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Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

 

Rada zgodna - absolutorium dla Wójta 
 

Udzielenie absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy 

Gołcza za rok 2014 było niewątpliwie najważniejszym punktem obrad 

VIII sesji Rady Gminy Gołcza. I tym razem nie zabrakło jednomyślności 

wśród radnych. Rada jednogłośnie przegłosowała wszystkie projekty 

uchwał rozpatrywane tego dnia, tj. 27 maja 2015 roku. 

- Udało nam się wykonać wszystkie zadania – z nadwyżką. 

Udało nam się jeszcze zaoszczędzić – mówił Wójt Lesław Blacha 

podczas środowej, absolutoryjnej sesji, tuż przed przystąpieniem 

radnych do głosowania. Chwilę wcześniej, w obecności Skarbnik 

Gminy Romany Nowak, przedstawił wszystkim zgromadzonym w sali 

obrad szczegółowe dane i statystyki, podsumowujące budżet za rok 

2014. Jaki zatem był ten miniony rok dla naszego samorządu? 

Dochody gminy zaplanowano na poziomie 19 442 327 złotych. 

Wykonano je aż z 11% nadwyżką (zamknęły się w kwocie 21 697 537 

złotych). Zgodnie z pierwotnie uchwalonym planem wydatki gminy w 

roku 2014 miały wynieść 20 841 059 złotych. Również i one w skali 

roku wzrosły (o 4%) - do poziomu 21 618 137 złotych. To oznacza, że 

Budżet Gminy Gołcza na rok 2014 zamknął się nadwyżką w kwocie 79 

400 złotych. Zmalało również zadłużenie naszej gminy (o 300 000 

złotych), które (według wskaźnika zadłużenia) jest najmniejsze w skali 

całego powiatu miechowskiego. 

Analizując źródła dochodów gminy Gołcza w roku 2014 warto 

wskazać, że ponad połowa tych środków to dochody własne (30%) 

oraz środki pomocowe (22%). Przyglądając się wydatkom nie sposób 

nie dostrzec, że wydatki majątkowe gminy stanowiły aż 34% (kwotę 

7,5 mln złotych przeznaczono na realizację zadań inwestycji – zwykle 

przy dużym dofinansowaniu z zewnątrz).      /dokończenie artykułu na str. 2/ 

 



 
 

Rada zgodna - absolutorium dla Wójta  
/dokończenie artykułu ze str. 1/ 

 

 
Wójt odbiera gratulacje od Przewodniczącego Rady Gminy Gołcza. 

 

Przedstawienie sprawozdania finansowego 

gołeckiej gminy oraz sprawozdania z wykonania Budżetu 

Gminy Gołcza za rok 2014, poprzedziło głosowanie Rady, 

dotyczące podjęcia uchwały w kwestii ich zatwierdzenia. 

Zarówno w tym przypadku jak i podczas głosowania w 

sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2014 rok, radni byli jednogłośni. 

Rada nie zawahała się również zagłosować za 

przyjęciem zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 

rok. Ponadto opowiedziała się za przyjęciem Programu 

osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy 

dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla 

uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących 

Gminę Gołcza w zakresie zwiększania ich szans 

edukacyjnych. Radni przyjęli też sprawozdanie finansowe 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Gołczy za rok 2014, które przedstawił dyrektor 

placówki Mirosław Dróżdż. 

VIII sesja Rady Gminy Gołcza miała wyjątkowy 

charakter z jeszcze jednego powodu. Jak co roku 27 maja 

obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej 

okazji włodarz gminy – już na samym początku obrad – 

złożył wszystkim samorządowcom serdeczne życzenia. 

Sołtysi z terenu naszej gminy odebrali z rąk Wójta 

Lesława Blachy pamiątkowe medale z okazji 25-lecia 

samorządu terytorialnego Gminy Gołcza - dokładnie takie 

same, jaki dziesięć dni wcześniej (podczas uroczystych 

obchodów w Czaplach Małych) otrzymali radni każdej z 

siedmiu kadencji (lat 1990 – 2015).                                  (ik) 

 
 

Mamy nowego Prezydenta RP – jak głosowaliśmy w wyborach? 
 

Dwie tury głosowania były potrzebne, aby Polacy poznali nazwisko nowego Prezydenta RP. W niedzielę 24 maja 

2015 roku, podczas II tury wyborów prezydenckich, kandydaturę Andrzeja Dudy poparła ponad połowa wszystkich osób, 

które tego dnia przyszły do urn wyborczych (51,55%). A jakie poparcie uzyskał kandydat PiS-u na terenie naszej gminy? 
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 Wyniki głosowania mieszkańców gminy Gołcza w II turze wyborów prezydenckich w dniu 24 maja 2015 roku. 
 

W II turze wyborów głos na Andrzeja Dudę oddało w sumie 2011 osób (73,02%), a dwa tygodnie wcześniej 1245 

wyborców (53,85%). W ostatecznej rozgrywce obecnie urzędujący Prezydent RP Bronisław Komorowski otrzymał od 

mieszkańców gminy Gołcza 743 głosy (26,98%). W I turze zagłosowało na niego 380 osób (16,44%), co było dopiero 

trzecim wynikiem wyborczym, bowiem większe poparcie uzyskał tu Paweł Kukiz - 406 głosów (17,56%).  
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 A jaka była frekwencja? W niedzielę 24 maja do urn poszło 54,59% mieszkańców gminy Gołcza uprawnionych do 

głosowania w tegorocznych wyborach prezydenckich, a więc o 9% więcej w porównaniu z I turą (45,58%). 

 



 
 

Gołeckie obchody 25-lecia 

samorządu terytorialnego 
 

 
Poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk odznaczony okolicznościowym medalem 

 

Blisko tysiąc osób przybyło w niedzielę 17 maja 

2015 roku do Czapel Małych, na plac przed boiskiem 

sportowym, gdzie w towarzystwie wielu dostojnych gości 

można było wypoczywać i świętować podczas majówki 

zatytułowanej „Suwerenni, niezależni, samorządni”. 

Okazją do zorganizowania plenerowej imprezy, 

utrzymanej w klimacie pikniku rodzinnego, były obchody 

25-lecia samorządu terytorialnego Gminy Gołcza.  

 
Oficjalne otwarcie boiska sportowego w Czaplach Małych. 

 

Uroczyste obchody jubileuszowe rozpoczęto od 

oficjalnego otwarcia boiska sportowego w Czaplach 

Małych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: 

Senator RP Bogdan Pęk, Poseł na Sejm RP Lidia Gądek, 

Radny Sejmiku Wojewódzkiego Adam Domagała, Wójt 

Gminy Gołcza Lesław Blacha, Radna Rady Gminy Gołcza 

Beata Wypchał, Sołtys wsi Czaple Małe Iwona Durbas, 

Prezes Podokręgu Olkuskiego Piłki Nożnej Bolesław 

Ściepura oraz Prezes Klubu Sportowego „Czapla” z Czapel 

Małych Krzysztof Wypchał. Następnie obiekt został 

poświęcony przez księdza Proboszcza Jacka Wójcickiego.  

Chwilę później na nowo otwartym boisku 

rozegrano pierwsze zawody sportowe - z udziałem 

uczniów szkół gminnych (podstawowych oraz z 

gimnazjum). Stawką rywalizacji w „Biegu Wolności” był 

Puchar Wójta Gminy Gołcza. Łączna długość trasy 

czterech biegów wynosiła 2,5 km, co w symboliczny 

sposób nawiązywało do jubileuszu 25-lecia samorządu 

terytorialnego Gminy Gołcza.  
 

 
Zwycięzcy „Biegu Wolności” otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy. 

 

Zebrani na placu przylegającym do miejscowego 

stadionu sportowego z niegasnącym zainteresowaniem 

śledzili kolejne wydarzenia. Podczas trwania zawodów, 

na scenie położonej w pobliżu odremontowanego 

budynku dawnej szkoły, koncertowała Orkiestra Dęta 

„Czapelanka”. Zanim głos zabrał Wójt Lesław Blacha, aby 

osobiście powitać wszystkich uczestników majówki i 

zarazem otworzyć wystawę fotografii „Ogarnięci 

przemianami – złoty okres w Gminie Gołcza”, wystąpił 

jeszcze Chór „Jutrzenka” z gołeckiego gimnazjum. 

Jednym z ciekawszych wydarzeń tej uroczystości 

był bez wątpienia moment wręczenia samorządowcom 

okolicznościowych medali. W ten sposób uhonorowano 

radnych Rady Gminy Gołcza siedmiu kadencji, tj. od 

pierwszej (lata 1990 – 1994) aż po obecną (2014 – 2018), 

oraz kilku innych gości – w tym zaproszonych na obchody 

przedstawicieli polskich władz państwowych.  

Piknikowy nastrój majówki podkreślały liczne 

atrakcje, takie jak: „rodzinne grillowanie” (uczestnicy 

majówki otrzymali kiełbaski), pokaz sprzętu strażackiego, 

czy place zabaw. Dodajmy, że oprócz wręczenia 

pucharów zwycięzcom „Biegu Wolności” uhonorowano 

również laureatów dwóch konkursów: wiedzy o Gminie 

Gołcza oraz plastycznego „Mapa Gminy Gołcza”.  

Zanim na murawę boiska sportowego wybiegli 

zawodnicy miejscowej drużyny piłkarskiej, aby w 

ligowym meczu „otwarcia stadionu” powalczyć o zdobycz 

punktową, przed zgromadzoną widownią wystąpiła 

jeszcze grupa cheerleaders z gołeckiego gimnazjum oraz 

dzieci ze szkół podstawowych w: Szreniawie, Gołczy oraz 

Wysocicach.         /więcej na stronie: www.golcza.pl/               (ik) 
 

 

 
Samorządowcy z gołeckiej gminy odznaczeni medalami z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego Gminy Gołcza w dniu 17 maja 2015 roku. 

 



 
 

Jubileusz kapłaństwa księdza 

Jacka Kalkowskiego 
 

 
 

Ksiądz Jacek Kalkowski, obecnie Proboszcz 

Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w 

Mostku oraz Parafii pod wezwaniem Św. Katarzyny w 

Ulinie Wielkiej, obchodzi w tym roku 30-lecie posługi 

kapłańskiej. Z tej właśnie okazji w niedzielę 24 maja 

2015 roku, w samo południe, w ulińskim kościele 

parafialnym odprawiono uroczystą Mszę Świętą, w czasie 

której dziękowano Bogu za tak piękny jubileusz księdza 

Jacka Kalkowskiego. 

Na wspólnej modlitwie - w duchu wdzięczności i 

radości jubileuszowej - zgromadzili się licznie: kapłani, 

parafianie, przedstawiciele władz lokalnego samorządu 

(na czele z Wójtem Gminy Gołcza Lesławem Blachą oraz 

Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Makolą) a 

także strażacy oraz inni zaproszeni goście. 

W czasie uroczystej liturgii, do Jubilata 

skierowano wiele ciepłych słów. Gorące podziękowania 

oraz życzenia złożyli przedstawiciele najmłodszego 

pokolenia, ministranci, parafianie oraz strażacy. Głos 

zabrał również Wójt Gminy, który dziękując Jubilatowi za 

wieloletnią, owocną współpracę z samorządem gminy, 

podkreślał zarazem duże zaangażowanie proboszcza w 

pracę na rzecz parafii. Życzył przy tym zdrowia, siły w 

spełnieniu wszystkich planów, życzliwości parafian oraz 

kolejnych jubileuszy kapłańskiej służby. 

 
 

Władza w gminie w rękach… 

Wójta Juniora 
 

 
Wójt Junior Gminy Gołcza - Amelia Żabicka - ze swoimi współpracownikami. 

 

Obecnie jest uczennicą klasy IVa SP w Gołczy, ale 

młody wiek nie stał się dla niej przeszkodą w spełnieniu 

jednego z marzeń. Mowa o Amelii Żabickiej, która w 

dniu 1 czerwca 2015 roku mogła osobiście przekonać się 

jak to jest być Wójtem. Jako laureatka konkursu wiedzy o 

gołeckim samorządzie terytorialnym uzyskała prawo do 

piastowania najwyższego urzędu w gminie i tytułu Wójta 

Juniora Gminy Gołcza. Oprócz praw miała również i 

obowiązki. Tego dnia, w godzinach południowych, 

wspólnie z powołanymi przez siebie współpracownikami, 

oprowadzała swoich rówieśników po Urzędzie Gminy. 

Wójt Junior Gminy Gołcza przejął władzę w 

gołeckiej gminie tylko na jeden dzień (1 czerwca 2015 

roku). Zaszczytna funkcja przypadła Amelii Żabickiej. Z 

grona pozostałych laureatów konkursu wiedzy o naszym 

samorządzie gminnym powołała swoich bliskich 

współpracowników - Zastępcą Wójta Juniora został 

Paweł Smolec, Skarbnikiem Juniorem Martyna Pacia a 

Sekretarzem Juniorem Hubert Robakowski. 

 
Wójt Lesław Blacha przekazuje Amelii Żabickiej statuetkę Wójta Juniora. 

 

W uroczystym przekazaniu władzy uczestniczyli 

również kierownicy poszczególnych referatów i 

jednostek organizacyjnych przy Urzędzie Gminy Gołcza. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć okazji do zwiedzania 

budynku urzędu – tym bardziej, że chwilę później do 

gołeckiej siedziby władz lokalnych (w ramach „Dnia 

Otwartego”) przybyły dzieci każdej z trzech naszych szkół 

podstawowych, by na własne oczy zobaczyć na czym 

polega praca urzędnika w gminie. 

Wójt Junior i jego zespół uczestniczyli także w 

ceremonii wręczenia pucharów – głównych nagród w 

Gminnym Turnieju Piłki Nożnej, rozgrywanym tego 

samego dnia na Orliku w Szreniawie. Zwycięzcami zostali 

gospodarze zawodów - uczniowie SP w Szreniawie. Drugą 

lokatę zajęła reprezentacja SP w Gołczy. Trzecie miejsce 

zdobyli chłopcy ze szkoły w Wysocicach.              (ik) 

/więcej na stronie: www.golcza.pl/ 
 

 

 


