P R O T O K Ó Ł NR XXX/2016
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
29 grudnia 2016 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych. Lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk, Zastępca Skarbnika Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Dominik
Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXX sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:05 Przewodnicząca Rady
Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15
radnych obecnych jest 13 (nieobecni radni: Zofia Kasprzak i Janusz Szrama), w związku
z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych
jest co najmniej ½ radnych.
Punkt 2
Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina
na lata 2017 – 2020:
1) odczytanie projektu uchwały,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych,
4) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny,
5) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych,
6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 – 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2017:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw
Samorządowych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych,
5) dyskusja nad projektem budżetu,
6) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny,
7) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych,
8) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi
wcześniej poprawkami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Radolina.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Golina na lata 2017 - 2019.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie
na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017
rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Sługocinek, gmina Golina.
15. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za IV kwartał 2016 roku.
16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Do przedstawionego porządku obrad XXX sesji nie zostały wniesione zmiany.
Punkt 3
Radny K. Substelny zawnioskował o przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji bez
odczytywania na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
W związku z powyższym protokoły z XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały
przyjęte.
Punkt 4
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny J. Szrama o godz. 12:15 przyszedł na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny J. Mirek zapytał się, czy w związku ze zmianą przepisów o oświacie planowane są
zmiany w finansowaniu oświaty. Następnie zapytał się o warunki podpisanej umowy na 2017
rok ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe na świadczenie usług oświetlenia ulic, placów
i dróg na terenie gminy. Kolejnie zapytał się, czy zmiany regulaminu gospodarowania
środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczą wszystkich jednostek
organizacyjnych gminy.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zadał następujące pytania:
- czy na terenie gminy planowana jest modernizacja oświetlenia drogowego ze środków
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- na jakim poziomie Spółka ZGKiM w Golinie przedstawiła do zaopiniowania cennik usług
na 2017 rok.
Radny J. Szrama zapytał się kiedy zostanie włączone oświetlenie przy drodze w Brzeźniaku.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe planuje
oznakować słupy energetyczne na terenie miasta i gminy oraz czy wzrosną stawki cen za
odbiór odpadów komunalnych.
Radna A. Kapturska zapytała się kiedy zostaną wyrównane drogi gruntowe w Spławiu.
Oznajmiła, że pewne odcinki dróg są w bardzo złym stanie.

2

Radny W. Wojdyński ponowił pytanie odnośnie przyznanych podwyżek wynagrodzeń dla
pracowników i dyrektora biblioteki w Golinie w okresie od 2010 r. Następnie zapytał się
o liczbę nauczycieli, którzy zostali zwolnieni z pracy bądź zatrudnieni na podstawie art. 20
Karty Nauczyciela. Poprosił o podanie liczby klas zintegrowanych w szkołach na terenie
gminy z wyłączeniem szkoły podstawowej w Golinie. Kolejnie zapytał się ilu pracowników
w wieku emerytalnym zatrudnionych jest w jednostkach organizacyjnych gminy.
Radna I. Kościelska zapytała się, czy został rozstrzygnięty nabór na stanowisko urzędnicze do
spraw pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej
na tzw. projekty miękkie.
Radna A. Kapturska ponowiła pytanie odnośnie wysokości strat i poniesionych kosztów przez
gminę związanych z podpaleniami łąk oraz jakie zostały wyciągnięte konsekwencje
w stosunku do podpalaczy.
Punkt 6
1) I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 – 2020.
Następnie w związku z powstałymi niejasnościami dotyczącymi odczytanego projektu
uchwały wyjaśnił, że w pierwszej kolejności musi zostać przedstawiony projekt uchwały,
który opiniowany był przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Radny W. Wojdyński zapytał się jakie są różnice w zapisach otrzymanego dziś projektu
uchwały w porównaniu do projektu wcześniej odczytanego.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska wyjaśniła, że przekazany dziś radnym projekt
uchwały zawiera autopoprawki burmistrza, które w dalszej części obrad zostaną
przedstawione. Obecnie przedstawiany jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 – 2020, do którego Regionalna
Izba Obrachunkowa wyraziła opinię.
2) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała uchwałę Nr SO-0957/55/5/Ko/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 13 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na
lata 2017-2020, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
3) Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła autopoprawki burmistrza,
które uwzględniają postanowienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz na wniosek
radnego J. Mirka w objaśnieniach zostały dopisane nazwy miejscowości, w których
planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych
w ramach K OSI.
Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2017-2020.
4) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem
przedstawionych autopoprawek burmistrza.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2020 zostały przyjęte.
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5) Ze względu na brak zgłoszonych wniosków przez radnych Przewodnicząca Rady
U. Furmaniak przeszła do kolejnego punktu obrad sesji.
6) Radny W. Wojdyński zapytał się, która wersja projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 – 2020 będzie
poddana pod głosowanie.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że zgłoszone autopoprawki zostały we
wcześniejszym głosowaniu zaakceptowane przez radnych. Projekt uchwały dostarczonej
radnym dzisiaj zawiera już przegłosowane autopoprawki i w tej formie zostaje poddany pod
głosowanie.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska potwierdziła, że głosowany jest projekt uchwały
z wprowadzonymi autopoprawkami burmistrza.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że zgłosił tylko swoje wątpliwości.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 – 2020
wraz z przegłosowanymi wcześniej autopoprawkami.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Radny J. Mirek zapytał się, czy nie należałoby odczytać projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 – 2020 wraz
z przegłosowanymi wcześniej autopoprawkami.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że procedura nie przewiduje odczytywania
projektu przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawkami.
Uchwała Nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 – 2020 została podjęta i stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Punkt 7
1) I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie
budżetu na rok 2017.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy w związku z zapisem w §5 odczytanego projektu
uchwały planowana jest emisja papierów wartościowych.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska odpowiedziała, że na razie nie przewiduje się
emisji papierów wartościowych.
2) Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych
S. Szczepaniak odczytał zbiorczą opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw
Samorządowych, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
3) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała uchwałę nr SO-0952/55/5/Ko/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2017,
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a następnie uchwałę nr SO-0951/42/5/Ko/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2016 r.
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w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego
w projekcie budżetu Gminy Golina na 2017 rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
4) Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła autopoprawki burmistrza,
które uwzględniają postanowienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radny K. Szymański zawnioskował o wprowadzenie zmian do przedstawionego projektu
uchwały, tj. w dziale 600 rozdział 60016 §6050 kwotę 255 658,10 zł zmniejszyć o 100 000,00
zł do kwoty 155 658,10 zł. W ramach działu 600 rozdział 60016 §6050 wprowadzić nowe
zadania: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na projekt ścieżki pieszo-rowerowej
Golina - Sługocinek przeznaczyć 70 000,00 zł oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej nr 472064 obręb Radolina przeznaczyć 30 000,00 zł. Natomiast w dziale 900
rozdział 90004 §4300 kwotę 102 000,00 zł zmniejszyć o 15 000,00 zł do kwoty 87 000,00 zł
i wyodrębnić dwa nowe zadania: wykaszanie i sprzątanie parku w Golinie - 10 000,00 zł
i wykaszanie i sprzątanie parku w Radolinie - 5 000,00 zł.
Radny J. Mirek zawnioskował o odrzucenie w całości wniosku złożonego przez radnego
K. Szymańskiego. Oznajmił, że wydatki publiczne zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację
zadań. Zaznaczył, że nie jest przeciwny budowie ścieżki pieszo-rowerowej do Sługocinka.
Powiedział, że obecnie nie znamy stanowiska właściciela drogi, czyli Zarządu Dróg
Wojewódzkich oraz nie posiadamy zgody na wykonanie ścieżki. Następnie zapytał się
radnego K. Szymańskiego, czy wie przez ile działek miałaby przebiegać ścieżka pieszorowerowa.
Radny K. Szymański odpowiedział, że jest to około 300 działek.
Radny J. Mirek zapytał się, czy radny K. Szymański rozmawiał z właścicielami tych działek,
czy nieodpłatnie przekazaliby działki pod budowę ścieżki. Uważa, że w pierwszej kolejności
należy przeprowadzić rozmowy z wszystkimi właścicielami działek, czy oddadzą
nieodpłatnie działki pod omawianą inwestycję, czy będzie trzeba działki wykupić. Stwierdził,
że przekazywanie obecnie środków finansowych na opracowanie projektu ścieżki jest
przedwczesne. Należy poczekać na uzgodnienia z właścicielami działek i właścicielem drogi
wojewódzkiej i dopiero wtedy planować inwestycję. Natomiast odnośnie wykonania
nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Radolinie w kierunku łąk powiedział, że
zaproponowane przedsięwzięcie jest ekonomicznie niezasadne. Poinformował, że rozmawiał
z dyrektorem Biura Projektów firmy Skanska, który stwierdził, że położenie asfaltu na bruku
jest nieekonomiczne i bezcelowe, ponieważ za 2 lata asfalt się odparzy i powstaną dziury.
Powiedział, że wystarczy tylko na podjeździe położyć nawierzchnię asfaltową. Przypomniał,
że na terenie gminy jest wiele nieutwardzonych dróg, które wymagają pilnych remontów,
natomiast wnioskowana droga jest utwardzona i przejezdna.
5) Radny M. Kwaśniewski powiedział, że inwestycje zaproponowane przez radnego
K. Szymańskiego są potrzebne i należałoby je zrealizować. Stwierdził, że nie jest specjalistą
drogownictwa i poprosił burmistrza o ustosunkowanie się do wniosku złożonego przez
radnego K. Szymańskiego.
Radna A. Kapturska powiedziała, że stan dróg w gminie jest tragiczny. Radni powinni wziąć
pod uwagę dobro całej gminy, a nie tylko kierować się prywatnymi interesami. Należy ustalić
priorytety w przeprowadzeniu remontów i budowy dróg na terenie gminy. Stwierdziła, że
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zakładanie nawierzchni asfaltowej na bruku jest wielkim wymysłem radnego. Poprosiła
radnych, aby wykazali się rozsądkiem i gospodarzyli budżetem gminy rozumnie.
Radny W. Grodzki oznajmił, że zaproponowany przez burmistrza projekt budżetu jest do
zaakceptowania, natomiast w ciągu roku będzie można wprowadzać zmiany do budżetu
w miarę możliwości finansowych. Zaznaczył, że na terenie miasta Golina jest także jeszcze
wiele dróg gruntowych.
Radny K. Szymański powiedział, że burmistrz oglądał wnioskowaną drogę w kierunku łąk.
Nawierzchnia asfaltowa miałaby zostać położona na odcinku drogi, na którym nie ma bruku.
Szacunkowy koszt wykonania asfaltu na zjeździe wynosiłby ok. 20 - 30 tys. zł.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że przedstawiony projekt budżetu nie zadawala nikogo,
jednak nie może wyglądać inaczej, ponieważ burmistrz musiał wysokość wydatków ustalić na
poziomie dochodów. Stwierdził, że w budżecie nie ma zaplanowanych środków na remont
budynku po restauracji "Smakosz", w którym można byłoby zorganizować ośrodek zdrowia
i powiększyć lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Brak jest także funduszy na
uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy oraz na budowę ulic
szczególnie w starej części Goliny. Brakuje także środków na dofinansowanie działalności
ZGKiM w Golinie, aby spółka mogła się rozwijać. Oznajmił, że jest przekonany iż burmistrz
w trakcie roku, przynajmniej w części pozytywnie rozwiąże wskazane problemy. Następnie
ustosunkował się do wniosku złożonego przez radnego K. Szymańskiego. Przypomniał, że
kiedy były przeznaczane środki na opracowanie dokumentacji na ścieżkę pieszo-rowerową
Węglew - Kraśnica nikt z radnych nie zastanawiał się, czy będzie trzeba w dalszej kolejności
wykupić działki pod budowę ścieżki. Powiedział, że radni powinni działać dla dobra
społeczeństwa. Uważa, że ścieżka pieszo-rowerowa Golina - Sługocinek jest bardzo
potrzebna ze względu na poprawę bezpieczeństwa na drodze. Jeżeli mielibyśmy opracowany
projekt, to w dalszej kolejności burmistrz miałby argument do negocjacji z Zarządem Dróg
Wielkopolskich, aby ze środków własnych wybudowali ścieżkę. Następnie przypomniał, że
opracowany jest projekt na rewitalizację parku miejskiego w Golinie i należałoby rozpocząć
uporządkowanie terenu parku. Stwierdził, że wyremontowanie drogi do łąk także jest słuszne.
Oznajmił, że będzie głosował za przyjęciem budżetu na 2017 rok. Stwierdził, że na pewno
burmistrz będzie starał się o pozyskanie środków z zewnątrz na przeprowadzenie wielu
potrzebnych inwestycji. Powiedział, że popiera wniosek złożony przez radnego
K. Szymańskiego.
Radny J. Mirek powiedział, że radni mogą podjąć samozobowiązanie o przekazaniu środków
na opracowanie projektu ścieżki w momencie kiedy właściciele działek i Zarząd Dróg
Wojewódzkich zdecydują o budowie ścieżki. Oznajmił, że nie jest przedziwny wykonaniu
nawierzchni asfaltowej na drodze do łąk, ale nie w takiej formie jak zaproponował radny
K. Szymański. Stwierdził, że w trakcie roku burmistrz na pewno postara się wygospodarować
odpowiednie środki na zrealizowanie wnioskowanych przedsięwzięć.
Radna A. Kapturska przyznała, że ścieżka pieszo-rowerowa do Sługocinka ze względu na
poprawę bezpieczeństwa jest potrzebna. Powiedziała, że również należy wybudować podobną
ścieżkę przy drodze krajowej Spławie - Wilczna.
Radny J. Mirek powiedział, że właściciele posesji obawiają się, że nie otrzymają zwrotu
kosztów za zniszczone ogrodzenia i podjazdy. Należy więc najpierw porozmawiać
z mieszkańcami i dokonać z nimi szczegółowych uzgodnień.
Radny S. Szczepaniak zauważył, że często radni w swoich wypowiedziach powracają do
budowy chodnika przy drodze krajowej w Kraśnicy. Powiedział, że budowa chodnika
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zaplanowana jest w pasie drogowym i warunkiem jego wybudowania było opracowanie
projektu sfinansowanego ze środków gminy. Najprawdopodobniej chodnik będzie
wybudowany w przyszłym roku i jest również bardzo potrzebny ze względu na poprawę
bezpieczeństwa na drodze.
Radny J. Mirek powiedział, że chodnik przy drodze krajowej w Kraśnicy został zaplanowany
w pasie drogowym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast
w przypadku omawianej ścieżki Golina - Sługocinek jest wiele niejasności i niewiadomych.
Radny W. Wojdyński w nawiązaniu do wypowiedzi radnego S. Szczepaniaka oznajmił, że nie
jest przeciwny budowie chodnika w Kraśnicy. Powiedział, że wszyscy mieszkańcy powinni
mieć zapewnione bezpieczeństwo.
Radny W. Grodzki powiedział, że burmistrz przygotował projekt budżetu w oparciu
o dyskusje radnych toczące się w ciągu mijającego roku. Stwierdził, że należy przyjąć budżet
w przedstawionym kształcie, a w trakcie roku będzie można wprowadzać zmiany.
Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za dyskusję nad projektem budżetu.
Powiedział, że sugestie radnych są trafne i ich nie neguje. Prowadzone rozmowy z Zarządem
Dróg Wojewódzkich dotyczyły budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Golina Radolina (do strażnicy w Radolinie). Oznajmił, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie posiada
środków z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod budowę dróg, chodników. Natomiast
GDDKiA ma możliwość sfinansowania tego typu wykupów. Obecnie posiadamy pozwolenie
na budowę chodnika przy ul. Słowackiego na odcinku od ronda do byłego Kółka Rolniczego
w Golinie. Uważa, że przedsięwzięcie musi być kontynuowane w kierunku do Sługocinka,
jednak najpierw należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami odnośnie przekazania
gruntów pod ścieżkę. Powiedział, że w podejmowanych decyzjach bierze pod uwagę sugestie
sołtysów i członków rad sołeckich. Odnośnie wykonania wnioskowanej drogi do łąk
powiedział, że rozważa położenie nawierzchni cementowej i wtedy nie będziemy musieli
opracowywać dokumentacji, więc koszty będą niższe. Uważa, że marnowaniem pieniędzy jest
finansowanie opracowywania projektów, które nie mają szans na zrealizowanie. Natomiast
w sprawie środków na uporządkowanie parków w Golinie i w Radolinie to w 2017 r. będzie
możliwość pozyskania środków z zewnątrz w wysokości 75% dofinansowania. Następnie
poinformował, że Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe przedstawiła koszty związane
z modernizacją i budową oświetlenia drogowego na terenie gminy.
Radny J. Szrama o godz. 14:25 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13.
Radny S. Szczepaniak wniósł o przerwę w obradach sesji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 13 radnych.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XXX sesji, która trwała od
godz. 14:27 do 14:47.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XXX sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
Radny J. Szrama po przerwie powrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14.
6) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad autopoprawkami
zgłoszonymi przez Burmistrza Goliny.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do projektu uchwały w sprawie budżetu
na 2017 rok zostały przyjęte.
7) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem
złożonym przez radnego J. Mirka.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw - 5 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z powyższym wniosek radnego J. Mirka został przyjęty, a więc wniosek radnego
K. Szymańskiego został w całości odrzucony.
8) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem
uchwały budżetowej z przyjętymi wcześniej autopoprawkami burmistrza.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr XXX/147/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie budżetu na rok 2017 została
podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 8
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu wraz z uzasadnieniem.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2017 roku
pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Punkt 9
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska przedstawiła zmiany w budżecie na 2016 rok
w stosunku do omówionych podczas wspólnego posiedzenia komisji rady.
Radny J. Mirek zapytał się o koszty budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska odpowiedziała, że na dokumentację
zaplanowane było w tegorocznym budżecie 29 766,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową w tym
roku musimy zapłacić tylko 17 466,00 zł, natomiast w 2017 r. do uregulowania pozostanie
12 300,00 zł.
Radny K. Szymański zapytał się o powody zwiększenia środków o 59 668,25 zł w dziale 600
rozdział 60016 §4300.
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Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska odpowiedziała, że zwiększenie przytoczonych
wydatków związane jest m.in. z uregulowaniem płatności za usługi równiarki, dostawy
kruszywa do utwardzenia dróg gruntowych.
Radny K. Szymański zapytał się dlaczego inwestor, który budował osiedle domków
jednorodzinnych nie naprawił drogi Węglew - Kraśnica po zakończeniu budowy osiedla.
Radny S. Szczepaniak oznajmił, że wspomniana droga w okresie wiosennym i jesiennym
nigdy nie była przejezdna. W momencie wydania decyzji na budowę osiedla wyrażona została
obietnica, że stan drogi zostanie naprawiony.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że droga nie jest jeszcze do końca naprawiona.
Oznajmił, że obecnie droga jest przejezdna, ale przyszli mieszkańcy muszą być świadomi, że
na terenie gminy jest wiele dróg, które w pierwszej kolejności planowane są do
wybudowania. Z budżetu gminy zostało sfinansowane 57 ton kruszywa, natomiast inwestor
budowy osiedla zakupił i dostarczył 3 gondole kruszywa na utwardzenie drogi.
Radny M. Wieczorek powiedział, że należałoby zastanowić się nad położeniem płyt
drogowych w zaniżonym miejscu na omawianej drodze.
Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że płyty mogą popękać.
Radny K. Szymański zapytał się o koszty utwardzenia drogi Węglew - Kraśnica.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że po ustaleniu poniesionych kosztów przekaże
odpowiedź radnemu.
Radny K. Szymański zapytał się, czy prace naprawcze na drodze są już zakończone.
Następnie powtórzył, że inwestor powinien w całości pokryć koszty naprawy drogi gminnej.
Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że należy w istotnych sprawach pójść na
kompromis. Na terenie Węglewa i Kraśnicy w trakcie budowy jest wiele domów
jednorodzinnych i należy tworzyć dogodne warunki do zamieszkania przyszłym
mieszkańcom naszej gminy, dzięki którym gmina będzie się rozwijała.
Radny S. Szczepaniak powiedział, że inwestor osiedla bardzo pomógł w naprawie drogi.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.
Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXX/149/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2016
rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt 10
Radny W. Wojdyński o godz. 15:25 opuścił obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie
Radolina wraz z uzasadnieniem.
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Radna I. Kościelska o godz. 15:30 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr XXX/150/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Radolina
została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Punkt 11
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golina na lata 2017 - 2019 wraz
z uzasadnieniem.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr XXX/151/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golina na lata 2017 - 2019 została podjęta i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Punkt 12
Radna I. Kościelska o godz. 15:35 wróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2017 rok. Poinformował, że
w zaproponowanym planie zostały uwzględnione propozycje tematów zgłoszone przez
radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji rady.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr XXX/152/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia ramowego planu
pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2017 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
Punkt 13
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Poinformował, że
w planie pracy w I kwartale został dopisany temat zaproponowany na wspólnym posiedzeniu
komisji rady przez radnego K. Szymańskiego.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
10

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr XXX/153/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr
15 do protokołu.
Punkt 14
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała się, czy ze względu na obszerny tekst projektu
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu w obrębie miejscowości Sługocinek, gmina Golina wystarczy odczytać
tylko podstawę prawną projektu uchwały.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu
komisji rady i radni znają jego treść, więc nie ma potrzeby odczytywania w całości projektu
uchwały.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał więc podstawę prawną projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego
terenu w obrębie miejscowości Sługocinek, gmina Golina.
Radny K. Szymański zapytał się, czy ze środków budżetu gminy wydatkowane zostały środki
na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w Sługocinku
oraz jaka jest szansa wykonania uwzględnianej inwestycji.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że koszty opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego zawsze pokrywa gmina. W omawianym projekcie uchwały
zostały uwzględnione tereny pod inwestycje. Obecnie nie wiemy, czy znajdą się chętni do
prowadzenia działalności na tym terenie. Gmina może jedynie starać się o pozyskanie
inwestorów.
Radny K. Szymański zapytał się, czy projekt uchwały został przygotowany na wniosek
jakiegoś inwestora. Powiedział, że ujęte w projekcie zjazdy najprawdopodobniej znalazły się
na wniosek pewnego przedsiębiorcy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że najczęściej miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów sporządza się na wniosek osoby
fizycznej bądź przedsiębiorcy.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że z wnioskiem występują właściciele danej
nieruchomości.
Radny J. Szrama o godz. 15:45 opuścił obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12.
Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że wprowadzane zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego związane są z umożliwianiem prowadzenia działalności
i pozyskiwaniem potencjalnych inwestorów.
Radny K. Szymański zapytał się ile kosztowało opracowanie projektu na zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu. Następnie zapytał się, czy
w projekcie zostało już uwzględnione przejście lub przejazd przez zaplanowane
skrzyżowanie.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że musiałby sprawdzić na jaką kwotę została
spisana umowa z projektantem. Następnie oznajmił, że wnioskodawcą wprowadzenia zmian
jest p. Trębasiewicz, który planuje na omawianym terenie rozpocząć działalność gospodarczą.
Radny J. Mirek stwierdził, że koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zostały na pewno poniesione w całości na wszystkie plany, które w ostatnim
czasie zostały uchwalone.
Radna A. Kapturska oznajmiła, że podczas wspólnych posiedzeń komisji rady projekty
uchwał są szczegółowo omawiane, dyskutowane i radni wtedy powinni zadawać pytania
i zgłaszać swoje uwagi i wątpliwości. Na sesji nad danym projektem uchwały powinno już
tylko odbyć się głosowanie. Uważa, że wypowiedzi na sesji niektórych radnych są wyłącznie
"pod publikę".
Radny K. Szymański stwierdził, że prawo nie zabrania zadawania pytań.
Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr XXX/154/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości
Sługocinek, gmina Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Punkt 15
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odczytała protokół Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli za IV kwartał 2016 roku, który stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski o godz. 15:55 wyszedł z obrad sesji. Stan
obecnych radnych wynosi 11.
Radni K. Szymański i M. Kwaśniewski o godz. 16:00 wyszli z obrad sesji. Stan obecnych
radnych wynosi 9.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski o godz. 16:00 wrócił na obrady sesji. Stan
obecnych radnych wynosi 10.
Radny K. Szymański o godz. 16:03 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 11.
Radny M. Kwaśniewski o godz. 16:05 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi
12.
Radny J. Mirek powiedział, że może radni mają pytania do przedstawionego protokołu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odpowiedziała, że radni pytania dotyczące protokołu
mogą zadawać w 17 punkcie obrad sesji tj. zapytania i wolne wnioski.
Punkt 16
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski o godz. 16:07 wyszedł z obrad sesji. Stan
obecnych radnych wynosi 11.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
- odnośnie finansowania oświaty po zmianie przepisów prawa oświatowego powiedział, że
z budżetu państwa gminy otrzymają subwencję na 6 - latki uczęszczające do przedszkoli;
- stawki opłat za usługi oświetlenia drogowego i ulicznego na 2017 rok pozostają na poziomie
tegorocznych;
- zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz Urzędu Miejskiego;
- przedstawił koszty modernizacji oświetlenia na terenie gminy oraz oznakowania słupów
energetycznych, które przygotowała Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Powiedział, że
Spółka wyceniła oznakowanie jednego słupa w kwocie 39,00 zł.
Radny S. Szczepaniak o godz. 16:11 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi
10.
Radny M. Wieczorek o godz. 16:15 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 9.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że właścicielem oświetlenia drogowego jest Spółka
Oświetlenie Uliczne i Drogowe, a część słupów energetycznych dzierżawiona jest od Spółki
Energa i jako właściciel Spółka dyktuje gminom własne warunki.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie cennika usług na 2017 rok przedstawionego przez
ZGKiM w Golinie powiedział, że jeszcze umowa na przyszły rok nie została podpisana,
trwają rozmowy i negocjacje.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w związku z podwyżką cen odbioru odpadów
komunalnych w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie, możliwe że będziemy zmuszeni podwyższyć
stawki za odpady komunalne w gminie. Na koniec roku budżetowego strata w gospodarce
odpadami komunalnymi wynosi 379 tys. zł.
Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska stwierdził, że zwiększenie kosztów usług związane jest ze
wzrostem stawek na wysypisku śmieci w Koninie. Oznajmił, że więcej jest wywożonych
odpadów niż zakładał tegoroczny plan, co również ma wpływ na wzrost kosztów obsługi.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że temat gospodarki odpadami komunalnymi
należy jak najszybciej przedyskutować na najbliższym posiedzeniu komisji rady.
Radny K. Szymański zapytał się, czy sprawa będzie omawiana jeszcze przed podpisaniem
umowy z ZGKiM na rok 2017.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odpowiedziała, że tematowi gospodarki odpadami
komunalnymi będzie poświęcone najbliższe posiedzenie komisji rady.
Radna I. Kościelska o godz. 16:25 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 8.
Radny S. Szczepaniak o godz. 16:25 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 9.
Radni M. Wieczorek i L. Kwiatkowski o godz. 16:27 wrócili na obrady sesji. Stan obecnych
radnych wynosi 11.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi:
- linia oświetlenia drogowego w Brzeźniaku w części jest podłączona, natomiast druga część
wymaga jeszcze podłączenia, ale należy wcześniej opracować projekt, który został wyceniony
na 10 tys. zł;
- przekazał liczbę wyjazdów jednostek OSP (Golina, Przyjma, Węglew, Kawnice, Kraśnica,
Myślibórz i Spławie) do ugaszania podpaleń łąk w 2016 r. na terenie m.in. Radoliny,
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Sługocinka, Węglewskich Holendrów wraz z kosztami. Podejrzani o podpalenia zostali
zatrzymani, jednak nie zna dalszego postępowania w sprawie.
Radna I. Kościelska o godz. 16:30 wróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12.
Radna A. Kapturska poprosiła o przedstawienie na piśmie odczytanych danych odnośnie akcji
ugaszania łąk.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie usług równiarki na drogach gruntowych
powiedział, że obecnie prace zostały zakończone;
- odnośnie zwolnień nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela poinformował, że w 2014 r. nie
było zwolnień, w 2015 r. - w Przedszkolu w Golinie p. dyr. H. Łeska i E. Kacprowicz
(odejście na emeryturę), w Szkole Podstawowej w Przyjmie p. D. Andrzejewska, w 2016 r.
w Szkole Podstawowej w Radolinie - p. A. Politańska - Pisula, w Gimnazjum w Golinie - p.
H. Pawłowska;
- przedstawił rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania
środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Z dniem 2 stycznia 2017 r. zostaje zatrudniona
p. Olga Frońda z Konina.
Punkt 17
Zapytania i wolne wnioski
Radny W. Grodzki w imieniu mieszkańców ul. Chrobrego poprosił o wymianę 3 opraw lamp
ulicznych.
Radni S. Szczepaniak i M. Wieczorek o godz. 16:43 wyszli z obrad sesji. Stan obecnych
radnych wynosi 10.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w ostatnim czasie zostały wymienione
oprawy lamp w Radolinie i Myśliborzu, a do 31.01. mają zostać wymienione na ul.
Słowackiego i ul. Polnej.
Radny J. Mirek powiedział, że wymienione oprawy z lamp na ul. Słowackiego można byłoby
założyć na ul. Chrobrego. Następnie zapytał się z jakich powodów uniemożliwiony został
lewoskręt z drogi krajowej 92 do stacji paliw Orlen.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że toczą się rozmowy z właścicielem stacji
i dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o przywrócenie lewoskrętu. Oznajmił, że działania
właściciela działki sąsiadującej z działką, na której znajduje się stacja paliw doprowadziły do
tak kuriozalnej sytuacji.
Radna I. Kościelska o godz. 16:45 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 9.
Sekretarz Goliny H. Bąk poinformował, że właściciel stacji diagnostycznej i właściciel stacji
paliw złożyli sprawę do sądu. Stwierdził, że zlikwidowanie lewoskrętu jest to zwykła
złośliwość zastępcy dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
Radny J. Mirek poprosił, aby prawnicy gminy przygotowali umowę dotyczącą przekazania
gminie 2 wiat przystankowych. Następnie poprosił radnego K. Szymańskiego o właściwe
przekazanie mieszkańcom Radoliny informacji, że nie jest przeciwny wnioskowanym przez
radnego inwestycjom.
Radny M. Wieczorek o godz. 16:50 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi10.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy w przyszłym roku planowane jest powiększenie
pomieszczeń w budynku MOPS-u oraz czy plac, na którym składowany jest gruz będzie
zabezpieczony przed nielegalnym przywożeniem śmieci.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w przyjętym budżecie na 2017 rok nie
zostały zaplanowane środki na rozbudowanie pomieszczeń MOPS-u, może w trakcie roku
znajdą się możliwości finansowe. Następnie przyznał, że plac gdzie składowany jest gruz
musi zostać zabezpieczony.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski powiedział, że podczas zakładania wodociągu
przy posesji p. Laskowskich został zniszczony chodnik. Uważa, że wykonawca powinien
powstałe uszkodzenia naprawić.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Zakład Usług Wodnych naprawi
uszkodzenia w chodniku.
Radny M. Wieczorek zapytał się na jakim etapie są przygotowania do planowanej budowy
międzygminnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Krzymów.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że obecnie Związek Międzygminny
Wodociągów i Kanalizacji oczekuje na przystąpienie gmin spoza Związku do
współfinansowania budowy schroniska.
Radna A. Kapturska poprosiła o pilne uzupełnienie asfaltem dziur na drodze w Spławiu
w kierunku Maksymowa.
Burmistrz Goliny M. Durczyński obiecał, że dziury na drodze zostaną naprawione.
Radny J. Mirek w związku z artykułem w "Przeglądzie Konińskim" w sprawie wybudowanej
drogi w Rososze Kolonii poprosił o wyjaśnienia dotyczące opisanych nieprawidłowości.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wykonanie drogi w Rososze Kolonii uważa
za jedno z lepiej zrobionych w ostatnim czasie. Do "Przeglądu Konińskiego" zostanie
wystosowane od mieszkańców sprostowanie do opublikowanego artykułu, który ukazał się na
wniosek jednego właściciela działki, a który mieszka w Koninie.
Sołtys Rosochy R. Kruszyna przyznał, że droga została bardzo dobrze wybudowana.
Natomiast przytoczona jego wypowiedź w artykule mija się z prawdą, ponieważ w rozmowie
z dziennikarką nie użył zapisanych w artykule stwierdzeń.
Radni I. Kościelska i S. Szczepaniak o godz. 17:03 wrócili na obrady sesji. Stan obecnych
radnych wynosi 12.
Radny K. Szymański zapytał się, czy wspomniana droga była wykonywana w dwóch etapach
i przez dwóch różnych wykonawców.
Burmistrz Goliny M. Durczyński potwierdził, że ostatnio wykonywany odcinek drogi
długości 180 m był budowany przez innego wykonawcę. W związku z tym, że gmina
musiałaby zwrócić Funduszowi Ochrony Gruntów Rolnych niewykorzystane środki, zostało
wykonane za tę kwotę dalsze 180 m drogi.
Radny K. Szymański zapytał się jak wygląda ściągalność zaległości mandatów za
przekroczenie dopuszczalnych prędkości.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że procedura egzekwowania zaległości
mandatowych trwa nadal i odbywa się poprzez Urząd Skarbowy.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski o godz. 17:05 wyszedł z obrad sesji. Stan
obecnych radnych wynosi 11.
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Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że mieszkańcy nie zostali poinformowani
o możliwości składania dodatkowych wniosków dotyczących suszy w uprawach rolnych.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski o godz. 17:08 wrócił na obrady sesji. Stan
obecnych radnych wynosi 12.
Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, czy w przyszłym roku będą nadal darmowe porady
prawne, czy zostały już opracowane statuty sołectw oraz czy będzie budowana droga
powiatowa Adamów - Spławie.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że darmowe porady prawne organizowane są
przez powiat koniński i nadal dyżury prawników mają być w 2017 r. w siedzibie Domu
Kultury w Golinie;
- projekt statutu sołectwa jest na etapie opracowywania;
- w sprawie budowy drogi powiatowej Adamów - Spławie poinformował, że w rozmowie ze
Starostą p. S. Bielikiem zadeklarował, że ze środków budżetu gminy zostanie wykonany
odcinek drogi gminnej długości 190 m, natomiast dalszy odcinek drogi należy do powiatu i to
powiat z własnych środków powinien drogę wybudować. Z wcześniejszych ustaleń
w powiecie wynika, że przytoczona droga miała być przyjęta do realizacji po zakończeniu
przebudowy ul. Poniatowskiego.
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński podziękował burmistrzowi za wykonanie
chodnika po jednej stronie ul. Kościelnej, zarazem poprosił o zrobienie chodnika także po
drugiej stronie ulicy. Następnie zaznaczył, że oświetlenie świąteczne powinno zostać
założone w Golinie na całej długości drogi krajowej do granic miasta.
Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że w przyszłym roku należy w budżecie
przeznaczyć więcej środków na oświetlenie świąteczne ulic w mieście. Następnie
poinformował, że na trawniku Pl. K. Wielkiego zostaną wymienione obecne dwie tablice
reklamowe na jedną z mapą Gminy Golina. Kolejnie powiedział, że musi wyjaśnić kto podjął
decyzję o usunięciu znaku drogowego STOP przy wyjeździe z drogi przy targowisku.
Sołtys Rosochy R. Kruszyna powiedział, że autobus szkolny na terenie Rosochy jeździ po
drodze, która nie jest ujęta w planie dowozów dzieci.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że autobusy szkolne powinny jeździć zgodnie
z ustalonym harmonogramem dowozów, więc obiecał, że sprawę wyjaśni.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo od mieszkańców Brzeźniaka w sprawie
naprawy drogi, które stanowi załącznik nr 18 do protokołu oraz pismo od sołtys Goliny
Kolonia i rady sołeckiej z podziękowaniem za wybudowanie drogi w Golinie Kolonii, które
stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Punkt 18
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:20 obrady XXX sesji
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Urszula Furmaniak
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