 3 Maja;
LIPIEC:
 Turniej piłki siatkowej plażowej pod patronatem KPZPS;
SIERPIEŃ:
 Bieg Solidarności;
PAŹDZIERNIK:
 Golub-Dobrzyń Agrolok MTB Maraton;
LISTOPAD:
 Turniej Charytatywny;
GRUDZIEŃ:
 Bieg Sylwestrowy.

Dom Kultury w Golubiu – Dobrzyniu
STYCZEŃ:


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;



Noworoczna Gala Operetkowa;



Dzień Babci i Dziadka – Przedszkole Publiczne Nr 2;



Spektakl interakcyjny dla dzieci.

LUTY:
 Ferie Zimowe z DK;
 Bal Karnawałowy dla dzieci;
34
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 Urodziny Zumby;
 Spektakl interakcyjny dla dzieci;
MARZEC:


Koncert z okazji Dnia Kobiet;



Spektakl interakcyjny dla dzieci;

KWIECIEŃ:
 Przegląd Twórczości Ludowej „Wielkanoc 2018”;
 Przegląd Poezji Dziecięcej – Przedszkole Publiczne Nr 2;
 Spotkania z kulturą latynoamerykańską;
 Spektakl interakcyjny dla dzieci;
MAJ:
 Uroczyste Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 Dzień Matki – Przedszkole Publiczne Nr 2;
 Spektakl interakcyjny dla dzieci;
 Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży;
CZERWIEC:
 Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka;
 Spektakl interakcyjny dla dzieci;
 Pokaz umiejętności dzieci i młodzieży, uczęszczających na zajęcia taneczno – baletowe
i zajęcia tańca współczesnego;
 Zakończenie roku szkolnego – Publiczna szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu –
Dobrzyniu;
LIPIEC:
 Wakacje z DK;
 Warsztaty rysunkowo – malarskie – plenery;
 Koncerty plenerowe;
SIERPIEŃ:
 Wakacje z DK;
 Warsztaty rysunkowo – malarskie – plenery;
 Koncerty plenerowe;
 Montaż słowno – muzyczny (Powstanie Warszawskie);
WRZESIEŃ:
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 Piknik Rodzinny – Pożegnanie Lata;
 Spektakl interakcyjny dla dzieci;
 Misterium „Drzewo Krzyża”;
PAŹDZIERNIK:
 Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora;
 Spotkania z kulturą latynoamerykańską;
 Spektakl interakcyjny dla dzieci;
LISTOPAD:
 Uroczyste Obchody Święta Niepodległości;
 Spektakl interakcyjny dla dzieci;
GRUDZIEŃ:
 Mikołajki z DK;
 Przegląd Kolęd i Pastorałek;
 Spektakl interakcyjny dla dzieci;
 Spotkanie wigilijne (pokaz umiejętności dzieci i młodzieży, uczęszczających na zajęcia
taneczno – baletowe i zajęcia tańca współczesnego);
 Mikołajkowa Zumba;
 Cykl etiud na Boże Narodzenie;
 Powitanie Nowego 2019 Roku.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu
Imprezy organizowane co miesiąc od stycznia do grudnia:
 Poranki filmowe dla dzieci;
 Warsztaty teatralne dla przedszkolaków (dzięki współpracy MiPBP z WOAK-iem);
 Kursy komputerowe dla seniorów;
 Lekcje biblioteczne;
 Warsztaty tematyczne dla czytelników;
 Warsztaty obywatelskie dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (dzięki
współpracy MiPBP z ODM w Toruniu);
 Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki;
 Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi;
 Cykl spotkań dla osób DPS w Golubiu-Dobrzyniu;
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 Imprezy kulturalne związane z promocją czytelnictwa i literatury.
STYCZEŃ: organizacje i prowadzenie ferii dla dzieci i młodzieży z Golubia-Dobrzynia;
LUTY: Bale czytelnika;
MARZEC:
 Cykl spotkań „Kobiety Naszej Małej Ojczyzny” – integracja aktywnych kobiet z całego
powiatu golubsko-dobrzyńskiego;
 Przeglądy Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Miasta
i powiatu Golub-Dobrzyń.
KWIECIEŃ: „Piknik biało-czerwony” – impreza organizowana wspólnie z Przedszkolem Nr 2 im.
M. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu;
MAJ:
 Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek;
 Cykl spotkań związanych z promocją książki i biblioteki;
 Jan Paweł II we wspomnieniach Polaków.
CZERWIEC:
 Przeglądy Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Miasta i
powiatu Golub-Dobrzyń;
 Współorganizowanie z UM Nocy Świętojańskiej.
LIPIEC:
 Organizacja i prowadzenie wakacji dla dzieci i młodzieży z naszego Miasta;
SIERPIEŃ:
 Organizacja i prowadzenie wakacji dla dzieci i młodzieży z naszego Miasta; Kino letnie.
WRZESIEŃ:
 Organizacja Narodowego Czytania (impreza organizowana wspólnie z UM w GolubiuDobrzyniu);
 Przeglądy Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Miasta
i powiatu Golub-Dobrzyń.
PAŹDZIERNIK:
 Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej „Chmury przeminą, niebo zostanie”;
LISTOPAD:
 Powiatowy Konkurs Poezji „Idzie jesień przez park”;
GRUDZIEŃ:
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 Spotkanie wigilijne.

2.2.4 MIESZKALNICTWO
Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza
się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs
i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów
ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).
Na terenie Miasta, w 2015 roku, znajdowało się 4.526 mieszkań, składające się na 1.294
budynki mieszkalne. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2015 roku wynosiła 63,3
m2. W 2016 roku oddano do użytku 23 nowe mieszkania.
Tabela 6 STRUKTURA MIESZKAŃ W GOLUBIU-DOBRZYNIU W LATACH 2011-2015
2011
2012
2013
2014
Liczba budynków mieszkalnych
1.267
1.282
1.280
1.287
Liczba mieszkań
4.418
4.456
4.467
4.496
Liczba izb
15.869
16.035
16.099
16.205
2
Powierzchnia użytkowa mieszkań [m ]
277.169
280.918
282.415
284.522
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
62,7
63,0
63,2
63,3
2
[m ]
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na
21,4
21,6
21,8
22,1
2
1 osobę [m ]

2015
1.294
4.526
16.305
286.567
63,3
22,3

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Liczba mieszkań komunalnych w zasobach gminy w latach 2013-2015 ulegała wahaniom.
W 2015 roku Miasto Golub-Dobrzyń nie pozyskało żadnego mieszkania socjalnego, których
brak jest największym problemem społecznym Miasta. Wysokie koszty budowy, brak środków
finansowych na ten cel w budżecie Miasta to główne powody, które ograniczają działania
władz samorządowych do realizowania podstawowych działań. Miasto Golub-Dobrzyń boryka
się również z rosnącymi kosztami utrzymania lokali gminnych tj. konieczność remontów
i modernizacji.
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Tabela 7 ZASOBY MIESZKANIOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2013
2014
Liczba mieszkań komunalnych
342
347
W tym liczba mieszkań
71
73
socjalnych
Liczba złożonych wniosków na
mieszkanie komunalne z
7
7
zasobów gminy
Liczba oczekujących na
163
135
mieszkanie socjalne

2015
399
73
19
159

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2016-2022, s. 27.

2.3 SFERA GOSPODARCZA
2.3.1 ROLNICTWO
Znaczną powierzchnię obszaru Miasta Golub-Dobrzyń mimo, iż jest terenem w większości
zurbanizowanym, zajmują użytki rolne. Grunty użytkowane rolniczo znajdują się głównie
w północnej i południowej części Miasta. Najlepsze kompleksy rolnicze Miasta położone są na
polodowcowej wysoczyźnie morenowej, zbudowanej z glin zwałowych i piasków gliniastych.
Gleby te charakteryzują się wysoką przydatnością dla potrzeb rolnictwa – gleby II i III klasy
bonitacyjne. Według stanu na rok 2015 (GUS) całkowita powierzchnia użytków rolnych wynosi
308 ha co stanowi ponad 40% powierzchni Miasta. Największy udział w powierzchni użytków
rolnych stanowią grunty orne (79,87%), pastwiska (9,09%) i

łąki (5,19%). Dominuje

gospodarka indywidualna, w jej władaniu jest właściwie całość upraw rolnych.
Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na obszarze Miasta znajdują się
73 gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. Średnia powierzchnia gospodarstwa
rolnego wynosi 6,01 ha. Gospodarstwa o areale do 10 ha stanowią prawie 89% ogólnej ilości
gospodarstw. Świadczy to o dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych.
Tabela 8 POWIERZCHNIA GOSPODARSTW ROLNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W GOLUBIUDOBRZYNIU
DZIAŁKI [ha]
GOSPODARSTWA ROLNE [ha]
OGÓŁEM
DO 1 ha WŁĄCZNIE
1-5 ha
5-10 ha
POWYŻEJ 10 ha
445,58
13,40
46,41
61,81
323,96
Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010)

Należy zauważyć, że walory przyrodnicze mogą tworzyć doskonałe warunki dla rozwoju
rolnictwa ekologicznego – w związku z coraz większym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem
na żywność ekologiczną. Rolnictwo ekologiczne jest ważnym czynnikiem zwiększającym
zatrudnienie, dostarcza nowych miejsc pracy oraz daje rolnikom dodatkowe źródło dochodu.

39
Id: 74AB876F-9129-4069-980C-BED6F063953D. Podpisany

Strona 40

Tabela 9 LICZBA GOSPODARSTW ROLNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W GOLUBIU-DOBRZYNIU
DZIAŁKI
GOSPODARSTWA ROLNE
OGÓŁEM
DO 1 ha WŁĄCZNIE
1-5 ha
5-10 ha
POWYŻEJ 10 ha
73
36
21
8
8
Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010)

Miasto Golub-Dobrzyń posiada dogodne uwarunkowania związane z produkcją rolniczą.
Wynikają one przede wszystkim z wysokiej jakości gleb oraz stosunkowo dużych obszarów
rolniczych, stanowiących ponad 40% powierzchni Miasta. Pomimo dogodnych uwarunkowań
niekorzystna jest struktura agrarna gospodarstw rolnych. Przeważająca liczba gospodarstw
o powierzchni nie przekraczającej 1 ha oraz od 1 ha do 5 ha, skutkuje to znacznym
ograniczeniem rozwoju rolnictwa. Szansą do rozwoju małych gospodarstw rolnych jest
agroturystyka. Dogodne uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe oraz duże zaplecze
kulturalne Miasta sprzyja rozwojowi tej działalności gospodarczej. Zwiększając udział
działalności usługowej można uzyskać dodatkowe źródło dochodów dla rolników.
Ogólna ilość stosowanych nawozów mineralnych w Golubiu-Dobrzyniu jest dużo wyższa niż
średnio w kraju, województwie kujawsko-pomorskim i powiecie golubsko-dobrzyńskim.
Odwrotnie sytuacja przedstawia się jeśli chodzi o stosowanie nawozów wapniowych.
Tabela 10 ZUŻYCIE NAWOZÓW MINERALNYCH I WAPNIOWYCH W ROKU 2010
ZUŻYCIE NAWOZÓW NA 1 ha UŻYTKÓW
ROLNYCH [kg/ha]
JEDNOSTKA TERYTORIALNA
MINERALNE
WAPNIOWE
Polska
114,6
38,2
Województwo kujawsko153,9
47,2
pomorskie
Powiat golubsko-dobrzyński
174,3
53,0
Miasto Golub-Dobrzyń
214,9
14,1
Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010)

2.3.2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
W Golubiu-Dobrzyniu liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych, na przestrzeni
ostatnich lat, utrzymuje się na podobnym poziomie i w 2016 roku wynosiła 1.240. Działają one
głównie w takich sekcjach, jak: handel i usługi w zakresie napraw (328), budownictwo (160),
oraz przetwórstwo przemysłowe (119).
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Tabela 11 PODMIOTY GOSPODARCZE W GOLUBIU-DOBRZYNIU W LATACH 2011-2016
LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
ROK
OGÓŁEM
W SEKTORZE PUBLICZNYM
W SEKTORZE PRYWATNYM
2016
1.240
87
1.153
2015
1.242
87
1.155
2014
1.251
88
1.163
2013
1.259
87
1.172
2012
1.248
85
1.163
2011
1.240
81
1.159
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12 PODMIOTY GOSPODARCZE W GOLUBIU-DOBRZYNIU W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH POLSKIEJ
KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) W 2015 i 2016 ROKU
2014
2015
SEKTOR
SEKTOR
SEKTOR
SEKTOR
PUBLICZNY
PRYWATNY
PUBLICZNY
PRYWATNY
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
0
5
0
7
(A)
Górnictwo i wydobywanie(B)
0
0
0
0
Przetwórstwo przemysłowe (C)
0
119
0
119
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
1
0
1
0
powietrze do układów klimatyzacyjnych (D)
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z
1
7
1
7
rekultywacją (E)
Budownictwo (F)
1
158
1
160
Handel hurtowy i detaliczny: naprawa
pojazdów samochodowych, włączając
0
333
0
328
motocykle (G)
Transport i gospodarka magazynowa (H)
0
71
0
70
Działalność związana z zakwaterowaniem
0
23
0
22
i usługami gastronomicznymi (I)
Informacja i komunikacja (J)
0
26
0
23
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K)
0
40
0
38
Działalność związana z obsługą rynku
41
44
41
47
nieruchomości (L)
Działalność profesjonalna, naukowa
1
68
1
72
i techniczna (M)
Działalność w zakresie usług administrowania
0
29
0
25
i działalność wspierająca (N)
Administracja publiczna i obrona narodowa;
11
1
11
1
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O)
Edukacja (P)
25
23
25
20
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q)
4
67
4
73
Działalność związana z kulturą, rozrywką
2
25
2
29
i rekreacją (R)
Pozostała działalność usługowa i
gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe
0
115
0
109
produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby (S,T)
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)
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W Gminie istnieją potencjalne możliwości wzrostu gospodarczego. Stwarzają je znajdujące się
na jej terenie atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz korzystne uwarunkowania kulturowe
i przyrodnicze. Na bazie tych atutów istnieje możliwość rozwoju usług, rzemiosła, przemysłu,
agroturystyki, co może przynieść, w przyszłości, poprawę warunków materialnych ludności.
Dobrze rozwiniętą gałąź stanowi obecnie mała i średnia przedsiębiorczość skupiona
w sektorze gospodarki prywatnej. Jest to przede wszystkim działalność produkcyjno-usługowa.
Funkcjonują tu również mniejsze zakłady w sektorze usługowo-handlowym. Na terenie Miasta
znajduje się Golubsko-Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny. Do istotnych podmiotów
gospodarczych w mieście należą (kolejność alfabetyczna):


ADABET,



AGROLOK Sp. z o.o.,



ALLER AQUA Sp. z o.o.,



DOMBUD RP,



DOM-PLAST,



TM DRUTPOL Sp. z o.o.,



GOLPASZ S.A.,



ISTRAIL Sp. z o.o.,



MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SCH",



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o.,



OLKOP,



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o.,



FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA SPEDWIT,



STALER.

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2.4.1 KOMUNIKACJA
Układ komunikacyjny w Golubiu-Dobrzyniu tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Łączna długość dróg wojewódzkich wynosi 7,826 km, powiatowych 4,178 km, a gminnych
25,98 km. W obrębie dróg gminnych wyróżniono następujący podział:


bitumiczne: 11,98 km,



kostka: 9,140 km,
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gruntowe: 4,748 km,



betonowe: 0,112 km.

Podstawowy „szkielet” układu komunikacyjnego Miasta stanowią drogi wojewódzkie:


nr 534 Golub-Dobrzyń - Rypin,



nr 554 Golub-Dobrzyń - Kowalewo Pomorskie,



nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice.

Położenie Golubia-Dobrzynia względem ważnych szlaków komunikacyjnych jest korzystne, np.
drogę krajową nr 52 od Miasta dzieli odcinek zaledwie 10 km. Natomiast w odległości około
40 km na zachód od Golubia-Dobrzynia znajduje się autostrada A1 Katowice-Gdańsk.
Przez Miasto Golub-Dobrzyń przebiega jednotorowa, niezelektryfikowana, nieczynna obecnie
lokalna linia kolejowa.
Na terenie Miasta Golub-Dobrzyń funkcjonuje obsługa pasażerska Polskiej Komunikacji
Samochodowej. Oprócz wyżej wymienionego przewoźnika od kilku lat na terenie tym działają
również prywatne firmy przewozowe. Ruch pasażerski polega głównie na połączeniach
z miejscowościami: Brodnica, Lipno, Kowalewo Pomorskie, Rypin, Wąbrzeźno oraz
z Toruniem, gdzie ludność Miasta znajduje zatrudnienie oraz korzysta z bazy usług.

2.4.2 SIEĆ WODOCIĄGOWA
Długość czynnej sieci wodociągowej w mieście w 2015 roku wynosiła ponad 41 km bez
przyłączy. Liczba przyłączy wynosiła 1.116 sztuk, natomiast liczba wodomierzy głównych
wynosi 1755 szt. (dane MZWiK Sp. z o. o.) Pobór wody przez gospodarstwa domowe w 2015
roku kształtował się na poziomie 377,0 dam3. Woda dostarczana mieszkańcom do spożycia
spełnia wszelkie wymogi sanitarne i ogólnie oceniana jest, jako dobra.
Tabela 13 CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄDOCIĄGOWEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2011
2012
2013
2014
Długość czynnej sieci rozdzielczej [km]
32,9
33,9
33,9
41,4
Ilość przyłączy prowadząca do budynków
1.183
1.210
1.223
1.235
mieszkalnych [szt.]
Woda dostarczona gospodarstwom domowym
408,0
416,0
410,0
401,0
3
[dam ]
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
12.183
12.257
12.200
12.308
Zużycie wody w gospodarstwach domowych na
31,5
32,1
31,5
31,1
3
1 mieszkańca [m ]
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

2015
41,6
1.116
377,0
12.226
29,2
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Miasto Golub-Dobrzyń pozyskuje wodę z ujęcia w Białkowie. Według danych GUS osoby
korzystające z sieci wodociągowej stanowią ponad 95% ludności Miasta. W oparciu o różnice
wielkości poboru wody wynika, że na terenie Miasta istnieją również inne ujęcia. Według
rejestru pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody Starostwa Powiatowego w GolubiuDobrzyniu, na terenie Miasta ujęcia wody posiadają:


Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „Samopomoc Chłopska”;



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hetman”;



Szpital Powiatowy;



Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej i Betonów „Golbud”;



Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;



Wytwórnia Pasz Treściwych;



„Golpasz”S.A.

Średnie roczne zużycie wody na jednego mieszkańca w 2015 roku wynosiło 29,2 m3 i jest to
mniej niż średnio w Polsce (32,2 m3),województwie kujawsko-pomorskim (34,0 m3) i powiecie
golubsko-dobrzyńskim (31,6 m3). Na przestrzeni ostatnich lat wartość ta utrzymuje się na
stałym poziomie z niewielkimi wahaniami.

2.4.3 SANITACJA
Sieć kanalizacyjna ma długość ponad 42 km i jest dostępna dla ponad 94% mieszkańców
(2015 rok).

ROK
2015
2014
2013
2012
2011

Tabela 14 SIEĆ KANALIZACYJNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU
DŁUGOŚĆ
ILOŚĆ POŁĄCZEŃ
ŚCIEKI
CZYNNEJ SIECI
PROWADZĄCYCH DO
ODPROWADZONE
KANALIZACYJNEJ
BUDYNKÓW
3
[dam ]
[km]
MIESZKALNYCH [szt.]
42,3
1.105
476,0
42,3
1.226
456,0
34,2
1.212
429,0
34,2
1.206
451,0
33,2
1.181
489,0

LUDNOŚĆ
KORZYSTAJĄCA Z
SIECI
KANALIZACYJNEJ
12.111
12.200
11.470
11.524
11.440

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

W mieście Golub-Dobrzyń przy odprowadzaniu ścieków stosuje się dwa rodzaje rozwiązań:
•

system ogólny miejskiej kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków,

•

systemy kanalizacji indywidualnej – zbiorniki wybieralne.
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Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych w Mieście Golub-Dobrzyń są
ścieki bytowe. Na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia funkcjonuje oczyszczalnia ścieków
zlokalizowana przy ulicy Leśnej 1. Przepustowość oczyszczalni wynosi 2 845 m 3/dobę.
Ścieki sanitarne w gospodarstwach pozbawionych dostępu do kanalizacji gromadzone są
w zbiornikach bezodpływowych a następnie są wywożone przez pojazdy asenizacyjne. W 2015
roku na terenie Miasta znajdowało się 70 szamb. Żaden z mieszkańców nie korzystał
z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Tabela 15 LICZBA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU
ZBIORNIKI
ROK
BEZODPŁYWOWE
2015
70
2014
70
2013
70
2012
70
2011
72
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

2.4.4 GOSPODARKA ODPADAMI
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie całej
Polski, od dnia 1 lipca 2013 r., obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Zgodnie
z przepisami znowelizowanej ustawy Miasto zostało zobowiązane do objęcia nowym system
gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i opcjonalnie nieruchomości niezamieszkałych. Wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne dokonywany jest w drodze przetargu.
W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, obowiązany jest do przekazywania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych.
W okresie od 01.01.2015 r. do 31.10.2016 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na terenie Golubia-Dobrzynia realizowany był przez Przedsiębiorstwo
Inwestycyjno-Handlowe Inwest-Satelit z Gdyni, z oddziałem w Golubiu-Dobrzyniu. Od
02.11.2016 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM sp. z o.o. z Wąbrzeźna.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, Miasto Golub-Dobrzyń należy do
regionu 2 chełmińsko-wąbrzeskiego, co oznacza, że zebrane na terenie Miasta odpady
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komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów. Odpady z terenu
Golubia-Dobrzynia w 2016 roku przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu.
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy przedstawia poniższa tabela.
Tabela 16 ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ W 2016 R.

MASA ODEBRANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH [Mg]

LP. RODZAJE ODPADÓW
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
2. Szkło
3. Tworzywa sztuczne
4. Odpady wielkogabarytowe
Inne nie wymienione frakcje zbierane w
5
sposób selektywny
6. Leki inne niż wymienione w 20 01 31
7. Odpady ulegające biodegradacji
8. Papier i tektura
9. Opakowanie z papieru i tektury
10. Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
1.

3.105,22
79,44
55,46
14,2
409,44
0,1
180
49,69
6,932
231,18

Źródło: Aktualizacja Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Miasta Golub-Dobrzyń za rok 2016

Ilość zmieszanych odpadów zebranych z terenu Miasta w ostatnich latach prezentuje poniższa
tabela.
Tabela 17 ZMIESZANE ODPADY ZEBRANE W CIĄGU ROKU

ROK

OGÓŁEM [t]

2016
2015
2014
2013
2012
2011

3.105,22
3.000,12
2.838,36
3.897,21
3.516,04
3.622,01

10

OGÓŁEM NA 1
MIESZKAŃCA [kg]
241,9
232,7
220,1
299,7
271,7
279,2

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń w 2016 roku nie prowadziła stacjonarnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zgodnie z Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Golub-Dobrzyń
za rok 2016 ilość zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wyniosła 3.900,482 Mg z podziałem na poszczególne frakcje, z czego 3.105,22
Mg stanowiły niesegregowane odpady komunalne (brane pod uwagę tylko odpady ujęte w
rocznym sprawozdaniu, czyli bez odpadów o kodzie 10 01 01). Zgodnie z informacjami
dostępnymi w Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi, osiągnięty przez Miasto
10

Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych z frakcji suchej
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w 2016 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru
Miasta, wyniósł 16,2%. W 2016 r. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu
Miasta Golub-Dobrzyń nie wykazał odbierania od mieszkańców Miasta odpadów
remontowych i budowlanych. Poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania dla Miasta Golub-Dobrzyń w 2016 r. wyniósł
0,03%. Miasto posiada również opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających

azbest

z

terenu

Gminy

Miasta

Golub-Dobrzyń

przyjęty

uchwałą

nr XVIII/106/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016 r., a zmieniony
uchwałą nr XXXIV/197/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 lutego 2017 r. Na
terenie Miasta Golub-Dobrzyń inwentaryzację przeprowadzono w 337 lokalizacjach.
Inwentaryzacji poddano 185 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 27 921 m2, na
których zidentyfikowano 427,899 Mg wyrobów zawierających azbest. Budynki gospodarcze
w liczbie 140 o łącznej powierzchni 14 841 m2, na których zlokalizowano 248,697 Mg
wyrobów zawierających azbest oraz 11 lokalizacji, gdzie azbest został zdemontowany i jest
składowany luzem, o łącznej powierzchni 1 106 m2, na której zlokalizowano 18,802 Mg
wyrobów zawierających azbest.

2.4.5 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
Na terenie Miasta energia dostarczana jest z zewnątrz linią wysokich napięć. Golub-Dobrzyń
obsługiwany jest przez ENERGA-OPERATOR S.A. Koncern Energetyczny Oddział Zakład
Energetyczny Toruń Rejon Energetyczny Brodnica Posterunek Energetyczny Golub-Dobrzyń.
Występuje tutaj jedna linia wysokiego napięcia – linia 110 kV, przebiegająca wzdłuż
wschodnich granic Miasta oraz zlokalizowana jest jedna stacja transformatorowa 110/15 kV.
Długość linii niskiego napięcia wynosi 1600 m. Liczba odbiorców energii elektrycznej na niskim
napięciu 4440 szt., natomiast zużycie energii w 2013 roku wynosiło 8584 MWh (dane z GUS
2013).
Główne problemy związane z energetyką Miasta to:


niedostatecznie rozwinięta sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia,



niedostateczna liczba stacji transformatorowych o napięciu 15/0,4 kV,



nadmierne wydłużenie linii przesyłowych,



zły stan techniczny niektórych odcinków sieci i urządzeń.
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Wyżej wymienione problemy są przyczyną niepewności zasilania, dużych spadków napięć,
dużej awaryjności oraz ograniczeń w dostawie mocy.11

2.4.6 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń należy do gmin o dobrze rozwiniętej sieci telefonicznej.
W dziedzinie telefonii komórkowej dostępne są usługi głównych operatorów rynku (Orange,
Play, Plus, T-Mobile).
Sprawnie funkcjonujące połączenia telefoniczne i ich powszechna dostępność są znaczącymi
czynnikami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Są czynnikiem stymulującym gminną
ofertę inwestycyjna, jak również podnoszą poziom standardu życia mieszkańców.

2.4.7 CIEPŁOWNICTWO
Miasto Golub-Dobrzyń zaopatrywane jest w ciepło przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzynie. Jest ono własnością Miasta Golub-Dobrzyń i zajmuje
się m.in:


wytwarzaniem i zaopatrywaniem w gorącą wodę;



naprawą i konserwacją maszyn;



robotami związanymi z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;



robotami związanymi z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane;



wykonywaniem instalacji cieplnych;



sprzedażą hurtową wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego. 12

Według danych za rok 2014 udostępnionych przez PEC Sp. z o.o. łączna długość sieci
ciepłowniczej wynosi 10.367 m. Wykorzystywanym paliwem jest miał węglowy klasy IIA
w ilości 5500 ton/rok. Ilość zużytej energii elektrycznej wynosi 560 MWh. W 1998 roku
przeprowadzono prace modernizacyjne polegające na wymianie wymienników JAD na
płytowe oraz zastosowanie automatyki pogodowej węzłów. W latach 2003-2006 wymieniono
sieć kanałową na preizolowaną. Ponadto dokonano modernizacji układu automatyki i nadzoru

11

12

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, s.28.
Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017 - 2031
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pracy kotłowni, wymieniono wentylatory ciągu kotłowni K1 i K2 oraz zmodernizowano układ
pomiaru ciepła z ciepłowni.
Planuje się zamianę węzła grupowego ZOZ na indywidualne, a także wymianę sieci kanałowej
i napowietrznej na preizolowaną, włączenie węzłów w system wizualizacji dla odbiorców oraz
zastosowanie systemu telemetrii sieci i komór cieplnych. Przewiduje się ponadto
modernizację układów odpylania kotłów węglowych, wymianę kotła węglowego na gazowy.13
Dodatkowe źródła ciepła na terenie Miasta tworzą kotłownie lokalne wyposażone w kotły
wodne niskotemperaturowe, pracujące na parametry maksymalne 900/700°C. Kotłownie te
opalane są węglem kamiennym, koksem i olejem opałowym. Kotłownie lokalne znajdują się
w poszczególnych budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach.
Na terenie Miasta Golub - Dobrzyń energia cieplna wykorzystywana jest do:


do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie
mieszkaniowym;



do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych;



do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne (w
kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych.14

2.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
2.5.1 EDUKACJA
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za
utrzymanie i rozwój bazy materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialność ta
dotyczy wymiaru ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązań wobec
społeczności Miasta w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy
szanse osobistego rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans. Miasto Golub-Dobrzyń
dąży do tworzenia takich warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowowychowawczych, które zapewniają powszechność, celowość oraz wysoką jakość systemu
edukacyjnego. Aktualnie funkcjonująca sieć szkół i przedszkoli zapewnia optymalne warunki
do realizacji zadań oświatowych w mieście. Obiekty oświatowe, ich wyposażenie (pracownie
13
14

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, s.28.
Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017 - 2031
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komputerowe,

sale

gimnastyczne),

a

także

odpowiednie

kwalifikacje

nauczycieli

są przedmiotem dokładnej analizy władz Miasta. Wyraźnie widać także podejmowane
działania wychowawcze, ukierunkowane na kształtowanie pożądanych społecznie postaw
i właściwy rozwój osobowości młodego pokolenia. Strategia rozwoju systemu edukacji oparta
została na próbie budowania ładu w środowisku lokalnym poprzez dialog rodziców, nauczycieli
i władz Miasta, podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących bazy materialnej, służącej
kształceniu, opiece i wychowaniu oraz racjonalnego wykorzystania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel.
Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze w mieście Golubiu-Dobrzyniu:


Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”;



Przedszkole Niepubliczne „Wróbelek”;



Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”,



Przedszkole Niepubliczne „Julianek”;



Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej;



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja;



Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego;



Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny:









Gimnazjum;



Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół nr 2:


Technikum;



Zasadnicza Szkoła Zawodowa;



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

Zespół Szkół nr 3:


Szkoła Podstawowa Specjalna;



Gimnazjum Specjalne;



Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;



Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej;

Zespół Szkół Miejskich:


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego;



Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych.

50
Id: 74AB876F-9129-4069-980C-BED6F063953D. Podpisany

Strona 51

Po reformie oświaty z roku 2017 w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym
jest Miasto (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkoła Podstawowa nr im.
Orła Białego) zostanie wprowadzony system 8 klas, natomiast Gimnazjum im. Ignacego
Działyńskiego będzie stopniowo wygaszane (nie prowadzi się naboru do nowych roczników).
Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny oraz Zespół Szkół nr 2 oraz nr 3 są jednostkami
organizacyjnymi Powiatu, sądzić należy, że nastąpią zmiany podobne do realizowanych
w szkołach miejskich.
Uczniowie we wszystkich placówkach oświatowych działających na każdym szczeblu
kształcenia w Golubiu-Dobrzyniu mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz
udział w zajęciach rewalidacyjnych w zakresie: zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych jak również prowadzone są zajęcia z uczniami
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
Tabela 18 LICZBA UCZNIÓW W GOLUBIU-DOBRZYNIU W LATACH 2008-2015
2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
SZKOŁA PODSTAWOWA 1.047
983
933
867
856
855
927
GIMNAZJUM
560
551
489
499
476
441
344
SUMA
1.607 1.534 1.422 1.366 1.332 1.296 1.271

2015/
2016
1.029
298
1.327

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

W Golubiu-Dobrzyniu liczba uczniów w szkołach w ciągu ostatnich ośmiu lat spadła o ponad
280 osób. Jest to trend zgodny z krajowymi statystykami. Jednakże w ciągu ostatnich dwóch
lat możemy zauważyć wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych – co jest bardzo
pożądaną sytuacją.
Tabela 19 LICZBA MIEJSC I DZIECI W PRZEDSZKOLACH W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/
ROK
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH
162
202
202
202
228
272
256
DZIECI W PRZEDSZKOLACH
174
212
210
206
249
278
258

2015/
2016
230
225

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

W sumie w 2015 roku do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 361 dzieci.
W Golubiu-Dobrzyniu funkcjonuje także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Jest to
placówka publiczna, służąca dzieciom i młodzieży z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Dzieci,
młodzież, rodzice i nauczyciele zgłaszają się do poradni dobrowolnie, gdzie udzielane są im
nieodpłatne porady dotyczące:


nieprawidłowości i zaburzeń w rozwoju,



trudności i niepowodzeń w nauce,
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trudności wychowawczych,



nieprawidłowości wymowy,



określania poziomu dojrzałości szkolnej w wieku 5-6 lat,



orientacji i poradnictwa zawodowego.

Specjaliści z poradni prowadzą też zajęcia w placówkach oświatowych, realizują programy
profilaktyczne, prowadzą przesiewowe badania mowy, słuchu, wzroku, warsztaty dla uczniów,
nauczycieli oraz spotkania z rodzicami

2.5.2 KULTURA I SPORT
Na terenie Miasta szeroko pojętą działalnością kulturalną zajmuje się Dom Kultury w GolubiuDobrzyniu. Jest to miejska instytucja kultury. Oprócz szerokiej oferty dla mieszkańców
pragnących czynnie uczestniczyć w kulturze, DK stwarza szereg możliwości udziału
w festynach, konkursach, wycieczkach i zabawach adresowanych do wszystkich mieszkańców.
Odbywają się tu m. in.:


Warsztaty Baletu i Jazzu;



Warsztaty Chóru Dziecięcego;



Warsztaty Fotograficzne;



Warsztaty Kreatywne;



Warsztaty Tańca Modern Jazz;



Warsztaty Malarstwa i Rysunku;



Warsztaty Perkusyjne;



Warsztaty Plastyczne;



Warsztaty Teatru Ognia „Cerber”;



Warsztaty Wokalne Młodzieży;



Warsztaty Wokalne dla Dorosłych;



Warsztaty Teatralne;



Zumba.

W mieście funkcjonuje również Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. F. K.
Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Placówka realizuje szereg projektów i inicjatyw
obejmujących przede wszystkim animację kulturalno-oświatową, propagowanie czytelnictwa,
promocję kultury lokalnej oraz dokształcanie społeczeństwa w zakresie świadomości
kulturalnej. Wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej; organizując konkursy
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literackie, czytelnicze, muzyczne i plastyczne, rozwijając tym samym umiejętności
uczestników, a ponadto stanowi również swoiste centrum informacji. Biblioteka prowadzi
wieloraką działalność kulturalno-oświatową wychodzącą poza ramy statusowej działalności.
Współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami. Na działalność biblioteka
pozyskuje środki z funduszy unijnych, organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia (w ramach
funduszy małych projektów). Zbiory biblioteczne dostępne są w czterech bibliotekach:


Czytelnia ul. Żeromskiego 11;



Wypożyczalnia ul. Hallera 13 (Dom Kultury);



Filia Osiedle Młodych ul. Mickiewicza 6;



Oddział dla Dzieci i Młodzieży ul. Żeromskiego 11.
Tabela 20 BIBLIOTEKA W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2011
2012
2013
Biblioteki i filie
3
3
3
Pracownicy
10
9
10
Księgozbiór
57.186 52.009 50.621
Czytelnicy w ciągu roku
2.038
1.831
1.785
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz 30.288 28.166 25.436

2014
2
10
50.288
1.500
24.436

2015
2
10
47.248
1.449
21.923

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Sport stanowi jeden z kluczowych elementów życia społecznego. Promuje odpowiednie
zachowania, kształtuje charakter i tożsamość, poprawia ogólną kondycję ciała oraz uczy
szacunku dla innych, przestrzegania określonych zasad, pielęgnuje poczucie solidarności
i umiejętność współpracy. Wartości edukacyjne sportu przejawiają się w niewymuszony,
naturalny sposób, przybierając postać zabawy. Regularne uprawianie sportu jest sposobem
zapobiegania anomalii społecznych takich jak przemoc, przestępczość i narkomania. Poprzez
wyraźne oddziaływanie sportu na stosunki międzyludzkie uznaje się, że jego wpływ na życie
człowieka wykracza daleko ponad zajęcia czysto sportowe. Wszelkie obiekty sportowe służą
jako miejsca spotkań, które integrują ludzi przez co zarazem wzmacniają więzi społeczne.
Wychowanie fizyczne oraz promowanie sportu powinno podlegać nieustannemu rozwojowi
na wszystkich etapach edukacji, w formach atrakcyjnych dla wszystkich grup wiekowych
lokalnego społeczeństwa.
Na terenie Miasta działa Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zajmuje się organizowaniem
szeregu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych służących mieszkańców Miasta. Na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu funkcjonuje między innymi bogato
wyposażony plac zabaw dla dzieci.
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Miasto Golub-Dobrzyń umożliwia swoim mieszkańcom korzystanie z kilku publicznych
obiektów sportowych. Należą do nich m.in. 2 hale sportowe, obiekt sportowy Orlik oraz
stadion miejski, na których odbywają się liczne rozgrywki sportowe jak również imprezy
okolicznościowe.
W mieście funkcjonuje także wiele klubów i stowarzyszeń sportowych m. in:


Miejski Klub Sportowy Drwęca;



Klub Sportowy Piłkarz;



stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SAHARA”.

2.5.3 OCHRONA ZDROWIA
Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia mogą skorzystać z usług 3 zakładów podstawowej opieki
zdrowotnej, które prowadzą działalność również w ramach poradni specjalistycznych.
Funkcjonuje również Szpital Powiatowy, który jest ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym
świadczącym usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego, ratownictwa
medycznego, podstawowej opieki zdrowotnej a także rehabilitacji, diagnostyki obrazowej oraz
laboratorium analitycznego i bakteriologicznego. Zakłady opieki zdrowotnej działające na
terenie Miasta Golub-Dobrzyń to:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GOL-MED.;



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasz Medyk”;



Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy Szpitalu Powiatowym;



Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Szpital Powiatowy zapewnia ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w skład, której wchodzi 16
poradni specjalistycznych: chirurgiczna, ortopedyczna, laryngologiczna, dermatologiczna,
zdrowia

psychicznego,

kardiologiczna,

okulistyczna,

alergologiczna,

neurologiczna,

onkologiczna, chorób płuc i gruźlicy, neonatologiczna, położniczo - ginekologiczna,
urologiczna, psychiatryczna, leczenia uzależnień.

2.5.4 POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są
w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera
ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także
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zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
W ramach instytucji samorządowych zajmujących się problematyką społeczną działa Miejski
Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Ośrodek realizuje zadania wynikające
z ustawy o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, m.in. koordynuje rozwiązanie
problemów społecznych na terenie Gminy. Oferta MOPS skierowana jest do mieszkańców,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej. W wykonywaniu zadań
Miejski Ośrodek Polityki Społecznej współdziała z różnymi podmiotami, m.in. z organami
wykonawczymi gminy i sołectw, innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, służbą zdrowia,
policją, sądami, prokuraturą, kuratorami sądowymi, społecznymi, stowarzyszeniami
i fundacjami znajdującymi się na terenie gminy oraz instytucjami zajmującymi się pomocą
społeczną.
Tabela 21 WYKAZ GOSPODARSTW DOMOWYCH I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ
LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
OSOBY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
ROK
KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ
KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ
2015
680
1.692
2014
686
1.792
2013
718
1.941
2012
674
1.826
2011
670
1.782
Źródło: Bank danych lokalnych (wgląd czerwiec 2017 r.)

Gospodarstwom domowym, które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną nie są
w stanie pokrywać całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, wypłacane
są dodatki mieszkaniowe. Jest to forma pomocy świadczona przez Miasto, a realizowana przez
Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu. W latach 2011-2015 najczęściej udzielanymi mieszkańcom
Gminy formami wsparcia były pomoc finansowa i rzeczowa, głównie w postaci zasiłków
celowych i w naturze, zasiłków stałych, okresowych oraz posiłków.
Do głównych zadań realizowanych przez Ośrodek należy:


przyznawanie i wypłacanie różnego rodzaju zasiłków, między innymi:


zasiłków stałych,



zasiłków okresowych,



zasiłków celowych,



świadczeń rodzinnych,



świadczeń wychowawczych,



funduszy alimentacyjnych,
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przyznawanie pomocy rzeczowej,



opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,



organizowanie usług opiekuńczych,



organizowanie dożywiania dzieci w szkołach,



kierowanie do domów pomocy społecznej,



kierowanie na zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności,



wykonywanie pracy socjalnej,



wykonywanie

innych

zadań

z zakresu

pomocy

społecznej

wynikających

z rozeznanych potrzeb gminy.

2.5.5 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku
publicznego

i

bezpieczeństwa

obywateli

oraz

ochrony

przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe jako
zadania własne Gminy.
Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy
i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, które
w realizacji swoich zadań wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
W Golubiu-Dobrzyniu działa Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Miasto Golub-Dobrzyń znajduje się w obszarze działania Komendy Powiatowej Policji
w Golubiu-Dobrzyniu.
Tabela 22 LICZBA PRZESTĘPSTW W GOLUBIU-DOBRZYNIU
KATEGORIA
2015
Rozbójnicze
0
Kradzież
63
Kradzież z włamaniem
60
w tym samochodów
1
Uszczerbek na zdrowiu
1
Uszkodzenie mienia
15
Nietrzeźwi kierowcy
26
Oszustwo
247
Narkotykowe
107
Gospodarcze
278
Inne kryminalne
52

2016
2
33
41
3
1
12
28
18
26
63
64

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
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2.6 MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE MIASTA
Głównym celem działania gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Usługi społeczne,
infrastruktura to dla samorządów zadania niekomercyjne. Tam gdzie kończy się możliwość
zarabiania na usługach tam zaczynają się zadania samorządów. Realizacja usług społecznych
na odpowiednim poziomie wymaga właściwego gospodarowania zasobami. Zarządzanie
finansami to jedno z najważniejszych zadań gminy, przedmiot troski zarówno władzy
stanowiącej, czyli Rady Miasta, jak i wykonawczej – Burmistrza. Samorządy opierają
zarządzanie finansami na świadomym kierowaniu środków w obszary dające najlepszą
skuteczność i realizujące najważniejsze potrzeby mieszkańców. Oczywiste jest kierowanie
środków na zadania, przy realizacji których można uzyskać efektywną dźwignię finansową
dzięki dopłatom bezzwrotnym lub pożyczkom/kredytom na preferencyjnych warunkach.
Jesteśmy obecnie w ostatnim okresie programowania unijnego ze znacznymi środkami
bezzwrotnymi dla Polski. Ze względu na wymagany zawsze udział własny beneficjentów ważna
jest dbałość o zapewnienie dobrego planowania finansowego. Utrzymanie równowagi
pomiędzy dochodami a wydatkami w perspektywie wieloletniej to zadanie realizowane
wspólnie przez Radę Miasta i Burmistrza.
Dochody samorządu terytorialnego zależą od wielu czynników. Można je podzielić na dwie
kategorie:


wewnętrzne – to głównie polityka finansowa Rady Miasta i działalność jednostek
podległych,



zewnętrzne – przede wszystkim ogólna sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany
w prawie mające wpływ na finanse samorządu.

Źródła dochodów gminy to:


Dochody własne


wpływy z podatków:
 od nieruchomości,
 rolnego,
 leśnego,
 dochodowego od osób fizycznych,
 od spadków i darowizn,
 od czynności cywilno-prawnych,
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dochody ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego,



wpływy z opłat:
 skarbowej,
 targowej,
 administracyjnej,
 za gospodarowanie odpadami komunalnymi





Subwencja ogólna dla gmin:


część wyrównawcza,



część oświatowa,



część równoważąca.

Dotacje na:


finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
i własne,



zadania realizowane przez jednostki samorządu na mocy porozumień,



usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
skutków powodzi, klęsk żywiołowych.

Dochody budżetu na rok 2017 zostały zaplanowane na 46.160.838 zł, z tego:


dochody bieżące w kwocie: 45.229.043 zł,



dochody majątkowe w kwocie: 931.795 zł,

Wydatki budżetu na 2017 rok uchwalono w wysokości 45.103.636 zł, z tego:


wydatki bieżące w wysokości: 44.423.972 zł,



wydatki majątkowe w wysokości: 679.664 z

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.057.202 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.
Warto podkreślić relatywnie niewielki i, zgodnie z WPF malejący, poziom zadłużenia budżetu
Golubia-Dobrzynia. Daje to władzom Miasta rezerwę pozwalającą podejmować decyzje
inwestycyjne, w tym zwłaszcza gotowość do absorbcji środków zewnętrznych.
Aktualne informacje dotyczące budżetu zamieszczone są na stronie BIP Miasta pod adresem:
http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?c=101
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2.7 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ Z 2000
ROKU
Poprzednia Strategia Miasta i Gminy Golub-Dobrzyń stworzona była w 2000 roku. Mimo
sporej odległości w czasie i, niewątpliwych zmian zarówno w samym Mieście jak i w otoczeniu,
można powiedzieć, że misja Miasta określona w 2000 roku nie uległa zmianie.
Golub-Dobrzyń, silny ośrodek lokalny, nastawiony na kompleksową obsługę okolicznych
terenów w zakresie handlu, rzemiosła, usług i edukacji. Miasto przyjazne dla turystów,
pragnące rozwijać funkcję turystyczną w oparciu o istniejące zabytki oraz walory turystyczne
i środowiskowe
Także następny poziom, celów strategicznych, w znaczącej części pozostaje aktualny:
1.

Rozwój zaplecza i restrukturyzacja okolicznego rolnictwa.
2.

Wykorzystanie walorów turystyczno-krajoznawczych.
3.

Rozwój infrastruktury lokalnej.

Nie odniesiono się do poziomu programów realizacyjnych, bowiem wiele z nich zostało
zrealizowanych lub uległo dezaktualizacji bądź istotnym zmianom, np., mimo ciągłych
obszarów do poprawy, stan kanalizacji czy infrastruktury drogowej daleko odbiega od sytuacji
w 2000 roku. Można powiedzieć, że w zasadniczej części udało się osiągnąć cele zakładane
w Strategii. Stworzono grunty inwestycyjne, działalność hotelowa rozwinęła się (także poza
Miastem) bez bezpośredniego udziału samorządu, pojawiło się wiele nowych szlaków
turystycznych, pojawiają się stopniowo MPZP. Miasto jest w 95% zwodociągowane
i skanalizowane, wobec 65% w roku 2000. Stan dróg – w 2017 roku jest ok. 21 km dróg
utwardzonych i poniżej 5 km gruntowych, wobec 10 km dróg ulepszonych i 3 km gruntowych
siedemnaście lat temu. Można mnożyć takie szczegóły. Niestety nadal wiele jest do zrobienia
w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony wód rzeki Drwęcy przed zanieczyszczeniami.
Z kolei trudno porównywać dzisiejszą infrastrukturę społeczną do tej sprzed lat 17. Dziś
mieszkańcy mają do dyspozycji halę sportową, stadion „Orlik”, dużą liczbę zajęć rekreacyjnych
i sportowych. Regularnie prowadzone są działania wspierające przedsiębiorczość (często, ze
względu na podział zadań, przez powiat golubsko-dobrzyński). Niemniej warto pamiętać, że
oczekiwania mieszkańców przez lata dzielące przygotowanie Strategii także znacznie się
zmieniły.
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Podsumowując należy wyrazić uznanie dla zespołu pracującego nad Strategią Rozwoju w 2000
roku dla przenikliwości analizy.
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3. WYBÓR STRATEGII MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
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3.1 ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA
GOLUBIA-DOBRZYNIA
Zrównoważony rozwój ma służyć mieszkańcom. Oznacza to, że władze Miasta nie mogą dążyć
do realizacji dowolnych celów cząstkowych, ale jedynie takich, które są zgodne z celami
strategicznymi.
Zrównoważenie rozwoju oznacza (zgodnie z Agendą 21), iż dokonując alokacji środków
budżetowych, w tym inwestycyjnych i dokonując wyboru kierunków rozwoju powinno dążyć
się do równoważenia celów: społecznych, ekologicznych i rozwoju przestrzennego.
W warunkach samorządu granice między tymi obszarami są bardzo często nieostre. Należy
więc wyodrębnić działania pod kątem głównych kierunków strategicznych, tj.: niwelowania
słabych stron (aspekt społeczny) oraz służących długookresowemu rozwojowi (np. inwestycje
wnoszące nową jakość w życie społeczno-gospodarcze, służące budowaniu silnej gospodarczo
jednostki samorządowej – wzmacniającej akcent gospodarczy).
Zasady budowania pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznego gminy:
1. Zasada selektywnego tworzenia korzyści zewnętrznych w powiązaniu z polityką
koncentracji na wybranych dziedzinach rozwoju to taki dobór inwestycji, które dają
efekt mnożnikowy: nie tylko dochodowy, ale także zatrudnienia i demograficzny,
2. Zasada budowy przewagi konkurencyjnej dla nowych sektorów – przewidywanie
kierunków rozwoju gospodarki; wykorzystanie nowoczesnych sektorów gospodarki.
3. Zasada równoważenia rozwoju – niwelowania słabych i wzmacniania silnych stron
gminy

–

w praktyce

oznaczająca

konieczność

równoważenia

interesów

społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych,
4. Zasada ochrony wartości przyrody i kultury jako środowiska życia mieszkańców,
5. Zasada uspołeczniania procesów podejmowania decyzji – poprzez prowadzenie
szerokich konsultacji ze społecznością lokalną dotyczących obecnego i przyszłego
funkcjonowania gminy,
6. Zasada przejrzystości i jawności, przy powszechnym dostępie do informacji,
7. Zasada koncentracji środków,
8. Zasada

subsydiarności

–

oddawania

zadań

do

wykonania

podmiotom

gwarantującym ich wykonanie w sposób rzetelny i ekonomiczny,
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9. Zasada przystępności – prowadzenia własnej polityki informacyjnej zrozumiałej dla
społeczności lokalnej.
Przy pracach nad niniejszą Strategią wzięto pod uwagę specyfikę Miasta Golubia-Dobrzynia.
Niemniej wymienione wyżej zasady zostały wykorzystane przy budowie niniejszej Strategii,
aby działania ukierunkowane na dalszy rozwój społeczny i budowanie mocnej pozycji
konkurencyjnej Miasta w regionie były spójne i przynosiły trwałe efekty.

3.2 ANALIZA SWOT MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
3.2.1 KONSULTACJE SPOŁECZNE
Prace nad Strategią realizowane były metodą partycypacyjno-ekspercką. Analiza SWOT została
przeprowadzona na podstawie następujących źródeł:


Spotkania warsztatowe;



Ankiety CAWI;



Analiza danych źródłowych o mieście;



Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata
2016-2023;



Program Ochrony Środowiska Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2004 – 2007
z perspektywą na lata 2008 – 2016. W trakcie opracowania jest POŚ na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024;



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta GolubDobrzyń (uchwalone w 2011 r.);



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia Dobrzynia;



Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w Mieście Golubiu-Dobrzyniu na lata 2014 -2020;



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Golub-Dobrzyń na lata 20162022;



Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Dolina Drwęcy” 2009;



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim;
Instytut Turystyki Zakład Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej w Toruniu; Toruń
październik 2003.
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Podczas warsztatów i konsultacji uzyskano bardzo wiele wartościowych informacji i wniosków.
Układały się w pewien wyraźny obraz potrzeb mieszkańców i zostały wykorzystane
w przygotowanych w niniejszej Strategii Celach Strategicznych, Kierunkach i Działaniach,
tworzących razem Plan Zadań Inwestycyjnych. Należy zauważyć, że Strategia ze swej istoty jest
dokumentem o dużej skali ogólności, dlatego prezentuje złożone wnioski bez bardzo
szczegółowego umiejscowienia. Ponadto należy zaznaczyć, że część wniosków wybiegała poza
ustawowy zakres odpowiedzialności samorządu miejskiego. Natomiast są cenną informacją
dla władz Miasta pozwalającą prowadzić działania wspierające potrzeby mieszkańców. Co
interesujące, wydaje się, że dla Golubia-Dobrzynia bardzo duże znaczenia mają działania
dotyczące partnerstwa lokalnego, integracji społeczeństwa itp. Te działania, nie zawsze
wymagają wielkich środków. Na skutki trzeba poczekać, jednak tylko w ten sposób można
pobudzić lokalny potencjał.
Pominięto wnioski dotyczące innych, aktualnych programów realizowanych w mieście.
Oryginały wniosków złożonych w ramach konsultacji społecznych są dostępne w Urzędzie
Miasta.
Gotowy projekt został przedłożony do konsultacji w okresie od 4 do 25 sierpnia 2017 r. Nie
spłynął żaden wniosek, co może świadczyć o dobrym przygotowaniu i przeprowadzeniu
konsultacji przygotowawczych.

3.2.2 ANALIZA SWOT GOLUBIA-DOBRZYNIA
Poniżej zaprezentowano analizę SWOT Golubia-Dobrzynia.
Tabela 23 ANALIZA SWOT GOLUBIA-DOBRZYNIA
SILNE
SŁABE
Najsilniejsze
 Niedostatecznie wykorzystany potencjał rynku;
 Dobre skomunikowanie (w promieniu ok. 100 km
 Brak ofert spędzania wolnego czasu dla osób
co najmniej cztery duże miasta);
dorosłych i starszych;
 Malownicze położenie w dolinie Drwęcy;
 Słaba infrastruktura sportowo-rekreacyjna
 Odnowiona Starówka;
(rowerowa, wodna – brak przystani,
campingowa);
 Ciekawa historia (pogranicze);
 Słabe zaplecze hotelowo-gastronomiczne;
 Interesujące zabytki (zamek);
Średnie
 Brud (śmieci, niedopałki) i nietrzeźwi na
Starówce;
 Niezła sieć wod-kan (ok. 95% mieszkańców);
 Dobra sieć dróg;
 Starzenie się społeczeństwa;
 W miarę znana marka Miasta (najstarszy turniej
 Depopulacja;
rycerski – od 1977 r.);
 Duża liczba korzystających z pomocy społecznej;
 Brak uciążliwego przemysłu;
Słabsze
 Duże wobec regionu bezrobocie (brak miejsc
pracy);
 Relatywnie czyste środowisko (także otoczenie
Miasta);
 Gorsze niż w regionie wyniki szkolne (zarówno
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 Imprezy cykliczne;
 Identyfikacja mieszkańców z Maistem;
 Działania władz samorządowych prowadzące do
rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego.

SP jak Gimnazja);
 Brak noclegowni, mieszkań chronionych,
ośrodka interwencji kryzysowej;





Duże zanieczyszczenie wód powierzchniowych;
Duże obciążenie hałasem (DW 554);
Duże pokrycie azbestem (391 obiektów);
Emisja zanieczyszczeń do powietrza (niska,
liniowa, kominy ciepłowni);







MOŻLIWOŚCI
 Większa współpraca lokalna (LGD „Dolina
Drwęcy”, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja
Turystyczna);
 Stworzenie strategii rozwoju turystyki;
 Wykorzystanie istniejących
niezagospodarowanych przestrzeni publicznych
(nad Drwęcą, pokolejowe);
 Większa liczba imprez (tematy np. Anna
Wazówna, jej duch i kącik botaniczny);
 Drwęca i spływy kajakowe, spływy pokazujące
piękno Miasta;
 Popularyzacja istniejących atrakcji;
 Zwiększenie roli Domu Kultury;
 Poszerzenie bazy rekreacyjnej poza OSiR;
 Lepsze wykorzystanie parku (stoliki, ławki);
 Lokalne promowanie i sprzedaż lokalnych
produktów;
 Lepsze wykorzystanie zasobów historycznokulturowych w działalności społecznogospodarczej;
 Promocja turystyczna Miasta;

Brak terenów inwestycyjnych;
Duża liczba zdegradowanych budynków;
Brak mieszkań na wynajem;
Zły stan wielu ulic;
Tzw. korki, zwłaszcza na skrzyżowaniach ze
światłami.
ZAGROŻENIA
 Odpływ uzdolnionej młodzieży;
 Patologie społeczne;
 Dalsze ubożenie społeczeństwa;
 Utrata statusu miasta powiatowego;
 Ograniczenie przestrzenne Miasta;
 Zmniejszająca się liczba osób dysponujących
wiedzą na temat dziedzictwa kulturowego;
 Degradacja zasobów mieszkaniowych;
 Erozja zboczy doliny Drwęcy;
 Wpływ zanieczyszczeń na ujęcie wody;
 Zmniejszenie liczby odwiedzających po
wybudowaniu obwodnicy Miasta.

 Możliwości tworzenia zaplecza dla okolicznych
terenów rolniczych;
 Rozwój funkcji osiedleńczej;
 Obwodnica Miasta
 Stworzenie warunków dla inwestorów;
 Promowanie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego;
 Poprawa komunikacji między władzami Miasta
(zarówno Rada jak i Burmistrz) z mieszkańcami.
Źródło: opracowanie własne

Analiza SWOT pokazuje, że Miasto Golub-Dobrzyń powinno nadal rozwijać się w oparciu
o swoje korzystne położenie i zabytki wykorzystując w tym celu wieloletnie tradycje. Dobre
położenie i sieć komunikacyjna może pomóc w poszukiwaniach zarówno turystów,
inwestorów jak i osób zainteresowanych osadnictwem. W świetle starzenia się społeczeństwa
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ten kierunek może być interesującą możliwością rozwoju. Miasto powinno dalej rozwijać ten
potencjał redukując swoje słabości podnosząc poziom usług, np. rozwijając poziom
budownictwa mieszkaniowego, jakość sieci komunikacyjnej itp. Korzystna dla rozwoju Miasta,
zwłaszcza w zakresie turystyki będzie współpraca z okolicznymi gminami. Miasto należy do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Ponadto Miasto należy do
Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej. Wymienione organizacje winny być dobrą
płaszczyzną do stworzenia wspólnej strategii rozwoju turystyki. Dodatkowo wzmocni to
niewątpliwy walor Miasta Golubia-Dobrzynia – pełnienie funkcji lokalnego centrum.

3.3 WIZJA ROZWOJU MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ
Określiwszy Strategię dla Miasta Golubia-Dobrzynia sformułowano wizję i pola rozwoju
strategicznego.

Golub-Dobrzyń miastem otwartym
na rozwój i współpracę - miejscem
przyjaznym do życia, wypoczynku,
pracy i inwestowania

Poprawa jakości życia
mieszkańców

Współpraca
z otoczeniem

Wspieranie rozwoju
gospodarczego

Realizacja wszystkich celów strategicznych powinna odbywać się w oparciu o ekologię,
właściwe finanse oraz istniejącą bazę (zaplecze), a efektem powinien być wpływ na powstanie
nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia i rozwój społeczno-ekonomiczny Miasta.
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4. CELE STRATEGICZNE I PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII
ROZWOJU MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA
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Szczególna

rola

samorządu

terytorialnego

została

zarysowana

przez

Konstytucje

Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje
zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz
publicznych. Podstawowym celem działania samorządu jest osiągniecie zrównoważonego
rozwoju regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Na podstawie
analiz określono kierunki rozwoju, a następnie wyłoniono główne programy strategiczne.
W skład programów wchodzą zarówno działania inwestycyjne jak i nie będące inwestycjami.
W obszarach inwestycyjnych planowanie operacyjne zostanie zaprezentowane w kolejnych
dokumentach Gminy o charakterze operacyjnym (przede wszystkim w Wieloletniej Prognozie
Finansowej). Poniżej przedstawiono karty programów strategicznych Miasta.

4.1 PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW”
CEL STRATEGICZNY 1
Program operacyjny 1.1
Działanie 1.1.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.1.2
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.1.3

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.1.4

Tabela 24 CEL STRATEGICZNY 1
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Poprawa infrastruktury technicznej
Budowa i modernizacja dróg
Naprawa i modernizacja istniejących odcinków drogowych, położenie nakładek
bitumicznych na przygotowane do tego odcinki dróg
Środki unijne, krajowe, budżet Miasta
Liczba kilometrów zmodernizowanych dróg
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Budowa i modernizacja chodników, parkingów, przystanków
Budowa i modernizacja chodników na osiedlach i przy drogach, budowa i
modernizacja parkingów w okolicach atrakcji turystycznych, miejsc
wypoczynku, remonty przystanków autobusowych
Środki unijne, krajowe, budżet Miasta i powiatu
Liczba kilometrów nowych i zmodernizowanych chodników, liczba nowych
parkingów
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Modernizacja starych i budowa nowych energooszczędnych obwodów
oświetleniowych
Dotyczy w pierwszym rzędzie odcinków dróg, gdzie występują zabudowania,
miejsc niebezpiecznych (przejścia dla pieszych). Podstawowy zakres: demontaż
starych opraw elektrycznych i źródeł światła i montaż nowych źródeł
energooszczędnych (LED)
Środki unijne, krajowe, budżet Miasta
Ilość kilometrów oświetlonych dróg
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Wspieranie remontów i rozwoju budownictwa
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Opis Działania

Wspieranie remontów i rozwoju budownictwa (mieszkania czynszowe,
socjalne, chronione)

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe,

Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.1.5
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.1.6
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.1.7
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.1.8
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Program operacyjny 1.2
Działanie 1.2.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Program operacyjny 1.3
Działanie 1.3.1
Opis Działania
Potencjalne źródło

Liczba nowo wybudowanych mieszkań, liczba wyremontowanych
nieruchomości.
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Remonty i poszerzenie funkcjonalności i funkcji istniejących obiektów
publicznych
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
Środki unijne, krajowe, budżet Miasta.
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków.
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Podnoszenie bezpieczeństwa dróg
W zależności od potrzeb miejscowych dbałość o właściwe oznakowanie,
wprowadzanie progów i szykan spowalniających
Środki unijne, krajowe, budżet Miasta i powiatu
Liczba rozwiązanych problemów
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz modernizacji dróg powiatowych i
wojewódzkich
Lobbing, organizacja spotkań, działania związane z budową obwodnicy
Środki własne
Liczba działań
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Umożliwienie mieszkańcom usunięcia eternitu
Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, stworzenie
możliwości ubiegania się o środki na wymianę pokryć dachów np. na blachę
Środki unijne, środki gminne, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
Masa zdemontowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół i przedszkoli
Termomodernizacja, wymiana oświetlanie na oświetlenie energooszczędne,
zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych
Środki unijne, krajowe, budżet Miasta.
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach.
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków.
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Budowa i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych
Budowa i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych budowa siłowni
zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, zakup sprzętu, wybór lokalizacji, budowa
treningowego boiska piłkarskiego
Środki własne, krajowe, unijne
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finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.3.2
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.3.2
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.3.3
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Program operacyjny 1.4
Działanie 1.4.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.4.2
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.4.3
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.4.4
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny

Wybudowane obiekty
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Rozbudowa infrastruktury sprzyjającej rozwojowi wodnego szlaku
turystycznego
Budowa przystani na rzece Drwęcy wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Środki własne, krajowe, środki unijne
Wybudowana przystań
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Budowa krytej pływalni
Znalezienie lokalizacji, przygotowanie biznesplanu
Środki własne, krajowe, środki unijne
Wybudowany basen
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Rozwój infrastruktury rowerowej
Zaprojektowanie ścieżek i ich budowa oraz modernizacja istniejących,
otworzenie wypożyczalni rowerów
Środki własne, krajowe, środki unijne
Ilość kilometrów nowych i zmodernizowanych ścieżek rowerowych, otwarta
wypożyczalnia
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Wspieranie włączenia społecznego
Podnoszenie jakości nauczania
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, kursy dla nauczycieli, szkolenia
Środki własne, krajowe, unijne
Liczba szkoleń
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej
Pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej osobom zagrożonym
wyłączeniem społecznym np. spółdzielnie socjalne
Środki własne, krajowe, unijne
Liczba szkoleń
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Wspieranie organizacji bezpłatnych szkoleń
Podnoszenie kwalifikacji osób pozostających bez zatrudnienia
Środki gminne, środki unijne, środki prywatne
Liczba zorganizowanych szkoleń
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Wspieranie powstawania organizacji pozarządowych
Organizacja szkoleń, stworzenie punktu informacji dla organizacji
pozarządowych
Środki gminne, środki unijne, środki prywatne
Liczba nowych organizacji pozarządowych
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Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.4.5
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.4.6
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.4.7
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Program operacyjny 1.5
Działanie 1.5.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.5.2
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 1.5.3
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator

2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Działania na rzecz osób starszych
Kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz zdrowego
i aktywnego stylu życia, zajęcia rekreacyjne, kulturalne, spotkania integracyjne,
stworzenie punktu dziennej opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych
Środki krajowe, środki unijne, budżet Miasta, środki prywatne
Liczba aktywnych uczestników
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Intensyfikacja udziału mieszkańców w kulturze jako uczestników i twórców
wydarzeń kulturalnych
Opracowanie i realizacja programów uczestnictwa w kulturze, edukacji
kulturalnej, informacji i promocji, oraz przeprowadzenie badań uczestnictwa
mieszkańców w życiu kulturalnym Miasta
Środki własne
Realizacja programu
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście GolubDobrzyń
Utworzenie żłobka miejskiego, dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do
lat 3;
Środki własne
Realizacja programu
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Dbałość o środowisko naturalne
Aktualizacja i realizacja Programu Ochrony Środowiska
Aktualizacja i realizacja Programu Ochrony Środowiska
Środki własne, WFOŚ,
Zaktualizowany i realizowany POŚ
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji
Termomodernizacja budynków, programy sprzyjające przechodzeniu na
ogrzewanie gazowe, instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach
mieszkalnych
Środki własne, krajowe, środki unijne
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE.
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Otwarcie PSZOK
Stworzenie PSZOK
Środki gminne, unijne, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Działający PSZOK i
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Źródło: Analiza Remedis SA, Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
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4.2 PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „WSPÓŁPRACA
Z OTOCZENIEM”
CEL STRATEGICZNY 2
Program operacyjny 2.1
Działanie 2.1.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 2.1.2
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator

Tabela 25 CEL STRATEGICZNY 2
WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM
Działania na rzecz rozwoju turystyki w ramach LGD „Dolina Drwęcy”
Przygotowanie Strategii Rozwoju Turystyki i Produktu Turystycznego
Opracowanie dokumentu we współpracy z lokalnymi organizacjami,
przedsiębiorcami i mieszkańcami.
Środki pochodzące z budżetów członków Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji
Turystycznej
Opracowana i realizowana Strategii
2017-2027
Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Przygotowanie zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej
Opracowanie Systemu we współpracy z lokalnymi organizacjami, i
przedsiębiorcami.
Środki pochodzące z budżetów członków Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji
Turystycznej
Opracowany I wdrożony SIT
2017-2027
Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Źródło: Analiza Remedis SA, Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
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4.3 PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „WSPIERANIE ROZWOJU
GOSPODARCZEGO”
CEL STRATEGICZNY 3
Program operacyjny 3.1
Działanie 3.1.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 3.1.2
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 3.1.3
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 3.1.5

Opis Działania

Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Program operacyjny 3.2
Działanie 3.2.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 3.2.2
Opis Działania

Tabela 26 CEL STRATEGICZNY 3
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Rozwój turystyki
Wspieranie rozwoju stowarzyszeń skupiających organizatorów turystyki
Skupienie lokalnych organizatorów turystyki w stowarzyszenia zwiększy
efektywność współpracy z samorządem poprzez organizowaniem i wspieranie
wszelkich inicjatyw (np. działania 2.1.1 i 2.1.2)
Środki unijne, budżet Miasta
Liczba spotkań
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Kreowanie i wspieranie dalszego rozwoju imprez przyciągających turystów
Większa liczba imprez (tematy np. Anna Wazówna, jej duch i kącik botaniczny)
Środki unijne, budżet państwa, budżet Miasta, środki od sponsorów
Liczba nowych imprez
2017-2027
Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Propagowanie turystyki weekendowej i kilkudniowej
Wykorzystanie metod e-promocja tj.:
 Openstreetmap Polska (http://openstreetmap.org.pl/),
 Geocaching (http://www.geocaching.pl/).
Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne
Liczba działań promocyjnych
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Kultywowanie i promocja tradycji
Kontynuacja wszelkich działań przypominających i utrwalających tradycje
lokalne. Formy to np.: organizacja konkursów artystycznych o charakterze
lokalnym, wspieranie tworzenia wystaw, zespołów kultywujących lokalną
twórczość, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację
warsztatów artystycznych i rękodzielniczych, organizacja festynów, imprez
okolicznościowych, koncertów, plenerów artystycznych, wystawy artystyczne
Środki krajowe, środki unijne, budżet Miasta, środki partnerów
Liczba wydarzeń
W sposób ciągły
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Rozwój kadr dla turystyki
Wspieranie szkoleń kadr na rzecz obsługi turystycznej
Kontynuacja działań na rzecz wszelkich szkoleń podnoszących jakość obsługi
turystycznej
Budżet Miasta
Liczba przeszkolonych osób
2017-2027
Organy prowadzące szkoły średnie i zawodowe.
Popularyzacja i wspieranie kierunków profilowanych w szkołach na terenie
Miasta
Propagowanie oferty wśród kandydatów, dbałość o aktualność programów
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nauczania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Program operacyjny 3.3
Działanie 3.3.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 3.3.2
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Program operacyjny 3.4
Działanie 3.4.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator
Działanie 3.4.2
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny
Termin realizacji
Koordynator

Organy prowadzące szkoły średnie i zawodowe.
Liczba przeszkolonych osób
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Propagowanie lokalnej gospodarki
Wspieranie rozwoju zaplecza turystycznego
Szkolenia tematyczne, wymiana doświadczeń
Środki unijne, budżet państwa, budżet Miasta, środki od sponsorów
Liczba przeszkolonych osób
2017-2027
Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Wspieranie lokalnych producentów
Stworzenie listy potencjalnych zainteresowanych, kierowanie imiennych
zaproszeń przy organizacji konkretnych przedsięwzięć
Budżet Miasta
Liczba wysłanych zaproszeń
2017-2027
Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Rozwój Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
Dalsze działania wspierające rozwój GDPPT
Ubieganie się o środki na kompleksowe uzbrojenie terenu, aktywne
poszukiwanie inwestorów, promocja Parku
Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne
Liczba nowych inwestorów
2017-2019
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Poszukiwanie możliwości stworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na
terenie GDPPT
Złożenie wniosku do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z
siedzibą w Sopocie
Środki unijne, krajowe, budżet Miasta
powierzchnia terenów inwestycyjnych objętych Specjalną Strefa Ekonomiczną
2017-2027
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Źródło: Analiza Remedis SA, Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Warto dodać, że wymienione powyżej zadania nie są wartościowane ze względu na skutki dla
jak największej części mieszkańców. Takie hierarchizowanie należy zrealizować każdorazowo
decydując o przyznaniu środków na realizację w ramach kolejnego budżetu i kolejnego WPF-u.
Niemniej w praktyce należy się spodziewać, że podstawowym czynnikiem priorytetyzującym
zadania będzie możliwość pozyskania dofinansowania bezzwrotnego. To bowiem pozwoli
na swoiste

lewarowanie

możliwości

budżetowych

i

maksymalizacji

wartościowej

zrealizowanych na rzecz mieszkańców działań.
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5. STRATEGIA A INNE DOKUMENTY STRATEGICZNE
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W niniejszym rozdziale dokonano prezentacji Strategii Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń na lata
2017-2027 na tle innych dokumentów strategicznych – przede wszystkim Strategii Rozwoju
Kraju 2020 i Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategii Rozwoju
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

oraz

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Analiza wykazuje zbieżność Strategii
Miasta z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla.

5.1 STRATEGIA EUROPA 2020
Strategia „Europa 2020” jest dziesięcioletnią Strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowaną w 2010 r. Ma ona na celu nie tylko rozwiązanie
problemów wynikających z kryzysu, z którego obecnie kraje UE stopniowo wychodzą.
Strategia ta ma również pomóc nam skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu
wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej służył
zrównoważonemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi.
Ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one
zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę
z ubóstwem. Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które
Unia Europejska i władze państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania
w kluczowych dla Strategii obszarach, takich jak: innowacje, gospodarka cyfrowa,
zatrudnienie, młodzież, polityka przemysłowa, ubóstwo i oszczędne gospodarowanie
zasobami.
Wdrażanie celów Strategii Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń przyczynia się do realizacji Strategii
„Europa 2020”.

5.2 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020
Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK) to główna Strategia rozwojowa Polski do 2020 r. Wskazuje
najważniejsze zadania państwa, które należy zrealizować w najbliższych latach, by
przyspieszyć

rozwój

Polski,

orientacyjny

harmonogram

oraz

sposób

finansowania

zaplanowanych działań. Strategia proponuje podejście dwukierunkowe, polegające na
usuwaniu barier i słabości polskiej gospodarki oraz wykorzystaniu jej mocnych stron. SRK
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wyznacza trzy obszary, na których powinny zostać skoncentrowane fundusze na politykę
rozwoju:


Konkurencyjna gospodarka,



Spójność społeczna i terytorialna,



Sprawne i efektywne państwo.

Działania wskazane w SRK będą konkretyzowane poprzez cele i programy Strategii Rozwoju
Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2027.

5.3 KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA DO ROKU 2020
Krajowa Polityka Miejska do roku 2020 to rządowa wizja rozwoju miast, zgodnie z którą
polskie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług.
Krajowa polityka miejska jest celowym, ukierunkowanym terytorialnie działaniem państwa na
rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystania
potencjału miast w procesach rozwoju kraju. Jest programowana na poziomie krajowym
i realizowana poprzez działania inwestycyjne różnych podmiotów publicznych i niepublicznych
oraz poprzez tworzenie optymalnych prawno-finansowych warunków rozwoju miast.
Cel strategiczny KPM to wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do
kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia
mieszkańców. Jest on powiązany z celami dokumentów strategicznych wyższego rzędu.
Strategia Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2027 jest zbieżna z celami Krajowej
Polityki Miejskiej.

5.4 DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU
„POLSKA 2030. TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI”
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” – jest to
dokument rządu RP o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym. Określa on główne
trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki
przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.
Stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, w perspektywie
do 2030 roku. Celem Strategii jest przezwyciężenie kryzysu finansowego w jak najkrótszym
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czasie i próba uniknięcia tzw. „straconej dekady” – wolniejszego rozwoju gospodarczego niż
w poprzednich latach, który powodowałby negatywny wpływ na jakość życia ludzi. Strategia
zakłada więc zbudowanie przewag konkurencyjnych do 2030 roku, tak, aby po wykorzystaniu
obecnych sił rozwojowych Polska posiadała nowe potencjały wzrostu w obszarach, które
dotychczas nie były eksploatowane, np. w obszarze edukacji.
Głównym celem dokumentu Polska 2030 jest poprawa jakości życia Polaków mierzona
wskaźnikami jakościowymi, a także wartością oraz tempem wzrostu polskiego PKB. Projekt
kładzie nacisk na jednoczesny rozwój w trzech strategicznych obszarach: konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki, równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz
efektywności i sprawności państwa.
Cele Strategii Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń, programy z tym związane, a także
przedstawione kierunki działań wpisują się w cele przedstawione w Długookresowej Strategii
Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności”

5.5 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
KRAJU 2030
W KPZK 2030 rozwój kraju traktowany jest w sposób kompleksowy. Oznacza to, że zadaniem
zagospodarowania przestrzennego jest godzenie interesów różnych użytkowników przestrzeni
(mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, państwa). Powinno być spójne z decyzjami
podejmowanymi w innych obszarach dotyczących np. inwestycji infrastrukturalnych, potrzeby
rozwoju miast, ochrony terenów zielonych.
KPZK wskazuje najpilniejsze problemy zagospodarowania polskiej przestrzeni i konkretne
działania naprawcze w sześciu obszarach tematycznych dla:


Poprawy konkurencyjności największych miast i powiązań między nimi,



Tworzenia warunków równomiernego rozwoju poza dużymi miastami,



Rozwoju

infrastruktury

transportowej

i

telekomunikacyjnej

(np.

sieci

szerokopasmowe),


Poszanowania

środowiska

naturalnego

i walorów krajobrazowych, a także

kulturowych,
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Wzmacniania odporności Polski na zagrożenia związane z bezpieczeństwem
energetycznym (np. poprzez budowanie połączeń energetycznych z sąsiednimi
państwami) czy ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi (np. powodziami),



Systematycznej budowy i utrzymania skutecznego systemu planowania przestrzennego
(np. eliminowania chaotycznego sposobu zabudowy przedmieść).

Koncepcje zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń zawierają założenia Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

5.6 KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 20102020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE
Główny cel strategiczny polityki regionalnej określony w Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2010-2020 to:


Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych
potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia
i spójności w horyzoncie długookresowym.

Realizacja tego celu jest możliwa dzięki koncentracji środków w obszarach i działaniach, które
największym stopniu będą przyczyniały się do realizacji celów szczegółowych tj.:


Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,



Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych,



Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.

Strategia Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2027 będzie realizować założenia
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie.
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5.7 KUJAWSKO-POMORSKI REGIONALNY PROGRAM
OPERACYJNY NA LATA 2014-2020
Programy operacyjne Strategii Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń są zbieżne z priorytetami
inwestycyjnymi wszystkich Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 t. j.:
 OŚ PRIORYTETOWA 1: WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI
GOSPODARKI REGIONU,
 OŚ PRIORYTETOWA 2: CYFROWY REGION,
 OŚ PRIORYTETOWA 3: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
W REGIONIE,
 OŚ PRIORYTETOWA 4: REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU,
 OŚ PRIORYTETOWA 5: SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA
REGIONU,
 OŚ PRIORYTETOWA 6: SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY,
 OŚ PRIORYTETOWA 7: ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY NA SPOŁECZNOŚĆ,
 OŚ PRIORYTETOWA 8: AKTYWNI NA RYNKU PRACY,
 OŚ PRIORYTETOWA 9: SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO,
 OŚ PRIORYTETOWA 10: INNOWACYJNA EDUKACJA,
 OŚ PRIORYTETOWA 11: ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ,
 OŚ PRIORYTETOWA 12: POMOC TECHNICZNA.

5.8 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO DO ROKU 2020 – PLAN MODERNIZACJI
2020+
Spójność

dokumentów

strategicznych

gminy

wymaga

połączenia

celów

Strategii

z dokumentem nadrzędnym, jakim jest strategia województwa. Spójność ta realizowana jest
na poziomie celów strategicznych obu dokumentów, które przekładają się dalej na konkretne
zadania inwestycyjne.
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Strategia Rozwoju Miasta Golub Dobrzyń na lata 2017-2027 poprzez wykonanie
zaplanowanych programów rozwojowych, realizować będzie wszystkie wyznaczone w Strategii
Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego priorytety rozwoju o nazwach:


Konkurencyjna gospodarka;



Modernizacja przestrzeni wsi i miast;



Silna metropolia;



Nowoczesne społeczeństwo.

5.9 STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKODOBRZYŃSKIEGO
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
zawiera następujące cele strategiczne w ramach ładu gospodarczego, społecznego
i przestrzennego, do którego bezpośrednio odnoszą się programy zawarte w Strategii Rozwoju
Miasta Golub-Dobrzyń lata 2017-2027:


Oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy,



Efektywne wykorzystanie potencjałów ORSG z zachowaniem walorów środowiska
naturalnego,



Atrakcyjne warunki do inwestowania,



Poprawa stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców powiatu.
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6. WDRAŻANIE STRATEGII
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6.1 METODY ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA STRATEGII
ROZWOJU
Strategia jest dokumentem planowania długookresowego, który stanowi podstawę do
precyzowania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Sądzić należy, że
aktualizacja Strategii jeden raz w okresie czteroletniej kadencji władz samorządowych winna
zapewnić jej wystarczające dostosowanie do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej.
Zaprezentowane opracowanie zawiera zbiór celów strategicznych Miasta. Określenie „cel”
określa zarówno pojedyncze działanie, wiele działań bądź wręcz odwołuje się do spójnego
opracowania.
W skali krótko i średniookresowej aktualizacje planów rozwojowych zapewnia przygotowanie
i doroczny przegląd budżetów i Wieloletnich Prognoz Finansowych. Monitoring i ewaluacja
oprócz dokonania oceny stopnia realizacji działań zapisanych w Strategii polega na
wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na rozwój
społeczny i gospodarczy Miasta.
Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez uchwalanie i realizacje kolejnych budżetów.
W pozostałych obszarach cele opisane w Strategii winny stać się podstawą projektów
realizowanych przez samorząd.
Władze Miasta wypełniając Strategię winny podejmować decyzje określające: rodzaj zadań
i ich hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań. Zarządzanie finansowe
polega na wdrażaniu przyjętych przez Radę Miasta kolejnych budżetów i WPF-ów,
analizujących aktualne możliwości inwestycyjne. Aktualne dokumenty (budżet i WPF) są
dostępne na stronie BIP Miasta Golub-Dobrzyń.
Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania Strategii będzie stopień realizacji zaplanowanych
projektów. Poszczególne „cele” opisane w Strategii posiadają określone mierniki oceny
będące podstawą do budowania szczegółowych zasad oceny postępu prac nad programami.
Sposób prezentacji osiągnięć w realizacji Strategii to decyzja władz Gminy. Monitorowanie
i ocena zarówno Strategii jak i innych programów polegać winno na porównaniu osiągniętego
stanu do założeń opisanych w odpowiednich programach na podstawie analizy sprawozdań
rzeczowych i finansowych jednostek organizacyjnych Gminy.
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Urząd Miasta Golub-Dobrzyń jako instytucja wdrażająca Strategię jest odpowiedzialny za:


zbieranie i udostępnianie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu
realizacji Strategii,



zapewnienie spójności różnych dokumentów programowych.

W przyjętej hierarchii dokumentów programowych podstawowe informacje pokazujące
realizację Strategii zawierają w sobie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.
Strategia Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń została opracowana przy założeniu, że jej
sporządzenie przyczyni się do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji
luki pomiędzy stanem faktycznym i stanem pożądanym w Mieście.

6.2 SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY
SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Do zadań Miasta należy współpraca i wspieranie wybranych przedsięwzięć organizacji
pozarządowych działających na jej terenie. Sposób przygotowania i monitorowania Strategii
i innych dokumentów związanych z rozwojem Miasta gwarantuje włączenie organizacji
pozarządowych i sektora prywatnego we współpracę z sektorem publicznym. Dodatkowo
należy wspomnieć, że skład Rady Miasta będącej szeroką reprezentacją mieszkańców Miasta
sprzyja łączeniu różnych środowisk w aktywności na rzecz Miasta. Bezpośrednio w zgłaszaniu
i przy opracowywaniu zadań biorą czynny udział organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo
zarówno poprzez włączanie się bezpośrednie jak i poprzez swoich przedstawicieli w Radzie
Miasta.
Miasto inicjuje współpracę z instytucjami sektora publicznego i lokalnymi przedsiębiorstwami
sektora prywatnego poprzez organizowanie wspólnych spotkań dla przedstawicieli tych
jednostek.

6.3 PUBLIC RELATIONS STRATEGII
Istotną uwagę władze Miasta przykładają do przekazywania społeczności lokalnej rzeczowej
i wyczerpującej informacji na temat realizacji Strategii. Public Relations, którego zadaniem jest
upowszechnianie zamierzeń Strategii i dokumentów związanych pośród przyszłych
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beneficjentów (w tym zwłaszcza mieszkańców), jednostek podległych i innych podmiotów
odbywa się poprzez trzy formy komunikacji:


serwisy internetowe – będące szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji
o aktualnych działaniach i stanowią dla opinii publicznej kompleksowe źródło
informacji o założeniach i osiągnięciach Strategii,



współpracę z mediami – działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem,
telewizją zasięgu lokalnym,



bezpośrednie działania informacyjno-promocyjne Burmistrza Miasta.

Podstawowym celem działań związanych z Public Relations Strategii jest dotarcie do jak
najszerszej grupy odbiorców końcowych działań podejmowanych w ramach Strategii, a więc
do mieszkańców Miasta, przedsiębiorców lokalnych, organizacji społecznych. Informowanie
społeczności lokalnej o realizacji Strategii Miasta odbywać się będzie w sposób pośredni –
medialny, jak i bezpośredni – interaktywny. Pośrednio informacje zamieszczane będą
w lokalnej prasie, na stronie internetowej Miasta, w materiałach i broszurach promocyjnych
i informacyjnych.

6.4 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii
wynika z art. 46 oraz 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.).
W ramach prowadzenia prac nad opracowaniem projektu Strategii Burmistrz Miasta wystąpił
do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem
o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisk i pismem
nr NNZ.9022.1.430.2017 z 31 sierpnia 2017 r. uzyskał zgodę na odstąpienie od
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Podobnie Burmistrz Golubia-Dobrzynia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Pismem nr WOO.410.349.2017.KB z 21 sierpnia 2017 r. uzyskał
zgodę na odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Skany obu pism znajdują się w załącznikach odpowiednio 7.3 i 7.4.
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7. ZAŁĄCZNIKI
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7.1 Dokumenty strategiczne Miasta powiązane ze Strategią
rozwoju
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2004-2007
z perspektywą na lata 2008-2016. W trakcie opracowania jest POŚ na lata 2017-2020 z
perspektywą na lata 2021-2024;
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta GolubDobrzyń;
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia;
 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2031;
 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2016-2023.
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Golub-Dobrzyń na lata 20162022.
Aktualne dokumenty strategiczne są dostępne na stronach internetowych Gminy.
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7.2 Skrócony raport z badań ankietowych:
Zaproszenie do konsultacji zostało skierowane do ogółu mieszkańców poprzez:


zamieszczenie na stronie internetowej Miasta i podmiotów powiązanych,



zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń.

Najsilniejsze strony Golubia-Dobrzynia, mogące stanowić podstawę dalszego
rozwoju (np. Zamek Golubski, rozwój turystyki):
Odpowiedź
%
Liczba
Turystyka
1,59%
Położenie, walory turystyczne, rzeka Drwęca.
1,59%
Rozwój turystyki związanej z zamkiem
1,59%
Zamek Golubski, atrakcyjne położenie geograficzne
1,59%
Zamek Golubski, imprezy masowe organizowane cyklicznie.
1,59%
Piękne tereny, walory historyczne i turystyczne
1,59%
Imprezy miejskie, inicjatywy społeczne
1,59%
rzeka Drwęca,
1,59%
Miasto nie ma zbyt dużo perspektyw w formie rozwojowej i
1,59%
niestety moim zdaniem powinno rozwijać się w kierunku
turystyki i rekreacji. Zamek Golubski jak podaje przykład jest
wizytówką Naszego Miasta. Jednakże powinniśmy rozwijać
również to co przynosi efekty wymierne (czyli pieniądze).
Zamek, rozwój turystyki-poprzez spływy kajakowe)
1,59%
Obwodnica dla Miasta
1,59%
Zamek
6,35%
Głównie turystyka. Miasto położone jest w malowniczym
1,59%
otoczeniu lasów i jezior. Zamek Golubski przyciąga z roku na rok
coraz więcej turystów.
Atrakcyjne położenie geograficzne,
1,59%
-Zamek i zadbane i odnowione inne miejsca np. Starówka, Wieża
1,59%
widokowa
- atrakcyjne położenie Miasta w dolinie Drwęcy
- dbałość o czystość, estetykę, ukwiecenie Miasta
Dolina Drwęcy
1,59%
Nie widzę silnych stron naszego Miasta, w niewielkim procencie
1,59%
Zamek
Zamek Goliński, turystyka, piękne okolice
1,59%
Dolina Drwęcy, stadion
1,59%
Zaniedbana( bez zycia) golubska starowka u podnozy zamku
1,59%
powinna tetnic zyciem

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
4
1

1
1

1
1
1
1
1

Wypełnienia: 63
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Słabe strony naszego Miasta:
Odpowiedź
Dziury, brak rozrywki
Słaba infrastruktura.
Powszechne dziadostwo na rynku w Golubiu. Oraz omijanie
naszego Miasta przez inwestycje gospodarcze.
zła infrastruktura, brak miejsc do spędzania czasu wolnego,
Starówka golubska, która miała być wizytówką Miasta, a zrobiła
się jednym wielkim placem palącego słońca.
Zły stan infrastruktury drogowej, brak miejsc spędzania czasu
wolnego, słabo rozwinięta infrastruktura rekreacyjna
Słaba infrastruktura sportowa
punkt położenia- złe drogi dojazdowe
Pełno patologii w różnych formach (alkoholizm na każdym kroku,
dzieci od 11 roku życia które chowają się w lasku piją, palą, biorą
narkotyki). Brak miejsc pracy dla młodych ludzi. Miasto juz od
dawna postrzegane jest jako zagłębie emerytów i rencistów,
jednakże można coś działać w kierunku rozwoju tych słabszych
jednostek czyli młodych. Trudna sytuacja gospodarcza. Czyli jak
zagospodarować fundusze miejskie w odpowiedni sposób.
Rozwój infrastruktury miejskiej. Takie coś nie istnieje...
brak terenów do rozwoju inwestycyjnego
Za dużo jest markierów, zmieniają krajobraz na Miasto dla
kupców, a przecież Miasto do ogromny potencjał kulturowy,
obyczajowy, zabytki i to całkiem dobrze zachowane. Za dużo jest
Aptek, nawet dyżurów nocnych nie można jakoś dogadać. Jedna
apteka wypadła to już kłopot z nocnymi dyżurami i trzeba mino
tak wielu aptek jechać w nagłych przypadkach do innego miasta.
Zadłużenia
bezrobocie, brak zakładów przemysłowych, większość
mieszkańców Miasta to głównie osoby starsze, emeryci, młodzi
mieszkańcy wyprowadzają się z Miasta w poszukiwaniu pracy.
Brak szans na pracę i perspektyw dla młodych ludzi,
niedostateczna ilość ścieżek rowerowych, mała aktywność
społeczności lokalnej, polityka mieszkaniowa, mała
przepustowość sieci drogowej na terenie Miasta,
niewystarczająca ilość miejsc parkingowych, brak obwodnicy,
brak jednolitej polityki Miasta, niewykorzystanie Starówki
Golubskiej
-słaba reklama wydarzeń i imprez organizowanych w mieście
- wysokie ceny wejścia i zwiedzania Zamku, nieproporcjonalne
do oferty

%

Liczba
1,59%
1,59%
1,59%

1
1
1

1,59%
1,59%

1
1

1,59%

1

1,59%
1,59%
1,59%

1
1
1

1,59%
1,59%

1
1

1,59%
1,59%

1
1

1,59%

1

1,59%

1
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Widok nietrzeźwych stojących w bramach zabytkowego Miasta
Miasto na uboczu głównych tras komunikacyjnych, brak dużych
zakładów przemysłowych, rynek Miasta Golubia nie zachęca gdy
w bramach niektórych kamienic wystają pijani mieszkańcy
naszego Miasta, brzydkie elewacje niektórych budynków i
kamienic, brak mieszkań dla osób z interwencji kryzysowej
Drogi,
brak basenu, brak miejsc pracy,
Żulostwo stojace na ulicach

1,59%
1,59%

1
1

1,59%
1,59%
1,59%

1
1
1

Wypełnienia: 63

Mogąc podjąć decyzję na jakie priorytetowe działania wydałaby/wydałby
Pani/Pan kwotę 1.000.000,00 zł wolnych środków budżetu?
Odpowiedź
%
Liczba
Wygląd Miasta
0,67%
Turystyka
0,67%
Zapraszać sławnych ludzi
0,67%
Budowa chodnika na ul. Brzozowej.
0,67%
Oznakowanie osiedla leśnego jak strefa zamieszkania.
0,67%
Utwardzenie gruntowych odcinków ul. Sosnowej.
Zagospodarowanie polany leśnej tzw. BAZY na osiedlu leśnym na
plac zabaw, rozrywkowy.
Odnowienie nawierzchni ul. Słuchajskiej
0,67%
BUDOWA DRÓG
0,67%
REWITALIZACJA GOLUBSKIEGO RYNKU
0,67%
PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY BASENU
0,67%
poprawa infrastruktury
0,67%
więcej miejsc do spędzania czasu wolnego
0,67%
Obwodnica Miasta
0,67%
Poprawa jakości dróg wewnętrznych w mieście
0,67%
bodowa nowych i remonty dróg
0,67%
budowa ścieżek rowerowych
0,67%
zagospodarowanie zieleni miejskiej
0,67%
Budowa boiska treningowego do piłki nożnej
0,67%
Stworzenie miejsc pracy
0,67%
drogi
1,34%
kultura
0,67%

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Wypełnienia: 149

Jak wyobraża sobie Pani/Pan swoją sytuację społeczno – materialną za 5 lat?
Odpowiedź
%
Liczba
moja sytuacja poprawi się znacznie
23,81%
15
moja sytuacja będzie na podobnym jak obecnie poziomie
55,56%
35
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moja sytuacja ulegnie pogorszeniu

20,63%

13

Wypełnienia: 63

Proszę podać płeć
Odpowiedź
Kobieta
Mężczyzna

%

Liczba
61,90%
38,10%

39
24

Wypełnienia: 63

W jakim przedziale wiekowym się Pan(i) znajduje?
Odpowiedź
do 24 lat
25-35 lat
36-50 lat
51-70 lat
co najmniej 71 lat
odmowa odpowiedzi

%

Liczba
1,59%
47,62%
41,27%
9,52%
0,00%
0,00%

1
30
26
6
0
0

Wypełnienia: 63
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7.3 Pismo z PWIS o odstąpieniu od strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
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7.4 Pismo z RDOŚ o odstąpieniu od strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
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7.5 Zespół Remedis SA:


Krzysztof Nowak – Prezes Zarządu



Krzysztof Mrowicki – Dyrektor



Marcin Wyszogrodzki – Dyrektor ds. Sektora Publicznego



Bartosz Baranowski – Specjalista ds. Sektora Publicznego



Natalia Stępień – Specjalistka ds. Metodyki i Badań
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Uzasadnienie
Strategia jest podstawowym narzędziem wyznaczającym cele i kierunki działań ważne dla dalszego
zrównoważonego rozwoju Miasta Golubia-Dobrzynia oraz stanowi fundament planowania strategicznego.
Mając na uwadze potrzebę powiązania celów i priorytetów Strategii z celami wojewódzkiej polityki rozwoju,
oraz regionalnymi programami strategicznymi, a także dostosowaniem zapisów Strategii do kolejnej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014- 2020, konieczne było podjęcie prac nad aktualną
Strategia. Dysponowanie dokumentem dostosowanym do obowiązujących regulacji prawnych, dającym
rzeczywisty obraz kondycji miasta jest warunkiem koniecznym do dalszych działań związanych chociażby
z planowaną aplikacją o środki finansowe w ramach perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, czy
tworzeniem innych dokumentów strategicznych.
Uchwała wraz z załącznikiem została omówiona na posiedzeniu Komisji Infrastruktury dnia 14.11.2017r.
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