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P R O T O K Ó Ł  NR  L/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

22 marca 2018 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, Skarbnik Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Dominik Kurowski. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 
L sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:10 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych jest 14 (nieobecny radny Krzysztof Szymański), w związku z czym podjęte 

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

½ radnych.  
 

Następnie Burmistrz Goliny M. Durczyński, Przewodniczący Rady W. Wojdyński  oraz 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska złożyli gratulacje komisarzowi Markowi 

Wojdyńskiemu w związku z objęciem funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Golinie, 

zapewniając o współpracy ze strony samorządu gminy Golina. 
 

Komisarz M. Wojdyński podziękował za gratulacje i zobowiązał się do poprawy 

bezpieczeństwa na terenie gminy Golina i gminy Kazimierz Biskupi. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska poinformowała o zajęciu przez sołectwo Spławie 

VII miejsca w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa”. 

Oznajmiła, że odczuwa żal z powodu tego, że samotnie reprezentowała gminę Golina  

w Ruścu Gmina Nadarzyn, gdzie odbyły się krajowe obchody Dnia Sołtysa i ogólnopolska 

konferencja naukowa „Niepodległa i inspirująca wieś polska…” podczas, której ogłoszono 

laureatów konkursu. Oznajmiła, że inne gminy reprezentowało wielu sołtysów wraz  

z wójtami i burmistrzami. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał zaproszenie burmistrza na spotkanie 

wielkanocne z mieszkańcami gminy Golina oraz przypomniał o Drodze Krzyżowej ulicami 

Goliny. 

Punkt 2 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński przedstawił proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 2018 - 2022.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Golina 

na lata 2018 - 2021.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Golina na okręgi wyborcze, określenia 

ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach 

wyborczych.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia 

ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na 

terenie Gminy Golina. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Golina.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

13. Zapytania i wolne wnioski.  

14. Zakończenie L sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

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

punkty dotyczące: podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z gminą Lądek oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania 

Gminy Golina w organach Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie”. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zawnioskował o poszerzenie porządku obrad 

sesji o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji ds. 

opracowania planu odnowy dróg i ulic w Gminie Golina. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem 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 burmistrza został przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej J. Mirka. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 7 radnych, przeciw 7 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej J. Mirka nie został 

przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał porządek obrad L sesji po wprowadzonych 

zmianach: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 2018 - 2022.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Golina 

na lata 2018 - 2021.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Golina na okręgi wyborcze, określenia 

ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach 

wyborczych.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia 

ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na 

terenie Gminy Golina. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Golina.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
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12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z gminą Lądek.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy 

Golina w organach Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie”. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

15. Zapytania i wolne wnioski.  

16. Zakończenie L sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przedstawionym 

porządkiem obrad L sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Przedstawiony porządek obrad L sesji został przyjęty. 
 

Punkt 3 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu z XLIX sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty. 
 

Punkt 4 
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Następnie burmistrz w nawiązaniu do wypowiedzi Wiceprzewodniczącej Rady  

A. Kapturskiej poinformował, że ze względu na gminne obowiązki nie mógł uczestniczyć  

w uroczystości w Ruścu. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że nie ma pretensji do burmistrza, 

tylko żałuje, że sołtysi nie byli zainteresowani tą uroczystością. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny M. Majewski zapytał się kto został wyznaczony na opiekuna Młodzieżowej Rady 

Miejskiej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że opiekunami zostały panie Grażyna 

Sędziak i Justyna Sieczkowska. 
 

Radny J. Mirek zapytał się o planowane inwestycje oświetlenia drogowego na terenie gminy 

oraz o termin rozpoczęcia budowy ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi. 
 

Radny S. Szczepaniak w imieniu p. Jarosława Zwierzyńskiego zwrócił się o wykonanie 

postanowień podjętej w 2016 r. uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew  

w zakresie wytyczenia drogi gminnej. 
 

Radna U. Furmaniak poprosiła o przekazanie informacji ze spotkania w Zakładzie Usług 

Wodnych w sprawie projektów w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. 
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Radny M. Wieczorek zgłosił naprawę 2 lamp drogowych przy ul. Bukowej i ul. 

Bursztynowej. Następnie wniósł o przesunięcie tablicy z nazwą miejscowości Węglew na 

wysokości hotelu Niagara. 
 

Radny M. Majewski ponowił o naprawę nawierzchni drogi powiatowej w Kawnicach na 

odcinku przed torami kolejowymi. Następnie zgłosił, że drogi gruntowe wzdłuż torów zostały 

rozjeżdżone przez ciężki sprzęt podczas trwającej modernizacji linii kolejowej i są obecnie 

nieprzejezdne. 
 

Radny S. Szczepaniak poprosił o udzielenie odpowiedzi w pkt. 5 odnośnie sprawy  

p. Jarosława Zwierzyńskiego. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że porządek obrad sesji został przyjęty  

i odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych są w pkt. 14 obrad.  
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że nie został poinformowany o spotkaniu z mieszkańcami 

Os. Starówka i poprosił o przekazanie spraw poruszanych na zebraniu.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że radny L. Kwiatkowski powinien z tym 

pytaniem zwrócić się do Przewodniczącego Rady Os. Starówka, a nie do Burmistrza Goliny. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zgłosiła, że także w Spławiu zostały rozjeżdżone 

drogi podczas prac przy remoncie torów kolejowych oraz ponowiła o naprawę nawierzchni 

asfaltowej na drodze w kierunku Maksymowa.  
 

Radny J. Szrama zgłosił złą widoczność przy wyjeździe z Brzeźniaka na drogę powiatową 

Golina - Kazimierz Biskupi i poprosił o ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości. 
 

Radna U. Furmaniak poprosiła o uzupełnienie nawierzchni bitumicznej na poboczach drogi  

w miejscowości Zarzyn. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że nie zostały udzielone wyjaśnienia 

odnośnie malowania tych samych pomieszczeń klasowych w szkole podstawowej w Golinie 

w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017. Następnie poprosił radnych, że jeżeli we własnym 

zakresie dokonują nagrań obrad sesji lub komisji, to niniejsze nagrania powinni pozostawić 

do własnego użytku i nie przekazywali osobom trzecim. Kolejnie poprosił burmistrza  

o udzielenie odpowiedzi w sprawie p. Zwierzyńskiego, zgłoszonej przez radnego  

S. Szczepaniaka. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że p. Jarosław Zwierzyński skierował pismo do 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że w ustawowym terminie 30 dni 

zostanie udzielona odpowiedź p. Jarosławowi Zwierzyńskiemu. Zaznaczył, że podobne pismo 

wpłynęło także do burmistrza.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że z budżetu gminy zostały wydatkowane 

wysokie środki w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego w Węglewie. 
 

Punkt 6 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 

2018 - 2022 był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Następnie 

odczytał projekt uchwały. 
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Ze względu na brak uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 

2018 - 2022. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr L/280/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 2018 - 2022 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zabytkami Gminy Golina na lata 2018 - 2021.  
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy w projekcie uchwały zostały uwzględnione uwagi 

zgłaszane podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że przedstawiony program został pozytywnie 

zaopiniowany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oznajmił, że 

uwagi radnego K. Szymańskiego dotyczące rozszerzenia informacji na temat Radoliny 

zostaną uwzględnione przy kolejnym opracowaniu programu. Natomiast odnośnie budynku 

po szkole podstawowej w Spławiu przychylił się do wykreślenia budynku z rejestru 

zabytków.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że wpisanie budynku szkoły do rejestru 

zabytków może stworzyć w przyszłości problemy podczas ewentualnego zbycia 

nieruchomości. 
 

Radny M. Majewski zauważył, że budynek po szkole podstawowej w Spławiu znajduje się  

w gminnym rejestrze zabytków, więc nie jest przekonany czy może zostać wykreślony  

z przedstawionego programu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że budynek po szkole podstawowej w Spławiu 

może zostać wykreślony z gminnego programu opieki nad zabytkami. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska oznajmiła, że budynek jest w bardzo złym stanie  

i jego utrzymanie jest dla gminy nieopłacalne. Należy więc rozważyć jak najszybsze zbycie 

nieruchomości. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady W. Wojdyński 

zarządził głosowanie nad jego przyjęciem z wykreśleniem z rejestru zabytków budynku po 

szkole podstawowej w Spławiu na str. 24. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr L/281/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zabytkami Gminy Golina na lata 2018 - 2021 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 
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Punkt 8 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy 

Golina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych. Przypomniał, że projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że do projektu zostały wprowadzone korekty 

zaproponowane przez radnych na posiedzeniu komisji rady.  
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził 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 L/282/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie podziału Gminy Golina na 

okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych 

w okręgach wyborczych została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Golina. 
 

Radny M. Wieczorek poprosił o dopisanie pełnych danych adresowych w obwodzie nr 3 

Ochotnicza Straż Pożarna w Węglewie, Węglew Kolonia, ul. Królewska 10 oraz  

w obwodzie nr 4 Szkoła Podstawowa w Kawnicach z siedzibą w Węglewie, ul. Bursztynowa 

31. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poprosił radnych o naniesienie zgłoszonych danych 

adresowych w obwodach 3 i 4. 
 

Radny M. Majewski stwierdził, że konsekwentnie także w obwodach nr 5 i 7 należałoby 

wprowadzić pełne adresy. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński w celu ustalenia adresów szkół podstawowych  

w Przyjmie i Radolinie ogłosił przerwę w obradach L sesji, która trwała od godz. 13:27 do 

godz. 13:42. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wznowił obrady L sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński podał, że w obwodzie nr 5 Szkoła Podstawowa  

w Przyjmie należy dopisać Przyjma 122, natomiast w obwodzie nr 7 Szkoła Podstawowa  

w Radolinie dopisać Radolina 63. 
 

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

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

z wprowadzonymi uzupełnieniami adresów w obwodach do głosowania.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
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Uchwała Nr L/283/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie utworzenia stałych obwodów 

głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych 

komisji wyborczych na terenie Gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Punkt 10 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy 

Golina. Przypomniał, że projekt był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji rady. 

 

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

Rady W. Wojdyński zarządził 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 L/284/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Golina została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie poszerzenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 

Radny M. Majewski zapytał się czym projektodawca uzasadnia poszerzenie składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że sprawa była omawiana podczas 

wspólnego posiedzenia komisji rady. Dla usprawnienia prac komisji rewizyjnej zasadne jest, 

aby skład osobowy był nieparzysty. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w projekcie uchwały powinien widnieć zapis 

uchylający uchwałę z 2014 r. kiedy został powołany 4 osobowy skład osobowy komisji 

rewizyjnej jak również uchwałę z 2016 r. rozszerzającą do 6 osób skład osobowy komisji. 
 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że do tej pory komisja pracowała w parzystym składzie 

osobowym: pierwotnie 4 osobowym, a następnie 6 osobowym.  
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że w przedstawionym projekcie uchwały powinno 

być odniesienie do uchwały powołującej 6 osobowy skład komisji rewizyjnej, a więc uchwała 

z 2016 r. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że 27 lutego 2018 r. została podjęta 

uchwała w sprawie zmiany składu osobowego komisji rewizyjnej ze względu na rezygnację 

radnej I. Kościelskiej z przewodniczącej komisji i jego rezygnacją z członka komisji  

z powodu wyboru na funkcję przewodniczącego rady. W związku z tym obecnie komisja 

rewizyjna liczy 4 osoby. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek oznajmił, że będąc przewodniczącym komisji 

rewizyjnej chciałby pracować w nieparzystym składzie wynoszącym 5 osób. W związku  

z tym komisję rewizyjną należy poszerzyć o jedną osobę.   
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy kiedy powstałby kolejny klub radnych to w skład komisji 

musiałby zostać powołany jego przedstawiciel, a więc znowu skład byłby parzysty, przy 

założeniu, że dziś zostanie powołana 5 osobowa komisja rewizyjna. 
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Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że jeżeli komisja rewizyjna w poprzednich składach 

osobowych była powołana niezgodnie z przepisami, to komisja działała niezgodnie z prawem. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że podjęte uchwały były kontrolowane przez 

nadzór wojewody wielkopolskiego i nie zostały wniesione żadne zastrzeżenia, więc 

niezrozumiała i bezpodstawna jest wypowiedź sekretarza. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że należy przeanalizować dotychczas podjęte uchwały  

w sprawie powołania komisji rewizyjnej. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę w obradach L sesji w celu 

przeanalizowania od strony prawnej zapisów w przedstawionym projekcie uchwały. Przerwa 

w obradach sesji trwała od godz. 14:03 do godz. 14:15. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wznowił obrady L sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 
 

Radca prawny D. Kurowski wyjaśnił, że po wnikliwej analizie wcześniejszych uchwał, zapisy 

w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej są prawidłowe. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu osobowego 

komisji rewizyjnej. 
 

Radny M. Majewski zaapelował o nie podejmowanie uchwały, ponieważ komisja rewizyjna 

może pracować w składzie 4 osobowym. Powiedział, że powołanie kolejnej osoby do komisji 

rewizyjnej spowoduje zwiększenie kosztów z tytułu diet. Stwierdził, że z tytułu 

wygenerowanych oszczędności w ramach diet radnych mają być przyznawane stypendia dla 

uzdolnionych dzieci i młodzieży. Powiedział, że 9 marca 2017 r. radny J. Mirek 

zadeklarował, że zrezygnuje z członka komisji rewizyjnej na rzecz ustanowienie stypendiów.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powtórzył, że zasadnym jest, aby skład komisji 

rewizyjnej był nieparzysty. 
 

Radna I. Kościelska powiedziała, że będąc przewodniczącą komisji rewizyjnej pracowała  

w parzystym składzie. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek przypomniał, że po rezygnacji radnej  

I. Kościelskiej z funkcji przewodniczącej komisji rewizyjnej żaden z członków komisji nie 

zgodził się zostać przewodniczącym. Takie nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziłoby 

do paraliżu pracy komisji, gdyby on nie zgodził się przyjąć tej funkcji. Oznajmił, że każdy  

z radnych mógł zostać zgłoszony na tę funkcję i także radny M. Majewski mógł wyrazić wolę 

piastowania tego stanowiska. Wtedy on zrezygnowałby z członka komisji rewizyjnej. 

Zaznaczył, że powołanie komisji rewizyjnej na mocy ustawy o samorządzie gminnym jest 

obligatoryjne.  
 

Radny M. Majewski powiedział, że nie zarzuca radnemu J. Mirkowi, że został 

przewodniczącym komisji rewizyjnej, tylko chciałby wiedzieć, czy radny zrealizuje złożoną 

deklarację przeznaczając dietę na stypendia dla uzdolnionych uczniów.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zakończył powyższą dyskusję i ponowił prośbę  

o zgłaszanie kandydatur poszerzających skład komisji rewizyjnej. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zgłosił radną Z. Kasprzak. 
 

Radna Z. Kasprzak wyraziła zgodę na kandydowanie do składu komisji rewizyjnej. 
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Ze względu na brak dalszych kandydatów Przewodniczący Rady W. Wojdyński 

zawnioskował o zamknięcie listy. 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że radna  

Z. Kasprzak została zaproponowana  do składu osobowego komisji rewizyjnej i zarządził 

głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 7 radnych, przeciw 7 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych. 
 

W związku z powyższym uchwała w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej nie została podjęta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek oznajmił, że nie rozumie postawy 7 radnych,  

w tym radnych którzy są członkami komisji, którzy zagłosowali przeciw podjęciu uchwały. 

Powtórzył, że parzysty skład komisji może doprowadzić do nie rozwiązania wielu kwestii 

podczas prac, kiedy wynik głosowania wyniesie 2 : 2. Następnie zapytał się radnego  

K. Substelnego dlaczego zagłosował przeciw poszerzeniu składu komisji. 
 

Radny K. Substelny odpowiedział, że głosuje "za" tylko w słusznej sprawie. Powiedział, że 

miały być oszczędności z tytułu diet radnych, a powołanie kolejnego członka do komisji 

rewizyjnej spowoduje wzrost diety. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek stwierdził, że jeżeli radnemu tak zależy na 

oszczędnościach to może zrezygnować z członka w komisji rewizyjnej i wtedy skład będzie 

liczył 3 osoby i problem z powołaniem nieparzystego składu komisji zostanie rozwiązany. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zakończył powyższą dyskusję. 
 

Radna Z. Kasprzak podziękowała radnym, którzy poparli jej kandydaturę na członka komisji 

rewizyjnej. Oznajmiła, że dziwi się członkom komisji rewizyjnej, że wcześniej sami nie 

chcieli objąć funkcji przewodniczącego komisji, a teraz nie zgodzili się na poszerzenie jej 

składu. 

Punkt 12 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek.  

Burmistrz Goliny M. Durczyński wyjaśnił, że porozumienie dotyczy wykonywania zadań  

z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących zadania własne gminy. Na mocy 

niniejszego porozumienia międzygminnego Gmina Golina powierza, a Gmina Lądek 

przejmuje realizację zadań własnych Gminy Golina w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę dla nieruchomości położonych w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy 

Golina tj. Sługocinek i Chrusty. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
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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. 
 

Uchwała Nr L/285/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego z gminą Lądek została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Punkt 13 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

upoważnienia do reprezentowania Gminy Golina w organach Stowarzyszania „Solidarni  

w Partnerstwie”. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził 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 L/286/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia upoważnienia do 

reprezentowania Gminy Golina w organach Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie” 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie Ż. Matlewska podziękowała radnym za poparcie jej 

osoby w reprezentowaniu Gminy Golina w organach Stowarzyszania „Solidarni  

w Partnerstwie”. Zapewniła, że będzie godnie zastępować dotychczasowego przedstawiciela 

gminy, którym był Sekretarz Goliny H. Bąk.  
 

Punkt 14 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie inwestycji oświetlenia ulicznego i drogowego odpowiedział, że podczas spotkania 

z przedstawicielami Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe zostało ustalone opracowanie  

dokumentacji na budowę oświetlenia przy ul. Nałkowskiej oraz wymiana oświetlenia na LED 

i bieżące naprawy na terenie gminy. Uważa, że obecnie współpraca ze Spółką układa się 

bardzo dobrze, dzięki czemu udało się wykonać w ubiegłym roku wiele modernizacji 

oświetlenia na terenie miasta i gminy, 

- odnośnie budowy ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi odpowiedział, że 

inwestycje będą wykonywały 3 firmy wyłonione z ogłoszonego przetargu. Następnie 

burmistrz  przekazał zakres realizacji przedsięwzięć w ramach projektu pn. ,,Stworzenie 

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSl budowa dróg/ścieżek dla 

rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina" przez poszczególne firmy:  

w zakresie części 1 obejmującej: Przebudowa drogi wojewódzkiej 467 w zakresie 

przebudowy chodnika na ścieżkę rowerową w Golinie ul. Słowackiego - odcinek o długości 

642m i szerokości 2,5m; części 3 obejmującej: Budowa ścieżki rowerowej w Węglewie-

Kolonii, od drogi krajowej 92 do torów w pasie drogi gminnej 472034 - odcinek o długości 

868m i szerokości 2,5m; części 4 obejmującej: Przebudowa pobocza drogi powiatowej 3234P 

polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w obrębie Węglew (od drogi gminnej nr 

472030 do skarpy) - odcinek o długości 290m i szerokości 2,5m; części 5 obejmującej: 

Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3229P, łączącej drogę krajową 92  

z miejscowością Spławie - odcinek o długości 694m i szerokości 2,5m (odcinek 1) i wymiana 

nawierzchni oraz krawężników z dostosowaniem istniejącego chodnika pod ścieżkę rowerową 

w pasie drogi powiatowej nr 3229P w Spławiu - odcinek o długości 659m i szerokości 2,5m 
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(odcinek 2) została wybrana  najkorzystniejsza oferta złożona przez Zakład Robót 

Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński ul. Królowej Marysieńki 12, Konin. 

W zakresie części 2 obejmującej: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kusocińskiego  

w Golinie w pasie drogi powiatowej nr 3316P (odcinek od ul. Poniatowskiego do Stadionu 

Miejskiego w Golinie) – odcinek o długości 615m i szerokości 2,5m została wybrana  

najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Trans Gaj"  

s. c. ul. Zagórowska 16, Konin.  

W zakresie części 6 obejmującej: Utworzenie punktu przesiadkowego została wybrana  

najkorzystniejsza oferta złożona przez FENIX Budownictwo Sp. z o.o. ul. Dworcowa 23a, 

Witkowo. Termin wykonania powyższych zamówień został określony do 30 czerwca 2018 r. 

- odnośnie sprawy p. J. Zwierzyńskiego oznajmił, że obecnie składane są uwagi do zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego i stosowne projekty uchwał zostaną radnym 

przedstawione w najbliższym czasie. Oznajmił, że burmistrz jak również rada gminy nie 

mogą rozstrzygać o granicach danej działki, a jeśli gmina będzie zainteresowana budową 

drogi to ewentualnie może wytyczyć tą poprzednią drogę. Stwierdził, że najważniejsze jest 

dobro ogółu mieszkańców i nie chce brać udziału w sąsiedzkim sporze,  

- w sprawie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina 

oznajmił, że Urząd Marszałkowski przyznał dofinansowanie na realizację inwestycji  

i najprawdopodobniej około 15 maja br. zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania. 

Przypomniał, że beneficjentem inwestycji jest Zakład Usług Wodnych w Koninie, 

- awarie oświetlenia drogowego we Węglewie zostaną zgłoszone do naprawy, natomiast 

odnośnie przesunięcia tablicy z nazwą miejscowości Węglew powiedział, że umiejscowienie 

tablicy zostanie sprawdzone w terenie, 

- odnośnie napraw nawierzchni asfaltowych na drogach stwierdził, że naprawy będą 

wykonywane w technologii termalnej na gorąco, która jest trwała i estetyczna. Następnie 

powiedział, że należy zrobić rozeznanie w zakresie zakupu odpowiedniego sprzętu do tego 

typu napraw, aby Spółka ZGKiM w Golinie mogła wykonywać na bieżąco naprawy 

nawierzchni asfaltowych, 

- drogi gruntowe rozjechane podczas trwającej modernizacji linii kolejowej zostaną 

naprawione po zakończeniu prac, o czym zapewnił wykonawca,  

- w sprawie spotkania z mieszkańcami Osiedla Starówka powiedział, że organizatorem był 

Przewodniczący Rady Os. Starówka, od którego otrzymał zaproszenie na zebranie. 
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński oznajmił, że radni nie byli imiennie 

zaproszeni na zebranie. Na terenie osiedla zostało rozwieszonych ok. 30 ogłoszeń o zebraniu  

i kto był zainteresowany mógł uczestniczyć w zebraniu. Następnie podziękował radnym, 

którzy byli obecni na tym spotkaniu. 
 

Radna Z. Kasprzak potwierdziła, że ogłoszenia o zebraniu były rozwieszone w kilku 

miejscach zarówno na słupach jak i w sklepach. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi: 

- w sprawie postawienia znaku z ograniczeniem prędkości przy drodze powiatowej Golina – 

Kazimierz Biskupi stwierdził, że przekaże sprawę do Zarządu Dróg Powiatowych, 

- naprawa poboczy przy drodze w Zarzynie zostanie wykonana, 

- odnośnie wyjaśnień dotyczących malowania klas lekcyjnych w szkole podstawowej  

w Golinie oznajmił, że sprawdzi dlaczego kierownik CUW nie udzieliła wyjaśnień. 
 

Punkt 15 

Zapytania i wolne wnioski 

Jarosław Zwierzyński powiedział, że spór sąsiedzki powstał już 2007 r. kiedy była wytyczana 

droga. Oznajmił, że droga gminna nie ma rozgraniczenia i dziwi się, że tak błahej sprawy nie 
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można rozwiązać. Powiedział, że będzie zmuszony wystąpić na drogę sądową, ponieważ jego 

cierpliwość już się kończy. Poinformował, że na decyzję ze strony gminy będzie czekał 

jeszcze 14 dni.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek odczytał oświadczenie dotyczące rezygnacji   

z przewodniczącego i członka doraźnej komisji ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic  

w Gminie Golina, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zgłosiła również zły stan drogi do p. Raczyńskich. 

Zapytała się, czy gmina wystąpi z wnioskiem do wojewody wielkopolskiego  

o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych w ramach nowo ogłoszonego 

programu. Zaznaczyła, że termin składania wniosków jest krótki, ponieważ upływa  

15 kwietnia br. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie zna założeń tego programu oraz 

kryteriów. Jeżeli gmina będzie spełniać określone w programie wymogi to na pewno wniosek 

zostanie złożony. Przypomniał, że na rozstrzygnięcie konkursu budowy siłowni zewnętrznych 

gmina czeka już 6 miesięcy. 
 

Radny S. Szczepaniak zawnioskował, aby sprawę p. Zwierzyńskiego omówić na najbliższym 

posiedzeniu komisji rady. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przychylił się do wniosku radnego S. Szczepaniaka. 
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zaprosił radnych na spotkanie  

z mieszkańcami Os. Wschód i Os. Zachód, które odbędzie się 17 kwietnia br. o godz. 18:30  

w sali OSP w Golinie. 
 

Radny L. Kwiatkowski złożył uwagę, że nie wszystkie przedstawione dzisiaj projekty uchwał 

były zaparafowane przez radcę prawnego. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński podziękował radnemu za tak cenną uwagę. 
 

Radny M. Majewski zaproponował, aby radni zajęli się zmianą statutu Gminy Golina. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu 

komisji rady poprosił radnych o przygotowanie wniosków i uwag w zakresie zmian statutu 

gminy. Poinformował, że na najbliższej sesji zostanie powołana doraźna komisja ds. 

opracowania statutu gminy Golina.  
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że chciałaby wyjaśnić kwestie poruszone w piśmie od 

właściciela budynku przychodni p. Gradeckiego. Stwierdziła, że wiele przedstawionych  

w piśmie zagadnień jest nieprawdziwych, a mianowicie wykazany zakres prac remontowych 

w budynku, zaległości w opłatach za najem. Zaproponowała, aby zostało zorganizowane 

spotkanie burmistrza z p. Gradeckim i z lekarzami przychodni. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w ubiegłym tygodniu rozmawiał  

z p. Grzegorzem Gradeckim. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że przedstawiona przez p. Gradeckiego umowa na najem 

lokalu nie została do tej pory podpisana ze względu na niekorzystne warunki dla najemcy. 

Pan Gradecki nie chce spotkać się z najemcami w celu wynegocjowania innych warunków. 

Kiedyś stwierdził, że gmina powinna dołożyć do remontu przychodni 100 tys. zł, ponieważ 

ma taki obowiązek.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że p. Gradecki twierdzi, że właściciele 

Przychodni Medyk nie wyrażają chęci współpracy. 
 

Radna Z. Kasprzak zaprzeczyła temu stwierdzeniu i powiedziała,  że p. Gradecki wszystko 

sobie lekceważy. Natomiast opracowany projekt remontu przychodni nie jest dostosowany do 

wymogów jakie musi spełniać przychodnia i wątpliwe jest, że projekt został zaakceptowany 

przez Sanepid. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński podziękował za ujęcie w dokumentacji budowy kanalizacji 

wykonania przepustów pod torami. Następnie zapytał się, czy planowana jest budowa drogi  

w Przyjmie Cegielnia. Uważa, że nie ma potrzeby budowania tej drogi, ponieważ nikt przy 

niej nie mieszka i jest to droga z dojazdem do pól. Kolejnie zapytał się radnego J. Szramy, 

dlaczego nie rozwoził nakazów podatkowych w Brzeźniaku. Mieszkańcy byli bardzo 

zaniepokojeni, że na ostatnią chwilę otrzymali nakazy. Stwierdził, że radny J. Szrama jest 

także sołtysem i powinien być rozliczany ze swoich obowiązków tak jak pozostali sołtysi. 

Odnośnie wyjazdu do Ruśca koło Nadarzyna oznajmił, że jeżeli byłby zorganizowany 

wspólny transport to zapewne część sołtysów byłaby zainteresowana wyjazdem. Stwierdził, 

że koszty takiego wyjazdu dla sołtysów nie są małe. Powiedział, że na miejscu 

Wiceprzewodniczącej Rady A. Kapturskiej, która jest także sołtysem, cieszyłby się  

z otrzymanej nagrody i możliwości reprezentowania Wielkopolski.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odpowiedziała, że cieszy się z otrzymanej nagrody. 

Tylko odczuwa smutek, że inni sołtysi z gminy Golina nie byli obecni na uroczystości. 

Powiedziała, że nikogo nie chciała urazić i nie ma do nikogo pretensji.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że również do niego zwracali się 

mieszkańcy Brzeźniaka z pytaniami, dlaczego nie są roznoszone nakazy podatkowe.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie drogi w Przyjmie Cegielni powiedział, że na 

zebraniu OSP w Przyjmie p. Zygmunt Depczyński poprosił, aby droga została naprawiona. 

Odpowiedział, że w miarę możliwości finansowych odcinek drogi zostanie wyremontowany. 

Odnośnie zgłoszonych zastrzeżeń do radnego J. Szramy burmistrz powiedział, że radny 

powinien wywiązywać się ze swoich obowiązków i powinien być odpowiedzialny, skoro 

zdecydował się pełnić funkcję sołtysa. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek poprosił członków komisji rewizyjnej  

o pozostanie na sali po zakończeniu sesji. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że wpłynęło pismo tylko do jego 

wiadomości i stwierdził, że postara się obiektywnie wyjaśnić poruszone w nim kwestie.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek powiedział, że otrzymał także pismo, którego 

treść chciałby przedstawić członkom komisji rewizyjnej. Zaznaczył, że pismo nie jest 

podpisane. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że anonimów nie powinno się rozpatrywać, 

chyba że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 
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Punkt 16 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 16:00 obrady L sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 
 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      

 Wojciech Wojdyński 


