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Głosowanie Rady Gminy Gołcza w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.

Budżet gminy na rok 2016 uchwalony…
jednogłośnie
Gołecka Rada Gminy, obradująca 22 grudnia 2015 roku w pełnym
składzie podczas XVI sesji, jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem
Budżetu Gminy Gołcza na 2016 rok. Zanim radni przystąpili do głosowania
nad tą najważniejszą z uchwał, Wójt Gminy Gołcza przedstawił w liczbach
najważniejsze dane, określające kształt przyszłorocznego budżetu gminy.
Tego dnia radni uchwalili łącznie sześć uchwał. Najpierw pochyli się
nad projektem uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określającej zarazem stawki tej
opłaty. Zaznaczmy, że pomimo aż trzykrotnego ogłaszania przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, żaden z oferentów nie
zaproponował takiej kwoty, która umożliwiłaby pozostawienie stawek opłat
na obecnym poziomie. To spowodowało konieczność (niewielkiego) wzrostu
cen za odbiór odpadów komunalnych. Następnie radni uchwalili wzór
deklaracji oraz terminarz ich składania we wskazanych w uchwale miejscach.
Dyskusję nad nowym budżetem gminy poprzedziło bezpośrednio
głosowanie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza. Rada
jednogłośnie opowiedziała się za jej przyjęciem. Nie inaczej było, gdy
głosowano nad projektem Budżetu Gminy na 2016 rok. Jakie są zatem plany?
Dochody gminy w 2016 roku zaplanowano na poziomie 17 681 859
złotych, przy wydatkach rzędu 18 388 148 złotych. Blisko połowę dochodów
stanowić będą subwencje (blisko 8,5 mln zł). Dużym wsparciem mają być też
dotacje (ponad 3,5 mln zł) oraz podatki (około 2,3 mln zł). Jak wyliczono,
ponad 1/3 z łącznej kwoty po stronie wydatków (35%) pójdzie na oświatę, z
kolei ponad 1/4 (dokładnie 26%) skierowana zostanie na inwestycje. Co
istotne, na koniec roku zadłużenie gminy ma zmniejszyć się o blisko 200 000
złotych.
/dokończenie artykułu na str.2/

Obrady XVI sesji Rady Gminy Gołcza w dniu 22 grudnia 2015 roku.

Budżet gminy na rok 2016 uchwalony…
jednogłośnie
/dokończenie artykułu ze str.1/
W nowym budżecie Gminy Gołcza zabezpieczono
środki finansowe na realizację kilku dużych inwestycji. W
ramach jednego projektu (za kwotę blisko 2 mln zł)
przewidziano realizację dwóch zadań: odnowę centrum
Czapel Wielkich oraz centrum Chobędzy. W planach jest
też gruntowny remont i termomodernizacja remizy OSP w
Trzebienicach. W budżecie nie zabraknie też środków
(420 000 zł) na remont nawierzchni ponad 2 kilometrów
dróg gminnych. Mowa o czterech odcinkach, tj. w: Ulinie
Małej, Czaplach Wielkich, Wysocicach oraz w Gołczy.
Odrębne kwoty zarezerwowano na remonty: ponad 3
kilometrów dróg tłuczniowych (300 000 zł) oraz na
współfinansowanie remontu drogi powiatowej w kierunku
Szreniawy (250 000 zł). Warto również dodać, że
utworzono Fundusz Sołecki (łączna kwota 283 593 zł), w
ramach którego sołectwa będą mogły przekazywać
wyznaczone środki na takie zadania, jak: wymiana wiaty
przystankowej, lamp ulicznych czy doposażenie świetlicy.
Podczas XVI sesji radni przyjęli jeszcze dwie
uchwały. Najpierw dokonali zmiany uchwały z
października 2015 roku w sprawie przekazania środków
finansowych (50 000 zł) na Fundusz Wsparcia Państwowej

Straży Pożarnej - zadanie to będzie realizowane z budżetu
na rok 2016. Następnie udzielili dotacji w kwocie 60 000 zł
dla OSP w Makowie (na zakup samochodu bojowego).
Warto podkreślić, że już na początku obrad tej
grudniowej sesji, Wójt Lesław Blacha przekazał na ręce
Dyrektor szreniawskiej placówki oświatowej Agnieszki
Golda certyfikat „Wiarygodnej Szkoły Podstawowej”.

Przekazanie certyfikatu Dyrektor SP w Szreniawie.

Dodajmy, że włodarz gołeckiej gminy wspominał
również o ankiecie dotyczącej korzystania z internetu, na
wypełnienie której mieszkańcy mieli czas do końca
zeszłego roku. Odpowiedzi na zawarte w niej pytania mają
ułatwić decyzję dotyczącą dostępności internetu
szerokopasmowego na terenie naszej gminy.
(ik)

Z kolędami, z nagrodami…- finał konkursu „Świąteczna Choinka”

Laureaci konkursu „Świąteczna Choinka”.

Makaron, szyszki, bibuła, piórka, koraliki, a nawet
plastikowe łyżki i widelce – to tylko niektóre rzeczy, jakie
posłużyły uczestnikom Konkursu Bożonarodzeniowego
„Świąteczna Choinka” do stworzenia małych arcydzieł.
Tak duża kreatywność młodych zaowocowała powstaniem

aż 90 nietuzinkowych choinek. Organizatorem wydarzenia
była Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, połączone
z wręczeniem nagród jego laureatom, miało miejsce w
BiOAK w dniu 16 grudnia 2015 roku. Podczas uroczystego
finału konkursu zdobywcy czołowych lokat oraz osoby
wyróżnione przez jury odebrały pamiątkowe dyplomy i
nagrody z rąk Wójta gołeckiej gminy Lesława Blachy oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Makoli. Z uwagi
na wysoki i zarazem bardzo wyrównany poziom jury miało
niemały problem z wytypowaniem zwycięzców.
W drugiej części tego wydarzenia przygotowano
koncert kolęd i świątecznych piosenek, w wykonaniu
solistów i grupy wokalnej, działającej przy BiOAK, oraz
Zespołu Pieśni i Tańca "Gołczawianie”.
(ik)

Ubywa nas, czy przybywa…? Które z sołectw najliczebniejsze…?

Pod względem liczby narodzin
dzieci, będących mieszkańcami gminy
Gołcza, rok 2015 nie różnił się od
poprzednich. W minionym roku na
świat przyszło 58 dzieci – zatem tylko
o jedno mniej niż w latach 2014 i
2013 (wówczas 59). W tym samym
czasie zmarło jednakże 101 osób, czyli
o 21 osób więcej niż w poprzednim
roku. Ujemny przyrost naturalny
sprawił, że ubyło mieszkańców gminy.
Według danych z dnia 31
grudnia 2015 roku, w gminie Gołcza
mieszkają 6204 osoby, czyli o 50
mieszkańców mniej niż przed rokiem.
Uwzględniając
wyłącznie
osoby

posiadające stały pobyt (6126), w
czasie ostatnich 12 miesięcy liczba
mieszkańców zmniejszyła się o 45
osób (było 6171).
Spadek liczby mieszkańców
odnotowano m. in. w Czaplach
Wielkich (z 486 do 478 osób), co
spowodowało, że obecnie sołectwo
to nie jest już najbardziej liczebne w
naszej gminie. Pod tym względem
prym wiedzie obecnie Gołcza (482
osoby), w której – dla porównania –
przybyło 6 osób urodzonych w roku
2015, a w Czaplach Wielkich zaledwie
2 dzieci jest z tego rocznika. Dodajmy,
że w minionym roku 6 noworodków
zameldowano też w Rzeżuśni, z kolei
najmniej (1 dziecko) w sołectwach:
Kamienica, Laski Dworskie, Żarnowica
oraz w Zawadce, która to nadal
pozostaje najmniej liczebną wioską w
gminie (obecnie 60 mieszkańców – o
3 mniej niż przed rokiem). W roku
2015 nie przyszło na świat dziecko w
żadnej z rodzin mieszkających w

sołectwach: Adamowice, Cieplice,
Chobędza oraz Trzebienice.
Warto wspomnieć, iż nadal
większość mieszkańców stanowią
mężczyźni (3119, a więc dokładnie o
19 mniej niż w roku 2014). Spadek
liczby kobiet jest nieco większy – z
3116 przed rokiem do 3085 obecnie.
Są jednak też i optymistyczne
dane. Wzrosła liczba osób z terenu
naszej gminy, które zawarły związek
małżeński. W roku 2015 na ślubnym
kobiercu stanęło 71 mieszkańców
gołeckiej gminy, czyli o 12 osób
więcej niż przed rokiem (o 14 więcej
niż w 2013 roku). W Urzędzie Stanu
Cywilnego w Gołczy sporządzono 59
aktów małżeństwa – zatem więcej
niż rok wcześniej (56). Więcej też
osób zdecydowało się zamieszkać na
stałe w naszej gminie. Świadczy o tym
liczba osób meldujących się na pobyt
stały (81). Jest to znaczący wzrost,
bowiem przed rokiem uczyniło to 52
mieszkańców.
(ik)

Koncerty kolęd i pastorałek - przed oraz po zakończeniu obrad sesji Rady Gminy Gołcza w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Niezwykły klimat ostatniej w 2015 roku sesji Rady Gminy
W czwartek 30 grudnia radni z gołeckiej gminy –
po raz ostatni w 2015 roku – zgromadzili się w Sali Obrad
Urzędu Gminy Gołcza, aby podjąć szereg uchwał. Obrady
XVII sesji miały wyjątkową oprawę – zarówno przed jak i
po sesji przygotowano koncert kolęd.
Ostatnią w starym roku sesję Rady Gminy Gołcza
poprzedził koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
solistów oraz grupy wokalnej, działającej przy BiOAK pod
kierunkiem Pani Katarzyny Kornaś. Klimat świąteczny
bynajmniej nie przeszkodził radnym w tym, aby z zapałem
przystąpić do prac nad sześcioma projektami uchwał,
przedstawionymi w ostatnim kwartale grudnia Radzie
Gminy Gołcza do zaopiniowania.
Procedowanie rozpoczęto od prezentacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołcza na lata
2015 – 2020, której dokonał Pan Tomasz Lis. Radni nie
zgłosili uwag do przedstawionego Planu – jednogłośnie
opowiedzieli się za jego przyjęciem. Jednomyślności

radnych nie zabrakło również w momencie podejmowania
uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Prezentacji zapisów wspomnianych programów dokonała
Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gołczy – Elżbieta Kwapień.
Radni opowiedzieli się także za podjęciem uchwał
w sprawie zmian w budżecie gołeckiej gminy na 2015 rok
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Na
koniec zatwierdzili plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
oraz plan pracy Rady Gminy Gołcza na rok 2016.
Zwieńczeniem obrad były życzenia noworoczne,
które wszystkim zebranym składali: Wójt Lesław Blacha,
Wicestarosta Jerzy Pułka oraz Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Makola. Tuż po zakończeniu sesji, przed
zgromadzonymi w sali obrad, w świątecznym repertuarze
wystąpił Zespół Wokalno – Instrumentalny „Koral”.
(ik)

Zawodnicy AP Gołcza powołani do… reprezentacji Małopolski!

Drużyna trampkarzy Akademii Piłkarskiej Gołcza.

Patryk Dela oraz Jakub Konstantyn – zawodnicy
Akademii Piłkarskiej Gołcza, na co dzień uczęszczający do
gołeckiego gimnazjum – otrzymali powołanie do
reprezentacji Małopolski rocznika 2002. Wiadomo już, że
podczas rozpoczynających się w połowie stycznia ferii

zimowych wezmą udział w zgrupowaniu kadry,
organizowanym w Makowie Podhalańskim.
- Jak widać rok zaczyna się dla naszej Akademii
bardzo dobrze (…) To duże wyróżnienie dla chłopców i
podkreślenie dobrej pracy jaką wykonują młodzi piłkarze
wraz ze swoimi trenerami w AP Gołcza. Życzymy
chłopcom zaprezentowania się z jak najlepszej strony –
mówi Marcin Dudziński, szkoleniowiec grupy trampkarzy,
którego pracę również doceniono. Odnosząc tak znaczące
sukcesy z Akademikami został nominowany do plebiscytu
na Najlepszego Trenera Młodzieży w Małopolsce,
organizowanego już po raz 21. przez „Gazetę Krakowską”.
Dodajmy, że o wynikach plebiscytu zadecydują
czytelnicy oraz ich głosy. Na trenera Marcina
Dudzińskiego można głosować wysyłając sms o treści
„TRENERMLO.2” pod numer 72355 (koszt 2,46 z vat).

Ruszył sezon „halówki” – stawką Puchar Wójta Gminy Gołcza

Jak dotąd faworyci zawodów nie zawodzą.

Osiem drużyn piłkarskich,
reprezentujących aż trzy powiaty:
miechowski, olkuski oraz krakowski,
przystąpiło w niedzielę 3 stycznia
2016 roku do rywalizacji w gołeckiej
hali sportowej w ramach kolejnej już
edycji Piłkarskiej Ligi Halowej.

Zwycięzcę zawodów poznamy
niebawem (w niedzielę 24 stycznia).
Która z drużyn – w geście tryumfu –
będzie mogła wznieść do góry Puchar
Wójta Gminy Gołcza? Wśród
pretendentów do trofeum są trzy
zespoły z Ziemi Gołeckiej: Strażak
Przybysławice,
Olimpia
Czaple
Wielkie oraz Spartak Wielkanoc Gołcza (organizator rozgrywek).
Pokrzyżować im plany mogą drużyny:
Czarni Grzegorzowice, Jastrzębiec
Książ Wielki, Pogoń Miechów, Spartak
Charsznica
oraz
Trzy
Buki
Wierzchowisko.

Turniej wkracza właśnie w
decydującą fazę, bowiem w ramach
tegorocznej edycji Piłkarskiej Ligi
Halowej rozegrano już trzy kolejki
spotkań i tym samym zakończono
rywalizację w obu grupach (wyniki
wszystkich spotkań zamieszczono na
stronie: www.golcza.pl). W niedzielę
17 stycznia 2016 roku piłkarze
przystąpią do kolejnego etapu
rywalizacji – gra będzie toczyła się w
systemie play off. Kogo zobaczymy w
finale, a które z drużyn powalczą o
trzecią lokatę? Warto przekonać się o
tym osobiście!...
(ik)

Reprezentacja gminy zagra w nowych strojach

Przekazanie koszulek sportowych reprezentacji Gminy Gołcza.

Dla każdego zawodnika gra w reprezentacji to
zarówno honor, powód do dumy, jak i okazja do promocji
siebie oraz drużyny. Ważne zatem, aby zaprezentować
zespół z jak najlepszej strony – pod każdym względem.
Mając to na uwadze, we wtorek 29 grudnia 2015 roku

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha przekazał 16
kompletów profesjonalnych strojów piłkarskich na ręce
przedstawicieli drużyny samorządowców, broniących
barw Gminy Gołcza: Andrzeja Kwapnia, Andrzeja Dziubki,
Przemysława Figla, Grzegorza Dyląga, Pawła Pysza i Pawła
Katarzyńskiego.
Reprezentacja Gminy Gołcza będzie miała okazję
do wystąpienia w nowych strojach już 17 stycznia 2016
roku (niedziela) podczas Turnieju o Puchar Wójta Gminy
Gołcza. Zawody organizowane są w gołeckiej hali
sportowej w ramach halowych rozgrywek Miechowskiej
Ligii Powiatowej. Ich rozpoczęcie wyznaczono na godzinę
9:00. Zachęcamy wszystkich do wspólnego kibicowania!

