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Wójt Lesław Blacha otrzymał wyróżnienie „Perły Samorządu 2016” w kategorii „Najlepszy Wójt”. 

 

Mamy „Perły Samorządu 2016” 

 

Miło nam poinformować, że Gołcza zajęła 5 miejsce w ogólnopolskim 
rankingu gmin „Perły Samorządu 2016” w kategorii gminy wiejskie, 
sporządzonym przez dziennik Gazeta Prawna. Podczas uroczystej gali, 
zorganizowanej we wtorek 24 maja 2016 roku w Warszawie, nagrodzono też 
laureatów rankingu „Najlepsi Włodarze”. W czołowej dziesiątce najlepszych 
Wójtów w Polsce uplasował się włodarz gołeckiej gminy Lesław Blacha. 

Miasta i gminy w Polsce oceniono uwzględniając cztery obszary: 
sprawność strategiczną, sprawność operacyjną, wsparcie potencjału 
społecznego oraz jakość życia. Członkowie kapituły szczególną uwagę 
zwracali na gminy, których działania wykraczają poza obowiązki nałożone 
ustawowo oraz które w sposób kreatywny poszukują nowych funduszy lub 
inwestorów. Istotne było także wskazanie powiązania podejmowanych 
działań z realnymi potrzebami mieszkańców. 

Połączenie wyników ankiet i pracy kapituły pozwoliło wyłonić 
najlepszych włodarzy oraz najlepsze samorządy w Polsce w kategoriach: 
miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców, miasto do 100 tyś mieszkańców, 
gmina miejsko – wiejska oraz gmina wiejska.                                                     (ik) 
 

 
Wyróżnienie „Perły Samorządu 2016” przyznane Gminie Gołcza. 

 



 
 

 
Wójt odbiera gratulacje z tytułu otrzymania absolutorium. 

 

Absolutorium dla Wójta 
 

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Gołcza za rok 2015 było bez 

wątpienia najważniejszym punktem obrad XXII sesji Rady 

Gminy Gołcza. Radni, obradujący w poniedziałek 23 maja 

2016 roku, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem 

Wójtowi absolutorium. Nie zawahali się też poprzeć 

sześciu innych, rozpatrywanych projektów uchwał. 

Obrady XXII sesji Rady Gminy Gołcza rozpoczęto od 

wysłuchania sprawozdania z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy za rok 2015. 

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany w 

statucie GOPS-u, ustalenia lokalizacji nowego przystanku 

autobusowego w Przybysławicach (przy drodze 

powiatowej relacji Szreniawa – Przybysławice – 

Szczepanowice). Opowiedzieli się też za zawarciem 

porozumienia międzygminnego (z gminami: Charsznica, 

Iwanowice, Kozłów, Książ Wielki, Słaboszów, Skała oraz 

Racławice) w sprawie wspólnego przygotowania i 

przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na jej 

dystrybucję w ramach Grupy Zakupowej. 

Rada Gminy Gołcza dokonała również zmiany w 

„Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014 – 2022”. Do 

wspomnianego dokumentu wprowadzono planowane 

inwestycje gminne, na realizację których Gołcza będzie 

chciała pozyskać dofinansowanie. Kolejna z podjętych 

tego dnia uchwał dotyczy wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza. 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Gołcza za rok 2015 

poprzedziła prezentacja multimedialna, w czasie której 

Wójt Lesław Blacha dokonał podsumowania roku 

minionego. Jak zatem w liczbach przedstawia się 

wykonanie budżetu za poprzedni rok? 

Dochody gminy zrealizowano ponadplanowo i 

wyniosły one 21 407 779 złotych. To o wiele więcej niż 

wydano - wydatki gołeckiej gminy w roku 2015 wyniosły 

20 297 039 złotych – a zatem zeszłoroczny budżet 

zamknął się nadwyżką w kwocie 1 110 740 złotych. Co 

istotne, Gołcza utrzymała wysoki wskaźnik wydatków 

majątkowych (31%), co tylko dowodzi temu, że nasza 

gmina wciąż się rozwija. Główne wydatki majątkowe 

przekroczyły kwotę 6 mln złotych (w 2015 roku 

wybudowano i wyremontowano w gminie 22,8 km dróg). 

Posiadamy stabilną sytuację finansową – mówiła 

Skarbnik Gminy Gołcza Romana Nowak, podkreślając przy 

tym, że na koniec minionego roku zadłużenie gminy 

zmalało o 656 760 złotych. 
 

 
Głosowanie Rady Gminy Gołcza w sprawie absolutorium. 

 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Gołcza za rok 2015. Chwilę 

później jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za miniony rok. 
                 /więcej na stronie: www.golcza.pl/                            (ik) 

 
 
 

Wyremontowano drogę z 

Mostku do Trzebienic 
 

W połowie maja ruszyła przebudowa drogi gminnej 

K140131 relacji Mostek – Trzebienice. Zgodnie z zapisami 

umowy podpisanej z wykonawcą – Przedsiębiorstwem 

Robót Drogowych w Olkuszu – prace zostały zakończone 

do dnia 18 maja 2016 roku.  

W ramach inwestycji wyremontowano trzy odcinki 

wspomnianej drogi, o łącznej długości ponad 400 metrów. 

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy 

– na ten cel wydatkowano 59 305,69 złotych brutto.  

 



 
 

Zobowiązali Wójta do podjęcia wszelkich działań… 
 

 

 
Obrady XXI sesji Rady Gminy Gołcza. 

 

To o wiele za mało w stosunku do tego, co 

zapowiadano nam – takim stwierdzeniem należałoby 

podsumować dyskusję gołeckich radnych, którzy 

obradowali 28 kwietnia 2016 roku podczas XXI sesji Rady 

Gminy Gołcza. Dyskusja poprzedziła głosowanie nad 

uchwałą upoważniającą Wójta do podjęcia wszelkich 

działań i rozmów w sprawie zmniejszenia uciążliwości 

zapachowej zakładu Saria Polska Oddział w Wielkanocy. 

Radni jednogłośnie poparli ten projekt. 

Tego dnia Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie 

finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Gołczy za rok 2015, a także sprawozdanie z 

działalności Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy 

Gołcza za rok miniony oraz sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy Gminy Gołcza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego (również za rok 2015).  

Podczas sesji przekazano radnym informację o 

realizacji akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 

2015/2016. Łączny koszt tego zadania wyniósł ostatecznie 

92 508,02 złotych. Warto jednak przy tym podkreślić, że 

zima zawitała u nas dopiero w styczniu bieżącego roku, co 

miało niemały wpływ na wielkość tego wydatku. 

Rada podjęła też uchwałę w sprawie zmiany w 

budżecie Gminy Gołcza na rok 2016. Ostatni z 

rozpatrywanych projektów uchwał dotyczył zmniejszenia 

uciążliwości zapachowej zakładu Saria Polska Oddział w 

Wielkanocy.  

Dodajmy, że w drugiej połowie kwietnia - w związku 

z zakończeniem prac modernizacyjnych, zapowiadanych 

rok temu przez firmę Saria z Wielkanocy, co miało 

skutkować radykalnym zmniejszeniem uciążliwego 

zapachu na terenie pobliskich miejscowości - radni z 

Gminy Gołcza udali się na wizję lokalną do Sarii. W opinii 

przedsiębiorcy problem przykrego zapachu został 

całkowicie rozwiązany. Zupełnie odmiennego zdania są 

radni oraz mieszkańcy, dlatego też Rada zobowiązała 

Wójta do podjęcia wszelkich działań i rozmów w 

powyższej sprawie.                                                                 (ik) 

 
 

Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP w Gołczy 
 

 

 
 

Kilkudziesięciu druhów reprezentujących 18 

jednostek OSP z terenu naszej gminy zgromadziło się w 

niedzielę 22 maja 2016 roku w budynku gołeckiej szkoły 

podstawowej, aby wspólnie obradować w ramach Zjazdu 

Oddziału Gminnego OSP RP w Gołczy. Oprócz delegatów 

przybyli również zaproszeni goście. 

Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

Lesław Blacha, który powitał zgromadzonych druhów i 

gości – wśród nich: Wicewojewodę Piotra Ćwika, Posłankę 

na Sejm RP Lidię Gądek, Antoniego Halickiego (asystenta 

Senatora RP Marka Pęka), radnego wojewódzkiego 

Mirosława Drożdża, Adama Domagałę - Prezesa Zarządu 

Oddziału Powiatowego oraz Grzegorza Kosińskiego z PSP 

w Miechowie. 

Delegaci wybrali druha Łukasza Orłowskiego na 

Przewodniczącego Zjazdu. Wybrano też Prezydium Zjazdu. 

W jego skład weszli druhowie: Adam Domagała, Grzegorz 

Kosiński, Jerzy Pułka, Stanisław Makola, Lesław Blacha, 

Antoni Halicki i Andrzej Mitka. Tego dnia dokonano też 

wyboru nowego Prezydium Zarządu. Nowym 

Komendantem Gminnym OSP w Gołczy został druh Paweł 

Pysz, a jego zastępcą druh Robert Golda. Nie zapomniano 

o wyborze przedstawicieli na zjazd powiatowy.        

Podczas Zjazdu złoty medal za zasługi dla 

pożarnictwa otrzymał druh Wiesław Jaźwiec z OSP Buk. 

Srebrnym medalem uhonorowano druha Pawła Kiliana z 

OSP Żarnowica. W dowód uznania za wspieranie działań 

Zarządu Oddziału Gminnego oraz jednostek OSP 

okolicznościowe statuetki otrzymali druhowie: Grzegorz 

Kosiński z PSP w Miechowie, Andrzej Mitka - były 

komendant oraz Jerzy Piwowarczyk - ustępujący członek 

Zarządu z OSP Ulina Wielka. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć sprawozdania z 

działalności Zarządu Oddziału Gminnego kadencji 2011-

2015 oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 

Oddziału Gminnego. Delegaci jednogłośnie udzielił 

absolutorium ustępującemu Zarządowi. W czasie dyskusji 

goście podkreślali coraz bardziej znaczący udział jednostek 

OSP w ochronie przeciwpożarowej. Deklarowali przy tym 

chęć dalszej współpracy oraz wsparcie działalności 

jednostek OSP z terenu gminy Gołcza.  
                /więcej na stronie: www.golcza.pl/                             (ik) 

 



 
 

Gra w reprezentacji Małopolski 
 

 

Kuba Konstantyn, zawodnik 

trenujący na co dzień w Akademii 

Piłkarskiej Gołcza, ma dopiero 14 lat, 

ale jego gra już przykuwa uwagę 

szkoleniowców pracujących z 

reprezentacją Małopolski. Miesiąc 

temu nasz zawodnik zagrał w meczu 

towarzyskim z kadrą Śląska. Trenerzy 

reprezentacji Małopolski nie zawahali 

się powołać go również na kolejny 

mecz, którego stawką był puchar 

PZPN im. Włodzimierza Smolarka. 

Spotkanie to rozegrano w Poniatowej 

10 maja 2016 roku, a zmierzyła się w 

nim reprezentacja Małopolskiego ZPN 

z drużyną Lubelskiego ZPN. 

Jestem bardzo zadowolony, że 

nasza Akademia Piłkarska jest 

dostrzegana. Wśród powołanych do 

reprezentacji Małopolski są 

zawodnicy z dużych klubów i dużych 

miast. Cieszy zatem, że w ich gronie 

jest miejsce dla Kuby Konstantyna. 

To oznacza, że doceniane jest też to, 

co dzieje się tutaj, w Gołczy – 

podkreśla Marcin Dudziński, trener 

AP Gołcza. 

Serdecznie gratulujemy 

sukcesów odnoszonych przez naszego 

zawodnika i jednocześnie życzymy mu 

powodzenia w dalszym rozwoju i 

karierze piłkarskiej. 

 
 

Wykazali się olbrzymią wiedzą 
 

 
Laureaci powiatowego etapu Turnieju o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. 
 

Trzyosobowa reprezentacja Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Gołczy, której szeregi zasili: Mateusz Jamroży, 

Jakub Masny oraz Jakub Marszałek, zdobyła pierwsze 

miejsce w powiatowym etapie Turnieju o 

Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Co więcej, Jakub 

Masny wywalczył indywidualnie (po raz kolejny) tytuł 

Mistrza Powiatu. 

Zawody te rozegrano 27 kwietnia 2016 roku w 

Książu Wielkim. Wzięło w nich udział 8 gimnazjalnych 

drużyn. W pierwszej części Turnieju uczniowie 

rozwiązywali test wiedzy w zakresie znajomości przepisów 

ruchu drogowego. Następnie przyszło im wykazać się 

umiejętnością jazdy rowerem po torze przeszkód. 

Zmaganiom gimnazjalistów przyglądali się policjanci z 

Komendy Powiatowej Policji w Miechowie. 

Gimnazjaliści z Gołczy tryumfowali też w 

Powiatowym Konkursie Matematycznym dla Uczniów 

Gimnazjum, zorganizowanym w poniedziałek 23 maja 

2016 roku. W gronie pierwszoklasistów brylował Adam 

Jędrzejczyk - zdobywca I miejsca. Wśród uczniów klas 

drugich największą wiedzą wykazał się Bartosz Sęk. Na 

podium stanęła jeszcze dwójka innych uczniów z 

gołeckiego gimnazjum: Paulina Bogacz (II miejsce) oraz 

Rafał Zioło (III miejsce). Dodajmy, że konkurs ten został 

objęty patronatem przez Starostwo Powiatowe w 

Miechowie.                                                                               (ik)  

 
 

Zostali laureatami konkursu „Satyra prawie jak u Szekspira” 
 
 

 
 

W dniu 29 kwietnia 2016 roku ogłoszono wyniki 

Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego „Satyra 

prawie jak u Szekspira”, adresowanego do uczniów klas 

IV-VI szkół podstawowych z Ziemi Miechowskiej. Jego 

organizatorem była SP w Wysocicach. Konkurs został 

objęty Patronatem Honorowym przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Gołcza.  

Konkurs wygrał Paweł Kupczyk, autor pracy „Romeo 

i Julia”. Drugie miejsce (za rysunek „Fast food”) zdobył 

Jakub Gądek. Trzecie miejsce przyznano Katarzynie Kiereś 

za pracę „W ogrodzie”. Komisja oceniająca przyznała też 

wyróżnienia: Piotrowi Schabikowskiemu, Mateuszowi 

Nowakowskiemu, Wiktorowi Wesołowskiemu, Filipowi 

Łasińskiemu, Nikoli Nowakowskiej oraz Marlenie Pawlik. 
 

 


