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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXI/2017 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

23 lutego 2017 roku 

 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Skarbnik Goliny 

Kinga Musiałkiewicz i radca prawny Dominik Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. W części obrad sesji obecni także byli mieszkańcy ul. Jagodowej 

w Golinie oraz mieszkańcy Spławia Kolonii. 
 

Punkt 1 
XXXI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:10 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 

radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Stefan Szczepaniak), 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 XXXI sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 306/14  

w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną osiedlową. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek w mieście 

Golina z przeznaczeniem pod ulicę Jagodową. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXV/118/2016 

z dnia 30.09.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Golina dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, 

gmina Golina. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013-2020". 

10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy 

Golina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

15. Zapytania i wolne wnioski.  

16. Zakończenie XXXI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Radny J. Mirek zgłosił wniosek o zamianę kolejności punktów w porządku obrad sesji tj. pkt 

12 wprowadzić jako pkt 6, a pkt 6 jako pkt 12.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego 

J. Mirka. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Radny S. Szczepaniak o godz. 12:15 przyszedł na obrady sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 15. 
   
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała porządek obrad sesji po 

wprowadzonych zmianach: 

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek w mieście 

Golina z przeznaczeniem pod ulicę Jagodową. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXV/118/2016 

z dnia 30.09.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Golina dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, 

gmina Golina. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013-2020". 

10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy 

Golina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 306/14  

w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną osiedlową. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

15. Zapytania i wolne wnioski.  

16. Zakończenie XXXI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przedstawionym 

powyżej porządkiem obrad XXXI sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym porządek obrad XXXI sesji po zmianach został przyjęty. 
 

Punkt 3 
Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołu z XXX sesji bez odczytywania na 

dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty. 
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Punkt 4 
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski poprosił o przedstawienie sprawy dotyczącej 

złożonego wniosku o dofinansowanie do projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji". 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się o trasę zastępczą komunikacji autobusowej w trakcie 

zamknięcia dwutorowej linii kolejowej na odcinku Konin - Podstolice. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy podpisane porozumienie 

partnerskie przez gminy Tuliszków, Rychwał, Golina i Wierzbinek w zakresie wspólnej 

realizacji projektu instalacji systemów odnawialnych źródeł energii stanowi o przystąpieniu 

gmin do projektu na pozyskanie środków finansowych.   
 

Radna A. Kapturska poprosiła o przedstawienie planów dotyczących zmiany struktury 

szkolnej w gminie w związku z reformą oświatową. Następnie zapytała się na jakim etapie 

jest rozpoczęcie prac budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.   
 

Radny J. Mirek zapytał się o planowane miejsca lokalizacji przystanków zastępczej 

komunikacji autobusowej na czas zamknięcia linii kolejowej. Następnie zapytał się jakie 

odnawialne źródła energii przewiduje projekt dofinansowania ich instalacji oraz czy został już 

określony termin naboru wniosków. 
 

Radny K. Szymański zapytał się jakich kwestii dotyczyło spotkanie z projektantem  

i wykonawcą budowy hali widowiskowo - sportowej. 
 

Punkt 6 
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego wraz z uzasadnieniem. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że w sprawie budowy drogi powiatowej na 

odcinku Adamów - Spławie odbyło się wiele spotkań ze Starostą Konińskim p. S. Bielikiem. 

Efektem tych rozmów jest decyzja o współfinansowaniu przez gminę przebudowy drogi 

powiatowej w wysokości 150 tys. zł. Środki na inwestycję pochodzą z zaplanowanych  

w budżecie gminy  wydatków z przeznaczeniem na budowę dróg, ulic i chodników na terenie 

gminy. Zaznaczył jednak, że w trakcie roku kwota 150 tys. zł musi powrócić do pierwotnie 

zaplanowanej kwoty w wysokości 244 563,00 zł. Następnie poinformował, że z omawianą 

drogą powiatową łączy się odcinek drogi gminnej o długości ok. 190 m, który także należy 

zrealizować.  
 

Radna A. Kapturska powiedziała, że wraz z mieszkańcami Spławia obecna była na sesji Rady 

Powiatu Konińskiego, na której prosili o znalezienie środków na sfinansowanie przebudowy 

drogi powiatowej w kierunku Spławia. Powiedziała, że od ponad 40 lat mieszkańcy oczekują 

na wybudowanie tejże drogi.  
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
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Uchwała Nr XXXI/155/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Konińskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przejęcie działek w mieście Golina z przeznaczeniem pod ulicę 

Jagodową wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny M. Kwaśniewski poprosił radnych o równe traktowanie mieszkańców gminy  

i wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie działek pod ulicę Jagodową.   
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXI/156/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie działek w mieście Golina z przeznaczeniem pod ulicę Jagodową została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 12:50 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 

Punkt 8 
Burmistrz Goliny M. Durczyński wyjaśnił, że do projektu uchwały została dołączona mapka  

z czytelniejszymi oznaczeniami oraz w treści projektu został doprecyzowany zapis odnoszący 

się do podjętej uchwały w 2007 r.  
 

Radny K. Substelny o godz. 12:55 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 12:58 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów  

w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście 

Golinie uchwalonego w dniu 8.02.2007 r.  Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr V/27/2007 

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla 

wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina uchwalonego w dniu 

30.09.2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXV/118/2016 wraz z uzasadnieniem. 
 

Radni I. Kościelska i K. Substelny o godz. 13:00 wrócili na obrady sesji. Stan obecnych 

radnych wynosi 14.  
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXI/157/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach 

Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie 

uchwalonego w dniu 8.02.2007 r.  Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr V/27/2007 oraz 
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zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla wybranego 

terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina uchwalonego w dniu 30.09.2016 r. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXV/118/2016 została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Punkt 9 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie zgłoszenia 

sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 13:05 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił zasady uczestnictwa w Programie 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Przypomniał, że sołectwo Radolina zostało 

zgłoszone do Programu już w 2013 r. Obecnie zaproponował jeszcze 2 sołectwa: Przyjma  

i Spławie, natomiast w kolejnych latach będzie można zgłosić także inne sołectwa.  

W ogłoszonym teraz konkursie można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 10 tys. zł do 

30 tys. zł. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXI/158/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zgłoszenia sołectw do 

Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Punkt 10 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odczytał projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z wprowadzonymi 

zmianami podczas obrad komisji rady.  
 

Radni K. Szymański i M. Wieczorek o godz. 13:12 wyszli z obrad sesji. Stan obecnych 

radnych wynosi 13. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński następnie poinformował, że dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Golinie p. J. Krucka zasugerowała, aby w budynku obecnego gimnazjum prowadzone były 

zajęcia dla klas VI-VIII, a w budynku szkoły podstawowej klasy I-V. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski o godz. 13:17 wyszedł z obrad sesji. Stan 

obecnych radnych wynosi 12. 
 

Radny M. Wieczorek o godz. 13:18 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

13. 
 

Radny K. Szymański o godz. 13:20 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny W. Wojdyński przypomniał, że podczas wspólnego posiedzenia komisji rady, na 

którym omawiany był projekt uchwały obecni byli dyrektorzy szkół. Oznajmił, że pani 

dyrektor J. Krucka nie zgłosiła wtedy żadnych uwag do projektu uchwały. Powiedział, że 

zorganizowanie w budynku szkoły podstawowej klas I-IV pozwoli na utworzenie większej 

liczby miejsc dla dzieci w oddziałach przedszkolnych. 
 

Radny W. Grodzki potwierdził, że lepszym rozwiązaniem jest podział klas I-IV i V-VIII. 
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Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że należy pomyśleć o poprawie komfortu nauki  

i przypomniała, że w budynku gimnazjum są klasopracownie przystosowane do nauki 

przedmiotów ścisłych, które obowiązują w programie nauczania klas od V do VIII. Nie 

będzie więc trzeba ponosić dodatkowych kosztów na wyposażanie pracowni.  
 

Radna A. Kapturska powiedziała, że zorganizowanie w budynku szkoły podstawowej klas  

I-IV zlikwiduje dwuzmianowość w szkole i możliwe będzie utworzenie większej liczby 

oddziałów przedszkolnych. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski o godz. 13:27 wrócił na obrady sesji. Stan 

obecnych radnych wynosi 15. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy wprowadzenie zapisu w uchwale 

dotyczące podziału klas I-IV i V-VIII w poszczególnych budynkach szkół na przyszłość nie 

spowoduje problemów organizacyjnych. 
 

Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że obecnie ustalana jest organizacja sieci szkół od 1 września 

2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Tak więc za 2 lata będzie trzeba podejmować uchwałę  

z nowymi zapisami. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że młodsze klasy będą korzystały tak jak do tej pory z sali 

gimnastycznej przy szkole podstawowej, natomiast starsze z nowej hali sportowej. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał uzasadnienie w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXI/159/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została jednogłośnie 

podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Golina oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 
 

Radni W. Wojdyński, M. Kwaśniewski i S. Szczepaniak o godz. 13:40 wyszli z obrad sesji. 

Stan obecnych radnych wynosi 12. 
 

Radny S. Szczepaniak o godz. 13:43 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

13. 
 

Radny K. Szymański o godz. 13:45 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12. 

Następnie o godz. 13:47 radny K. Szymański wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 13. 
 

Radny W. Wojdyński o godz. 13:48 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 
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Radny M. Kwaśniewski o godz. 13:50 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXI/160/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Golina oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Punkt 12 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 306/14 w obrębie nr 0021 Węglew  

z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną osiedlową 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXI/161/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie działki nr 306/14 w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod 

drogę wewnętrzną osiedlową została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

Punkt 13 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przedstawiła zmiany w budżecie na 2017 rok w stosunku 

do omawianych zmian podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w trakcie roku kwota 150 tys. zł musi 

powrócić do pierwotnie zaplanowanej kwoty w wysokości 244 563,00 zł. z przeznaczeniem 

na budowę dróg, ulic i chodników na terenie gminy. 
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy za 12 godz. prowadzenia szkolenia odnośnie 

sporządzenia wniosku w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś 2017" moderatorzy 

otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3 tys. zł. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że kwota wynagrodzenia obejmuje także 

dalsze przygotowania projektu.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 

2017 rok wraz z uzasadnieniem. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zauważył, że w przytoczonej podstawie prawnej 

brakuje zapisu ustawy o samorządzie gminnym. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXI/162/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XXXI sesji, która trwała od 

godz. 14:20 do godz. 14:45. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XXXI sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

Punkt 14 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie do projektu pn. "Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej 

Interwencji" poinformował, że wniosek został odrzucony przez komisję oceniającą  

w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Przypomniał, że wniosek o dofinansowanie 

składają wspólnie 4 gminy: Golina, Krzymów, Rzgów i Stare Miasto. Podczas odbytego 

spotkania m.in. z dyrektorem Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego zostały 

podjęte ustalenia o ogłoszeniu ponownego terminu złożenia wniosku, który prawdopodobnie 

będzie ogłoszony w maju. Do tej pory musimy uzupełnić braki w załączanej do wniosku 

dokumentacji. Za przygotowanie pełnej dokumentacji w gminie odpowiedzialni są p. Jan 

Krupczyński i p. Beata Jóźwiak i jest to obecnie sprawa priorytetowa, 

- odnośnie zastępczej komunikacji autobusowej w trakcie zamknięcia dwutorowej linii 

kolejowej poinformował, że na terenie Goliny przystanki będą przy ul. Wolności, ul. 

Poniatowskiego oraz w Kawnicach przy drodze krajowej k-92. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 14:50 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny K. Szymański zapytał się czy znany jest czas przejazdu zastępczej komunikacji 

autobusowej na trasie Konin - Września.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że podczas przejazdu studyjnym autobusem 

na trasie zastępczej komunikacji autobusowej włączając planowane postoje w wyznaczonych 

lokalizacjach wyjazd z Wrześni był o godz. 8:15 a przyjazd do Konina był o godz. 10:06. 

Powiedział, że PKP Polskie Linie Kolejowe nie wyrażają zgody, aby w trakcie planowanej 

inwestycji przejazd pociągów odbywał się tylko jednym torem.  

Następnie odnośnie planów dotyczących zmiany struktury szkolnej w gminie w związku  

z reformą oświatową poinformował, że przyjęta wcześniej uchwała w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego reguluje 

kwestie nałożone przez znowelizowaną ustawę prawa oświatowego. Powiedział, że na etapie 

wstępnych uzgodnień z Kuratorium Oświaty, Kuratorium nie wyraziło zgody na 

zorganizowanie w budynku obecnego gimnazjum klas VII i VIII dla uczniów z terenu całej 

gminy. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 15:05 wróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, co stanie się z uczniami gimnazjum, którzy nie otrzymają 

promocji ukończenia gimnazjum.  
 

Radny J. Szrama o godz. 15:10 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na stronie internetowej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej znajdują się odpowiedzi na pytania związane z reformą oświatową. 

Następnie w sprawie budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt 

burmistrz powiedział, że przez cały czas trwają prace związane z przygotowaniem 

dokumentacji budowy schroniska.  
 

Radna Z. Kasprzak o godz. 15:12 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie możliwości pozyskania dofinansowania do 

instalacji odnawialnych źródeł energii powiedział, że w najbliższym czasie zostaną 

zorganizowane informacyjne spotkania z mieszkańcami gminy. Sprawą będzie zajmować się 

p. O. Frońda. Nie jest znany jeszcze termin naboru wniosków. Poinformował, że do programu 

przystąpiły 4 gminy: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek.  
 

Radni Z. Kasprzak i J. Szrama o godz. 15:15 wrócili na obrady sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 15. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie spotkania z projektantem i wykonawcą budowy 

hali widowiskowo - sportowej powiedział, że omawiane było m.in. zastosowanie materiałów 

nowej technologii, ustalenie nowych terminów płatności (zmiana z płatności kwartalnych na 

miesięczne).  

Punkt 15 

Zapytania i wolne wnioski 
Radny M. Wieczorek zapytał się, czy w ramach planowanej modernizacji linii kolejowej 

zostaną zlikwidowane przejazdy kolejowe w Kawnicach, Węglewie i Kraśnicy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że z dotychczasowych informacji wynika, że 

planowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego Konin Zachód. Co do pozostałych 

przejazdów nie posiada żadnych wiadomości.  
 

Radny S. Szczepaniak zgłosił wycinkę drzew rosnących w drodze powiatowej we Węglewie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wycinka drzew została zgłoszona do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. 
 

Radna Z. Kasprzak o godz. 15:20 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radna A. Kapturska podziękowała radnym, którzy opowiedzieli się za udzieleniem 

dofinansowania do przebudowy drogi powiatowej w Spławiu Kolonii. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że po osuszeniu terenu rozpocznie się 

naprawa drogi gruntowej na odcinku Węglew - Kraśnica. 
 

Radna Z. Kasprzak o godz. 15:25 wróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Radny J. Mirek zgłosił o wysprzątanie terenu przy ogrodzeniu Gminnej Spółdzielni 

"Samopomoc Chłopska" od strony ul. Poniatowskiego oraz placu przy ul. Kusocińskiego jak 

również przycięcie gałęzi drzew na ul. Zielonej. Następnie zapytał się, czy można byłoby  

w gminie zorganizować mobilny punkt informacyjny odnośnie pozyskiwania funduszy 

europejskich. Powiedział, że obecnie możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie, na które 

przewidziane są środki w wysokości 90 mln zł z przeznaczeniem na infrastrukturę ochrony 

zdrowia. Można byłoby z pozyskanych środków wyremontować budynek po restauracji 

"Smakosz" i zorganizować tam przychodnię zdrowia.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że właściciel budynku ośrodka zdrowia przy ul. 

Kolejowej rozpoczął remont budynku. Następnie poinformował, że w gimnazjum zostanie 

otworzony gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży do 18 lat. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że można także pozyskać środki unijne na rozwój infrastruktury 

przedszkolnej w wysokości 20 mln zł.  
 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 15:30 opuścił obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 
 

Radna A. Kapturska podziękowała za przyznanie dodatkowych środków finansowych dla 

sołectw Przyjma, Radolina i Spławie w związku z wnioskiem do projektu "Pięknieje 

wielkopolska wieś". 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zgłosił o przycięcie gałęzi drzew akacji  

w Kawnicach przy posesji p. Szałeckiej oraz o naprawę zarwania nawierzchni asfaltowej przy 

studzience. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że całkowity koszt przebudowy drogi powiatowej w Spławiu 

Kolonii będzie wynosił ok. 800 tys. zł. W początkowych rozmowach Starosta Powiatowy  

S. Bielik żądał od gminy dofinansowania na poziomie 50%. Udało się burmistrzowi 

wynegocjować, że gmina dołoży do inwestycji tylko 150 tys. zł, więc nie rozumie powodów 

dla których niektórzy radni nie zagłosowali za przyznaniem dofinansowania.  
 

Radna I. Kościelska powiedziała, że na drodze przy szkole podstawowej w Przyjmie 

utrudniony jest przejazd kiedy rodzice przyjeżdżają po dzieci i parkują samochody na 

poboczu drogi, ponieważ nie ma innego miejsca do postoju, a na parkingu przed salą OSP 

zaparkowane są samochody nauczycieli.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że przekaże p. dyrektor szkoły podstawowej  

w Przyjmie, aby rozwiązała zgłoszony problem.  
 

Radny W. Grodzki przypomniał o treningu dla radnych, którzy biorą udział w turnieju tenisa 

stołowego w Kleczewie. 
 

Radny W. Wojdyński podziękował burmistrzowi za uzupełnienie powycinanego asfaltu przy 

studzienkach na ul. Cmentarnej. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się kiedy gmina przejmie na własność drogi, których 

właścicielem jest Gromadzka Rada Narodowa. Następnie zgłosił brak odpływu z drogi przy 

posesji p. Mielczarka i p. Kaźmierczaka.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo p. Mieczysława Pietrzaka w sprawie 

wydania decyzji na rekultywację gruntów, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu oraz 

pismo z Gminy Stare Miasto odnośnie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany granic pomiędzy 

Koninem a Starym Miastem, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odczytał pismo od Prezydenta Konina w sprawie 

proponowanej zmiany granic pomiędzy Koninem a Starym Miastem. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w sprawie zjazdu z drogi krajowej nr 92 na działkę nr 488/3 przy ul. 1 Maja  

w Golinie (stacja paliw i stacja diagnostyczna), przekazane przez p. Janusza Banasia, które 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
 



11 

 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawę związaną z likwidacją zjazdu z drogi 

krajowej nr 92 do stacji paliw i stacji diagnostycznej w Golinie. 
 

Punkt 16 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:00 obrady XXXI sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      

 Urszula Furmaniak 


