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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVI/2017 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

12 czerwca 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 i Skarbnik Goliny 

Kinga Musiałkiewicz. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 

Punkt 1 
XXXVI 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 Wojciech Grodzki), w związku z czym podjęte 

uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej 

½ radnych.  

Punkt 2 

Burmistrz Goliny M. Durczyński złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji o jeden 

punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Wzmacnianie 

zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz 

udostępnianie elektronicznych usług publicznych".   
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez 

burmistrza. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek został przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przedstawiła porządek obrad z wprowadzoną zmianą: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV i XXXV sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.  

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości  

Węglew-Kolonia.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Nadwarciańskiej na Makową  

w miejscowości Kraśnica-Kolonia oraz nadanie nazwy ulicy Makowej dla drogi ozn. 

nr 190 w miejscowości Kraśnica-Kolonia.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Golina.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Golina. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLII/168/2013 Rady 

Miejskiej w Golinie z 19 września 2013 r.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Wzmacnianie 

zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz 

udostępnianie elektronicznych usług publicznych".   
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13. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej z kontroli za I i II kwartał 2017 roku. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

15. Zapytania i wolne wnioski.  

16. Zakończenie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionego porządku obrad XXXVI sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym  porządek obrad XXXVI sesji został przyjęty. 
 

Punkt 3 
Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV i XXXV sesji 

bez odczytywania na dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z  XXXIII, XXXIV i XXXV 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. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy zostały podjęte działania związane z usunięciem beczek 

z wyrobiska pożwirowego Przyjma IV. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu dnia 

25.04. dotyczyło instalacji systemów odnawialnych źródeł energii.  
 

Radny J. Mirek zadał następujące pytania:  

- na jakim etapie jest przygotowanie wniosku dotyczącego realizacji uregulowania gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin K OSI, 

- jaki jest stan obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Warty na terenie gminy,  

- czy powołanie komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wstępnej wysokości 

odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne ma na celu zakończenie wszystkich 

nieuregulowanych spraw gruntowych, 

- z ilu członków będzie składał się Gminny Zespół ds. Rewitalizacji oraz do kiedy zostanie 

opracowany Gminny Plan Rewitalizacji. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy planowane jest dofinansowanie z budżetu gminy do 

zakupu samochodu do wywozu odpadów komunalnych dla ZGKiM w Golinie.  
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się, czy wszystkie dzieci zostały przyjęte do publicznych 

placówek przedszkola na terenie gminy. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy są wytypowane osoby do odznaczenia podczas Dni 

Goliny za prowadzoną działalność na rzecz gminy. 
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Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w Szkole Podstawowej w Golinie zostały utworzone 

oddziały przedszkolne zgodnie z wcześniejszymi sugestiami radnych. 
 

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

nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Węglew-Kolonia 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 XXXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazw drogom 

wewnętrznym w miejscowości Węglew-Kolonia została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Punkt 7 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy 

ulicy Nadwarciańskiej na Makową w miejscowości Kraśnica-Kolonia oraz nadanie nazwy 

ulicy Makowej dla drogi ozn. nr 190 w miejscowości Kraśnica-Kolonia 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 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 

 

Uchwała Nr XXXVI/174/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany nazwy ulicy 

Nadwarciańskiej na Makową w miejscowości Kraśnica-Kolonia oraz nadanie nazwy ulicy 

Makowej dla drogi ozn. nr 190 w miejscowości Kraśnica-Kolonia została podjęta i stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Punkt 8 
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Golina z uzasadnieniem. 
 

Radny W. Grodzki o godz. 12:57 przyszedł na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

Radny M. Majewski wskazał, aby w załączniku w pkt 4 zamiast "typ samochodu" zapisać 

"typ pojazdu". 
 

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 XXXVI/175/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wymagań 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
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opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Punkt 9 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina  wraz z uzasadnieniem. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że na stronie internetowej gminy Golina 

zamieszczone jest zaproszenie do udziału w pracach powoływanego zespołu ds. opracowania 

programu rewitalizacji gminy Golina. Nie jest określona liczba osób stanowiąca zespół, mile 

widziana jest jak najszersza współpraca. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 

planowane jest do końca października br., który następnie musi zostać przyjęty uchwałą rady 

gminy.  
 

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 XXXVI/176/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Punkt 10 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił proponowane nowe przedsięwzięcia do 

realizacji w bieżącym roku, które zostały wprowadzone do projektu zmian budżetowych 

gminy. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że środki na budowę ul. Łąkowej pochodzą  

z dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które przeznaczane są m.in. na 

budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Szerokość wybudowanej 

drogi obejmować będzie 6 m. 
 

Radny K. Szymański zapytał się z jakich środków finansowych pochodzą finansowania 

zaproponowanych do realizacji przedsięwzięć. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że pieniądze na zwiększenie wydatków 

majątkowych zostały rozdysponowane z wolnych środków z 2016 roku, których kwota 

wynosi 1 876 897,62 zł, natomiast sfinansowanie proponowanych inwestycji wynosi łącznie 

608 315,00 zł. Następnie powróciła do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na 2017 rok.  
 

Radna I. Kościelska zapytała się o długość ul. Łąkowej, który będzie budowany i czy już 

został ogłoszony przetarg na budowę tej drogi. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że przetarg nie mógł być jeszcze ogłoszony, 

ponieważ nie ma jeszcze w budżecie zagwarantowanych odpowiednich środków, a do 

wybudowania planowane jest wykonanie nawierzchni na całym odcinku ulicy, we wniosku  

o dofinansowanie  środków z FOGR została wykazana długość 500 m.  
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski zapytał się, czy będą budowane chodniki przy 

ul. gen. Sikorskiego i ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Następnie zapytał się, czy zostały 
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wpisane do budżetu środki finansowe w wysokości 10 tys. zł na sfinansowanie usług 

weterynaryjnych w związku z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że w związku z podpisaną umową  

z lekarzem weterynarii środki do budżetu zostały wprowadzone zarządzeniem burmistrza.  
 

Radny W. Grodzki zapytał się kiedy zostaną wybudowane ulice na Os. Starówka. Poprosił, 

aby kolejnymi do wybudowania ulicami były ul. Puławskiego, Sienkiewicza, Rzeźnicza, 

Staromiejska i Krasińskiego. Przypomniał, że remontu wymagają także ulice Kościelna, 

Chrobrego i Kilińskiego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w kolejnych zmianach budżetowych 

zaproponuje podział części nadwyżki finansowej przeznaczając na realizację budowy 

kolejnych dróg.  
 

Radna I. Kościelska oznajmiła, że we wniosku do FOGR należało zgłosić, oprócz ul. 

Łąkowej, jeszcze jedną drogę stanowiącą dojazd do pól i łąk. 
 

Radny J. Mirek stwierdził, że w opinii wydanej w 2010 r. Rada Miejska w Golinie wskazała 

do wybudowania ze środków pochodzących z FOGR drogi, z których pozostała do realizacji 

tylko ul. Łąkowa. Uważa, że powinna zostać powołana komisja doraźna do opracowania 

planu budowy dróg w gminie ze wskazaniem kolejności realizacji w poszczególnych latach. 

W związku z tym zadeklarował, że w najbliższym czasie złoży stosowny projekt uchwały. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy samochód ratowniczo-gaśniczy OSP w Golinie posiada 

aktualne badania techniczne. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że samochód  nie jest sprawny technicznie, 

jednak zostanie przekazany do OSP w Radolinie, która zobowiązała się do pokrycia kosztów 

naprawy.   
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski powiedział, że jeżeli będzie budowana  

ul. Łąkowa to także powinien zostać wykonany odcinek drogi łączącej ul. Łąkową  

z ul. Słowackiego.  
 

Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że wcześniej zostały wybudowane drogi ze środków FOGR, 

które w opinii Rady Miejskiej znajdowały się na dalszym miejscu niż ul. Łąkowa. Uważa, że 

budowa drogi wymaga pilnej realizacji. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że ze środków FOGR nie jest możliwe 

wykonanie chodników przy budowanych drogach, natomiast przy ul. gen. Sikorskiego  

i ul. Bohaterów II Wojny Światowej będą wykonane chodniki. Następnie powiedział, że 

bardzo ważne jest, aby jak najwięcej wydatków było ponoszonych na wydatki majątkowe. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się kiedy zostaną zamontowane lampy drogowe na  

ul. Nałkowskiej.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że do Spółki Oświetlenie Drogowe i Uliczne 

zostało wskazane do realizacji oświetlenie drogowe przy ul. Nałkowskiej. 
 

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

budżetu na 2017 rok. 
 

Ze względu na brak dalszych 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 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 

 

Uchwała Nr XXXVI/177/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok  została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła o godz. 14:15 przerwę w obradach XXXVI, 

która trwała do godz. 14:40. 
 

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

Miejskiej w Golinie. 

Punkt 11 

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

treści Uchwały Nr XLII/168/2013 Rady Miejskiej w Golinie z 19 września 2013 r. 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 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 

 

Uchwała Nr XXXVI/178/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany treści Uchwały 

Nr XLII/168/2013 Rady Miejskiej w Golinie z 19 września 2013 r. została podjęta i stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Punkt 12 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja  

i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" wraz  

z uzasadnieniem.   
 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy miasto Konin partycypuje w kosztach projektu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że przedmiotowy projekt realizowany jest 

przez powiat koniński i 14 gmin powiatu konińskiego. 
 

Radny M. Majewski zapytał się co oznacza przytoczony w projekcie uchwały skrót TIK. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński wyjaśnił, że TIK jest skrótem od zwrotu "technologia 

informacyjna i komunikacyjna".   
 

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 XXXVI/179/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja  

i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Punkt 13 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odczytała protokół Komisji Rewizyjnej  

z kontroli za I kwartał 2017 roku, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Członek Komisji Rewizyjnej M. Wieczorek odczytał protokół Komisji Rewizyjnej  

z kontroli za II kwartał 2017 roku, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Punkt 14 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- w sprawie sytuacji na wyrobisku pożwirowym Przyjma IV poinformował, że 14.06.br. 

Wojewoda Wielkopolski zwołuje spotkanie dotyczące przedstawienia dotychczasowych 

działań i bieżącego stanu na terenie wyrobisk pożwirowych w Przyjmie i Depauli. Zgodnie  

z art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach "posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego 

usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania."  

W przypadku nie usunięcia odpadów burmistrz na podstawie art. 26 ust. 2 w drodze decyzji 

nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 

składowania lub magazynowania. Obecnie Prokuratura Rejonowa w Koninie wszczęła 

śledztwo w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, więc wydobyte odpady 

stanowią materiał dowodowy i objęte są nadzorem prokuratorskim. Terenu wyrobiska pilnują 

funkcjonariusze  Policji z Poznania. 
 

Radna I. Kościelska zapytała się o wyniki badań pobranych próbek substancji znajdujących 

się w beczkach. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w badanych próbach stwierdzono 

zawartość substancji świadczących, że odpady są niebezpieczne tj. arsen, rtęć, chrom, ołów, 

kadm, miedź, cynk, nikiel, selen, związki benzenu, styrenu, ksylenów, siloksanów, kwasu 

akrylowego, eteru metylowy glikoludipropylowego, dekanolu, nonanolu, mentolu, 

cykloheksanonu, toluenu, benzenu, ketonu metyloizobutylowego, dioksolan, anizol, naftalen, 

octan etylu i propylu. Następnie udzielił odpowiedzi na kolejne zapytania: 

- odnośnie spotkania dotyczącego niskoemisyjnej gospodarki energetycznej powiedział, że  

w najbliższym czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu ogłosi konkurs obejmujący finansowanie instalacji systemów odnawialnych 

źródeł energii,  

- przeprowadzona kontrola stanu wałów przeciwpowodziowych wykazała w 2 miejscach 

wałów  na terenie Sługocinka dziury zrobione przez bobry, co zostało zgłoszone do naprawy, 

- w sprawie opracowywania wniosku dotyczącego przedsięwzięcia uregulowania gospodarki 

wodno-ściekowej odpowiedział, że od 5 właścicieli działek na terenie Węglewa i Kraśnicy nie 

mamy jeszcze pozwoleń na przejścia sieci. Natomiast nabór wniosków zostanie ogłoszony  

w lipcu. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że przez upór 5 właścicieli gruntów gmina może stracić szansę na 

wybudowanie kanalizacji.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie powołanej komisji negocjacyjnej dla potrzeb 

uzgodnienia wstępnej wysokości odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne 

odpowiedział, że została ustalona wyjściowa kwota odszkodowawcza na podstawie operatu 

szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Na tej podstawie komisja 

przeprowadzi negocjacje z właścicielami gruntów przejętych pod drogi.  
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy gmina może zaproponować nieruchomość gruntową  

w ramach uregulowania odszkodowania.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami wskazują na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. Następnie 

poinformował, że Spółka ZGKiM w Golinie planuje przeznaczyć osiągnięty w 2016 r. zysk  

na zasilenie kapitału początkowego Spółki, planowany jest także zakup samochodu do 

wywozu odpadów. Kolejnie odnośnie rekrutacji do przedszkola burmistrz poinformował, że 

do przedszkola nie zostało przyjętych 16 dzieci, które znajdują się na liście oczekującej. 
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się, czy w Szkole Podstawowej w Golinie zostanie otworzony  

9 godzinny oddział przedszkolny.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że otworzenie kolejnego oddziału związane 

jest z dodatkowymi wydatkami z budżetu gminy. 
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że dla wszystkich dzieci z terenu gminy Golina powinny 

znaleźć się miejsca w publicznym przedszkolu w Golinie. W związku z tym w Szkole 

Podstawowej w Golinie powinien zostać otworzony 9 godzinny oddział przedszkolny. 
 

Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że rekrutacja dzieci do przedszkola powinna być bardzo 

wyważona. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie  

z regulaminem rekrutacyjnym. Następnie poinformował, że w kolejnych zmianach 

budżetowych zostanie uwzględniona dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Tęczowa 

Dolina" w Golinie. Następnie poinformował, że nie ma wytypowanych osób do odznaczeń 

podczas obchodów Dni Goliny.  

Punkt 15 

Zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek poinformował, że na zebraniu mieszkańców 

Os. Zachód, mieszkańcy zadecydowali, aby środki w wysokości 10 tys. zł stanowiące wydatki 

osiedla zostały przeznaczone na wykonanie tabliczek z oznakowaniem nazw ulic oraz na 

mapę osiedla. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, czy prawdą jest, że będzie budowany tylko odcinek 

drogi powiatowej na terenie Spławia do granicy z Adamowem. Następnie zapytał się, czy 

będą na terenie gminy komunalizowane drogi oraz czy OSP Adamów otrzyma busa z gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na terenie Adamowa w drodze powiatowej 

część działek należy do prywatnych właścicieli, a to wiąże się z wykupieniem gruntów pod 

drogę. Odnośnie skomunalizowania dróg powiedział, że chciałby doprowadzić do 

skomunalizowania dróg, ale zaznaczył, że postępowania trwają bardzo długo. Natomiast co 

do przekazania gminnego busa dla OSP Adamów to jeszcze nie została podjęta ostateczna 

decyzja.  
 

Radna A. Kapturska poprosiła burmistrza o przeprowadzenie rozmów z właścicielami 

działek, aby doprowadzić do wybudowania drogi powiatowej na odcinku od Spławia do 

Adamowa, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie wybudowany tylko odcinek 

drogi na terenie Spławia. 
 

Radny J. Mirek zapytał się kiedy zostaną ustawione oznakowania i pomalowane przejścia dla 

pieszych na drodze powiatowej, którą jest ul. Poniatowskiego. 
 

Radny J. Szrama o godz. 16:27 opuścił obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14.   
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w najbliższym 

czasie planuje ogłosić przetarg na oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych.  
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał sie kiedy zostaną zmienione nazwy 

ulic w związku z ustawą o dekomunizacji. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zgodnie z ustawą nazwy ulic muszą być 

zmienione do 1 września br. 
 

Radny M. Wieczorek poprosił o nawiezienie tłucznia na drogę we Węglewie za szkołą. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy zostanie położona nawierzchnia z destruktu na odcinku 

100 m drogi w Kawnicach w kierunku wiatraka. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że będzie możliwość zakupienia, po 

korzystnej cenie, destruktu z remontowanej drogi autostrady A-2, który zostanie 

wykorzystany na drogach gminnych. 
 

Punkt 16 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:35 obrady XXXVI 

sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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