
1 

 

 

P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVII/2017 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

21 czerwca 2017 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 Tomasz 

Lisewski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 

Punkt 1 
XXXVII 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 14 (nieobecna radna Iwona Kościelska), 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 dwa 

punkty tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 i podjęcie uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020.   
 

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 wprowadzonymi 

zmianami: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

4. Zapytania i wnioski radnych.  

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2016 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina 

za rok 2016, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/50/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia 

opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2016, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2016 rok. 
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6. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2016 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2016 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2016 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2016 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2017-2020.   

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zakończenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionego porządku obrad XXXVII 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 XXXVII sesji został przyjęty. 
 

Punkt 3 
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Punkt 4 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy Wojewoda Wielkopolski zadeklarował pomoc 

finansową na pokrycie kosztów związanych z utylizacją nielegalnych odpadów z wyrobiska 

pożwirowego w Przyjmie.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy prawdą jest, że gmina zostanie obciążona kosztami 

utylizacji wykopanych odpadów w Przyjmie. 
 

Radny J. Mirek poprosił o przekazanie szczegółów ze spotkania dotyczącego budowy drogi 

powiatowej na odcinku Spławie - Adamów. 
 

Punkt 5 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2016 rok 
 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją 

o stanie mienia Gminy Golina za rok 2016  
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak oddała głos Burmistrzowi Goliny M. Durczyńskiemu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zwrócił się do Wysokiej Rady w następujących słowach:  
„Wysoka Rado, zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 27 marca 2017 roku przedłożyłem Radzie 

Miejskiej w Golinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina wraz  

z informacją o stanie mienia za rok 2016. 
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Powyższe sprawozdania, sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną w myśl art.270 ust. 2 ustawy  

o finansach publicznych. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek  

o udzielenie absolutorium. 

Z przedstawionej informacji wynika, że kwota zgromadzonych środków na rachunkach 

bankowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 2 530 591,90 zł (o 1 390 328,12 zł 

więcej niż w roku 2015), natomiast zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

wyniosło 5 815 625,00 zł. 

Na podstawie decyzji dysponentów, analizy potrzeb i możliwości finansowych w trakcie roku 

plan dochodów i wydatków budżetowych był nowelizowany zarówno Uchwałami Rady jak  

i Zarządzeniami Burmistrza. 

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na rok 2016 wyniósł 41 154 134,06 zł i został 

zrealizowany w kwocie 40 923 721,33 zł tj. 99,44%, a w zakresie dochodów własnych 

100,80%. Na tak znaczny wzrost zarówno dochodów jak i wydatków miało wpływ 

rozpoczęcie w 2016 roku wypłaty świadczeń rodzinnych 500 +. 

Mimo dobrego wyniku w zakresie wykonania dochodów oraz prowadzonych działań 

windykacyjnych, nadal utrzymują się znaczne zaległości z tytułu podatków i opłat, które na 

koniec 2016 roku wyniosły 903 153,65 zł. W stosunku do roku 2015 odnotowano niewielki 

spadek zaległości tj. o kwotę 1 835,83 zł. Świadczy to o poprawie sytuacji ekonomicznej 

mieszkańców. 

Plan wydatków na rok 2016 wynoszący pierwotnie 33 774 599,00 zł w wyniku nowelizacji 

został zwiększony do kwoty 42 222 974,06 zł i zrealizowany w 95,01%. Realizacja wydatków 

bieżących w sposób celowy i oszczędny pozwoliła  wypracować za rok 2016, zamiast 

planowanego deficytu w kwocie - 1 068 840,00 zł, nadwyżkę budżetową w kwocie  

808 057,49 zł. Natomiast wolne środki za rok 2016 to kwota 1 876 897,62 zł, które zostaną 

rozdysponowane na realizację zadań, przede wszystkim majątkowych, w bieżącym roku. 

Przeważającą część wydatków budżetu gminy stanowiły wydatki na oświatę, które wyniosły 

14 714 014,58 zł przy udziale subwencji oświatowej w kwocie 8 649 589,00 zł, dotacji na 

wychowanie przedszkolne w kwocie 413 740,00 zł oraz dotacji na pomoc materialną dla 

uczniów w kwocie 139 750,40 zł.  

Plan wydatków majątkowych wynoszący na rok 2016 kwotę 4 617 925,19 zł został 

zrealizowany w 98,30%. W ramach tych wydatków wykonana została przebudowa dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Rosocha Kolonia i Golina Kolonia) przy 

dofinansowaniu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 181 000,00 zł. Z udziałem 

środków unijnych rozpoczęto zaplanowaną na lata 2016-2018 przebudowę ulic: Bohaterów II 

Wojny Światowej i Generała Sikorskiego w Golinie. Pozyskane środki z PROW na te zadania 

to odpowiednio 255 087,00 zł i 228 619,00 zł, które wpłyną na konto gminy po zakończeniu 

realizacji i rozliczeniu zadań. 

W ramach zadań dotyczących wykonania zakrycia rowów w Golinie i Głodowie wykonano 

mapki projektowe; realizacja wydłuża się ze względu na nieuregulowany stan prawny 

gruntów. 

W zakresie zadania „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie 

K OSI” została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę dróg 

rowerowych o łącznej długości 4,018 km w miejscowościach Węglew, Węglew Kolonia, 

Spławie i Golina ulice: Bohaterów II Wojny Światowej, Kusocińskiego i Słowackiego. 

Na zadania : wymiana drzwi garażowych w OSP w Adamowie i Radolinie gmina otrzymała 

dotację z Powiatu Konińskiego w kwocie 10 000,00 zł. Środki te zostały zwiększone o środki 

własne gminy w kwocie 4 870,70 zł. 

Na koszty promocji związane z zakupem specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP 

w Golinie gmina wydatkowała 150,00 zł przekazując jako pomoc finansową dla lidera 

umowy partnerstwa – Gminy Ceków. Zakup samochodu zrealizowano w bieżącym roku. 
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Z inwestycji realizowanych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

największe wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji oraz wniosku o przyznanie 

środków na zadanie „Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Golina”. 

Przy dofinansowaniu Zakładu Usług Wodnych w Koninie wykonane zostały przyłącza 

wodociągowe w obrębie Kawnice, Golina Kolonia, Węglew oraz Rosocha Kolonia. Nie 

poniesiono planowanych wydatków na budowę PSZOK - koszty opracowania koncepcji          

i wniosku zostaną poniesione w roku 2017. 

W roku 2014 rozpoczęto prace zmierzające do budowy przyszkolnej hali widowiskowo- 

sportowej w Golinie. Wykonano wówczas przyłącze wodociągowe, w roku 2015 

zrealizowano adaptację istniejącej dokumentacji technicznej do obecnie obowiązujących 

wymogów. W 2016 roku wybudowano halę w stanie surowym zamkniętym, a obecnie 

kontynuowane są prace wykończeniowe oraz budowa boisk wokół hali. Na budowę hali 

pozyskano dofinansowanie w kwocie 1 800 000,00 zł z tego 1 000 000,00 zł w roku 2016          

(środki wpłynęły na konto gminy w m-cu grudniu) i 800 000,00 zł w roku 2017. Na budowę 

boiska planowane są do pozyskania środki w kwocie 144 000,00 zł. 

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostały w pełni 

zrealizowane. 

Sytuacja finansowa Gminy w roku 2016 kształtowała się korzystnie. Poprawie uległ wskaźnik 

zadłużenia gminy z 16,71% na 31.12.2015 r. do 14,21% na 31.12.2016 r. Gmina posiadała 

bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej korzystano sporadycznie, w przypadku 

kumulacji płatności (koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 956,87 zł). 

Wysoka Rado, szczegółowe dane, dotyczące realizacji budżetu, zawarte są w przedłożonym 

Państwu sprawozdaniu. Mam nadzieję, że na jego podstawie Rada będzie mogła ocenić 

dotychczasowe działania. Dziękuję za uwagę". 
 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/50/5/Ko/2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2017 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją  

o stanie mienia komunalnego:  
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr SO-0954/50/5/Ko/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2017 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 

2016: 
Członek Komisji Rewizyjnej M. Wieczorek odczytał opinię Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wykonania budżetu gminy Golina za rok 2016, która stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
 

d) dyskusja: 
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak otworzyła dyskusję nad przedstawionymi przez 

Burmistrza Goliny sprawozdaniami za rok 2016. 
 

W związku z tym, że radni nie zgłosili się do zabrania głosu w dyskusji, Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zamknęła punkt dotyczący dyskusji. 
 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2016 rok:  
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.  
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Następnie 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, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XXXVII/180/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok została podjęta i stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu. 

Punkt 6 

Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2016 rok 
 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2016 rok:  
Członek Komisji Rewizyjnej M. Wieczorek przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2016 rok, który stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 
 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania 

budżetu za 2016 rok:  

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr SO-0955/44/5/Ko/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 02 czerwca 2017 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, która stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 
 

c) dyskusja:  
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak otworzyła dyskusję nad przedstawionym 

wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2016 rok. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że w budżecie gminy Golina w 2016 r. nastąpił pozytywny trend, 

ponieważ zmniejszyło się zadłużenie, a jednocześnie zwiększył się udział wydatków 

majątkowych. Jest to wynikiem dobrego działania burmistrza i urzędników gminy. Oznajmił, 

ze ma nadzieję, iż ten trend będzie zachowany w przyszłości, czyli zadłużenie będzie się 

zmniejszać, natomiast będą wydatki majątkowe będą wzrastać. 
 

Radna A. Kapturska powiedziała, że pozytywnie ocenia pracę burmistrza w 2016 r., ponieważ 

poprawiły się wyniki finansowe i poczynionych zostało wiele znacznych inwestycji, a wiele 

jest jeszcze w trakcie realizacji i planach. Stwierdziła, że przy dobrej współpracy burmistrza  

i radnych gmina będzie rozwijała się w dobrym kierunku.  
 

W związku z tym, że żaden z pozostałych radnych nie zgłosił się do zabrania głosu  

w dyskusji, Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zamknęła dyskusję. 
 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 

2016 rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej): 

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

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2016 rok. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2016 rok. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XXXVII/181/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Goliny za 2016 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak pogratulowała burmistrzowi za uzyskane absolutorium. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za udzielone absolutorium. Stwierdził, 

że realizacja budżetu gminy jest także zasługą radnych oraz pracowników urzędu, jednostek 

organizacyjnych gminy i placówek oświatowych oraz Spółki ZGKiM, sołtysom  

i przewodniczącym rad osiedlowych, którym to podziękował za pracę włożoną w działalność 

i rozwój gminy w ubiegłym roku. Następnie podziękował Z-cy Skarbnika Goliny  

J. Adamczewskiej za owocną i bezkonfliktową współpracę przy realizacji ubiegłorocznego 

budżetu gminy. 

Punkt 7 

Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

na rok 2017. 
 

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

budżetu na rok 2017 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 XXXVII/182/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 

2017 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Punkt 8 

Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020.   
  
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020.   
 

Radny W. Wojdyński wniósł, aby nie czytać uzasadnienia do projektu uchwały. 
 

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 XXXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020 została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

 



7 

 

Punkt 9 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- w sprawie spotkania z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego nielegalnych składowisk 

odpadów na wyrobisku pożwirowym w Przyjmie powiedział, że nie zostały podjęte żadne 

wiążące decyzje. Pomimo tego, że wojewoda zadeklarował wsparcie, jednak nie wskazał na 

czym miałoby ono polegać. Burmistrz przypomniał, że p. Pietrzak złożył oświadczenie, że na 

własny koszt usunie odpady i przekaże do utylizacji, jednak nie wskazał firmy, która 

zutylizowałaby odpady. Uważa, że służby wojewody powinny zadziałać bardzo stanowczo  

w kierunku jak najszybszego usunięcia odpadów z terenu wyrobiska. Tymczasem nie są 

podjęte żadne działania związane z usunięciem odpadów, nie jest znana także wysokość 

kosztów uprzątnięcia i zutylizowania odpadów.  
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział, że wojewoda zadeklarował stworzenie konstrukcji 

finansowej usunięcia odpadów. Nie zostały jednak wskazane środki, które stworzyłyby tę 

konstrukcję. Na spotkaniu wyraźnie zostało wykazane, że problem przekracza możliwości 

finansowe gminy. Oznajmił, że przedstawiciele instytucji i służb będący na spotkaniu nie 

potrafili określić jaki obrać sposób i termin zutylizowania niebezpiecznych odpadów.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że problem musi być medialnie nagłaśniany, aż 

do momentu wywiezienia i unieszkodliwienia odpadów. Zastanawiające jest stanowisko 

Prokuratora, który zamiast egzekwować wyczerpanie procedury postępowania od 

Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska, oczekuje wszczęcia postępowania ze 

strony gminy.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że strona wydająca decyzję o wywozie i utylizacji 

odpadów w momencie jej niewykonania przez właściciela, poniesie konsekwencje pieczy 

zastępczej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi. Odnośnie spotkania 

dotyczącego budowy drogi powiatowej na odcinku Spławie - Adamów oznajmił, że w obrębie 

miejscowości Adamów część właścicieli nie wyraża zgody na nieodpłatne przekazanie 

fragmentu działek pod wybudowanie drogi powiatowej. W związku z tym obecnie 

wybudowany ma zostać odcinek drogi na terenie Spławia, natomiast odnośnie pozostałego 

odcinka na terenie Adamowa będą jeszcze prowadzone rozmowy z właścicielami działek oraz 

zostaną zrobione pomiary gruntów, które należałoby przekazać pod drogę.  
 

Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że droga powiatowa na odcinku od Spławia do 

Adamowa nie zostanie w całości wybudowana przez p. Jarosława Kujawę, który 

bezwzględnie domaga się wypłaty odszkodowania za grunty, które przekazałby pod drogę.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że na wybudowanie omawianej drogi od wielu 

lat oczekują nie tylko mieszkańcy Spławia i Adamowa, ale również mieszkańcy Goliny, 

którzy bardzo często uczęszczają tą drogą. Powiedział, że jest pełen obaw, aby nie powtórzyła 

się sytuacja jaka miała miejsce w Golinie, kiedy na wybudowanie drogi ul. Poprzecznej także 

nie wyraził zgody jeden z właścicieli i ul. Poprzeczna na odcinku paru metrów nie ma 

nawierzchni asfaltowej.  

Punkt 10 

Zapytania i wolne wnioski 
Radny K. Szymański zapytał się o powierzchnię gruntów, które należałoby przekazać pod 

wybudowanie drogi. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że geodeta z Zarządu Dróg Powiatowych 

dokładnie wymierzy powierzchnię gruntów do przekazania pod budowę drogi.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy wskazywanie przez Prokuraturę gminy jako organu do 

wydania decyzji w sprawie uprzątnięcia i zutylizowania odpadów nie jest konsekwencją 

wydanej w 2011 r. przez ówczesnego burmistrza pozytywnej opinii do przeprowadzenia 

rekultywacji wyrobiska pożwirowego w Przyjmie. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że przytoczone decyzje nie mają ze sobą związku. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że w najbliższym czasie odpowiedzialne służby 

muszą podjąć wiążące decyzje w rozwiązaniu problemu, który może stwarzać zagrożenie 

epidemiologiczne dla środowiska.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo od Wojewody Wielkopolskiego 

kierowane do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie 

podjęcia czynności w ramach posiadanych kompetencji dotyczących zgromadzonych 

odpadów na terenie wyrobisk poeksploatacyjnych w Przyjmie. Pismo stanowi załącznik nr 12 

do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że mieszkańcy Przyjmy powinni zablokować drogi  

i w radykalny sposób doprowadzić do najszybszego wywiezienia i zutylizowania odpadów.  
 

Radny J. Szrama zapytał się, czy na wyrobisku pożwirowym w Przyjmie, którego 

właścicielem jest SKR w Kazimierzu Biskupim prowadzona jest nadal rekultywacja. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zarówno SKR jak i p. Pietrzak nie 

posiadają pozwoleń na prowadzenie rekultywacji wyrobisk pożwirowych w Przyjmie, tak 

więc wszelka tam prowadzona działalność jest nielegalna.  
 

Radny M. Wieczorek powiedział, że w związku z likwidacją kursu autobusu PKS po godz. 

20:00 mieszkańcy Węglewa mają utrudniony powrót z Konina. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zaproponuje MZK, aby linia autobusu nr 

61 po godz. 20:00 została przedłużona do Goliny. Wiąże się to jednak z dofinansowaniem 

przez gminę wskazanego kursu. Warunkiem jest również, aby obciążenie kursu było 

optymalne. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gmina nie będzie dofinansowywać kursów 

autobusów, którymi jeżdżą tylko 2 lub 3 osoby.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie  

Ż. Matlewskiej za wydania książki pt. "Golinianie dzieciom". Następnie poinformował, że 

sołectwa Przyjma i Radolina zostały zakwalifikowane do realizacji projektów zgłoszonych  

w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś". Powiedział, że dla OSP w Spławiu na wymianę 

bramy garażowej zostanie przyznane dofinansowanie z budżetu powiatu konińskiego,  

w budżecie gminy będziemy musieli również zabezpieczyć określoną kwotę na niniejszy cel. 

Oznajmił, że starosta koniński zapewnił, iż w najbliższym czasie zostaną pomalowane 

przejścia dla pieszych na drodze powiatowej jaką jest ul. Poniatowskiego. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy wiadomo kiedy rozpocznie się budowa drogi 

powiatowej Spławie - Adamów. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

zapewniał, że do 20 września br. ma zostać wykonany odcinek drogi na terenie Spławia. 
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Następnie poinformował, że 9 lipca br. zostaną ogłoszone wyniki konkursu "Fundusz sołecki 

- najlepsza inicjatywa", w którym to brało udział sołectwo Spławie. Kolejnie przekazał 

podziękowania z Centrum Inicjatywy Obywatelskiej dla Gimnazjum w Golinie za aktywny 

udział w Programie "Młody obywatel - samorządy mają głos" w roku szkolnym 2016/2017. 

Powiedział, że w ramach konkursu "Działaj lokalnie - X edycja" Dom Kultury w Golinie oraz 

Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja" otrzymali dofinansowanie po 3 tys. zł na realizację 

zgłoszonych do konkursu projektów.  
 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie Ż. Matlewska przekazała radnym książki 

"Golinianie dzieciom" wydane przez Bibliotekę Publiczną w Golinie. Poinformowała, że 

wydanie książki zostało sfinansowane z budżetu gminy - kwota 1 000 zł pochodzi z promocji 

i 1 000 zł z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowym. Pozostałe środki 

przekazali sponsorzy. Oznajmiła, że w przyszłym roku edycja będzie kontynuowana,  

w związku z czym już w planach budżetu zostaną ujęte środki finansowe na realizację 

kolejnej publikacji, która stanowi promocję gminy Golina.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo radnego J. Mirka o  wprowadzenie do 

porządku obrad najbliższego posiedzenia komisji rady omówienia projektu uchwały  

w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic w gminie 

Golina. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Następnie odczytała pismo w sprawie poruszenia na najbliższej sesji rady tematu rekrutacji do 

przedszkola "Baśniowy Dworek" w Golinie na rok szkolny 2017/2018, która budzi wiele 

zastrzeżeń. Poinformowała, że podobne pismo otrzymał także Przewodniczący Komisji ds. 

Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej o przeprowadzenie kontroli 

przebiegu rekrutacji. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. W związku z tym poprosiła 

Przewodniczącego Komisji W. Grodzkiego o przeprowadzenie kontroli zgodnie  

z przytoczonym pismem.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że kontrola komisji jest wskazana. Z wyjaśnień 

dyrektor przedszkola wynika, że nie nastąpiły żadne przekroczenia w rekrutacji dzieci do 

przedszkola.  

Punkt 11 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 14:40 obrady XXXVII 

sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      

 Urszula Furmaniak 


