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P R O T O K Ó Ł  NR  LI/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

11 kwietnia 2018 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 

Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 
LI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:05 Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

obecnych jest 14 (nieobecny radny Maciej Kwaśniewski), w związku z czym podjęte uchwały 

oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ 

radnych.  
 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 12:07 przybył na obrady sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 15. 

Punkt 2 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński przedstawił proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z L sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Zapytania i wnioski do radnych Powiatu Konińskiego. 

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2017 rok: 

a) Biblioteki Publicznej w Golinie, 

b) Domu Kultury w Golinie, 

c) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie, 

d) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie, 

e) Zespołu Interdyscyplinarnego w Golinie, 

f) Straży Miejskiej w Golinie, 

g) Komisariatu Policji w Golinie - pod warunkiem, że Komendant Komisariatu Policji  

w Golinie przybędzie na sesję. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji ds. opracowania planu 

odnowy dróg i ulic w Gminie Golina.  

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu  

Gminy Golina. 

 10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

 11. Zapytania i wolne wnioski.   

12. Zakończenie LI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

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

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2018-2022. 
 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska wyjaśniła, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej musi 

zostać wprowadzony aktualny plan dochodów i wydatków na rok 2018 na podstawie 

wprowadzonych zmian budżetu. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 

przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Golina” 
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zostało przeniesione z części 1.3 do części 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania 

związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” oraz zmieniony został 

limit zobowiązań na to zadanie. Wprowadzenie powyższej zmiany, zgodnie z pismem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. jest niezbędne 

do przygotowania umowy o dofinansowanie inwestycji uregulowania gospodarki wodno- 

ściekowej na terenie gminy. 
  
Przewodniczący Rady W. Wojdyński zaproponował, aby wnioskowana zmiana zamieszczona 

była w pkt. 7 porządku obrad i zarządził głosowanie nad wnioskiem burmistrza. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek burmistrza został przyjęty. 
 

Radny L. Kwiatkowski zapytał się, czy zostanie zrealizowany pkt 7g) przedstawionego 

porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że jeżeli obowiązki służbowe pozwolą to 

Komendant Komisariatu Policji w Golinie M. Wojdyński przyjedzie na dzisiejszą sesję. 

Natomiast, jeżeli nie przyjedzie, to sprawozdanie zostanie przedstawione na kolejnej sesji 

rady.  
 

Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że komisariat policji nie przedstawia rocznego 

sprawozdania z działalności, tylko informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania 

komisariatu policji.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał porządek obrad LI sesji po wprowadzonej 

zmianie: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z L sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Zapytania i wnioski do radnych Powiatu Konińskiego.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina 

na lata 2018-2022. 

8. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2017 rok: 

a) Biblioteki Publicznej w Golinie, 

b) Domu Kultury w Golinie, 

c) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie, 

d) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie, 

e) Zespołu Interdyscyplinarnego w Golinie, 

f) Straży Miejskiej w Golinie, 

g) informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania 

Komisariatu Policji w Golinie za 2017 rok. 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji ds. opracowania planu 

odnowy dróg i ulic w Gminie Golina.  

 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu  

Gminy Golina. 

 11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  
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 12. Zapytania i wolne wnioski.   

13. Zakończenie LI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przedstawionym 

porządkiem obrad LI sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym przedstawiony porządek obrad LI sesji został przyjęty. 
 

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

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół z L 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. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radna U. Furmaniak zapytała się o realizację planowanej inwestycji uporządkowania 

gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Golina.  
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się o możliwości sfinansowania z budżetu gminy szczepień  

przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Następnie zgłosiła do wyrównania drogi 

gruntowe: łącznik ul. Słowackiego z ul. Łąkową, ul. Kąkolową i ul. Polną.   
 

Radna I. Kościelska zgłosiła do wyrównania drogę gruntową Przyjma Cegielnia - Adamów, 

do posesji p. Wróblewskiego oraz naprawę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej  

w Przyjmie Cegielnia i Przyjmie Olszynki. 
 

Radny M. Wieczorek zgłosił o wyrównanie drogi gruntowej we Węglewie. 
 

Radny M. Majewski w odniesieniu do wydanego zarządzenia burmistrza zapytał się, które 

działki gruntowe brane są pod uwagę do wykupu pod drogi gminne. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zarządzeniem została powołana tylko 

komisja negocjacyjna do uzgodnienia wstępnej wysokości odszkodowania za działki. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy drogi gruntowe wzdłuż torów rozjeżdżone przez ciężki 

sprzęt podczas trwającej modernizacji linii kolejowej zostaną naprawione przez PKP. 

Następnie zgłosił do naprawy drogę gruntową w Kawnicach Kolonii przy posesji p. Robak. 
 

Radny S. Szczepaniak zgłosił do naprawy nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej  

w Kraśnicy oraz na drodze przy składzie budowlanym "Wesołek".  
 

Radny J. Szrama zgłosił o wyrównanie drogi gruntowej w Brzeźniaku. 
 

Radna U. Furmaniak zgłosiła, że droga gruntowa w Zarzynie, ze względu na zły stan, jest 

nieprzejezdna. 
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Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że droga w kierunku Maksymowa, która 

została wyremontowana w poprzedniej kadencji została źle i nierzetelnie wykonana i obecnie 

nawierzchnia wymaga ciągłych napraw. Uważa, że wykonawca powinien dokonać naprawy 

na własny koszt. Następnie zapytała się, czy jest możliwe, aby do zaplanowanych środków  

z funduszu sołeckiego przeznaczonych na remont drogi gruntowej w Spławiu Kolonii  

z budżetu gminy zostały dołożone środki, aby wyremontować drogę na całej długości. 

Kolejnie zgłosiła zły stan drogi gruntowej w Spławiu, równoległej do drogi k92. Następnie 

zapytała się kiedy rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej w Spławiu.  
 

Radny K. Substelny zgłosił, że nawierzchnia asfaltowa na drodze w Golinie Kolonii 

niszczona jest przez ciężarowy transport, który dowozi materiały budowlane na plac budowy 

osiedla domków jednorodzinnych. 
 

Radny L. Kwiatkowski zapytał się, czy w zatwierdzonym planie finansowym na 2018 r. 

Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie" zostały ujęte środki finansowe  na budowę siłowni 

zewnętrznych w gminie Golina. Następnie zapytał się, czy planowany jest remont drogi 

wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Poprzecznej w związku z przeprowadzoną wizją  

w terenie. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy nastąpiły postępy w remoncie 

przychodni w Golinie. Powiedziała, że właściciel budynku przekazuje sprzeczne informacje 

nie mające pokrycia w rozpoczętym przez niego remoncie budynku przychodni. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radcy prawnego, czy w związku  

z ukazującymi się w prasie artykułami zawierającymi oszczerstwa Rady Miejskiej w Golinie, 

kancelaria może wystąpić w imieniu Rady Miejskiej na drodze postępowania sądowego. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że co do zasady Rada Miejska w Golinie może 

liczyć na wsparcie prawne i pomoc prawną kancelarii radcy prawnego.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że obecny dzisiaj na sesji pan Graliński 

może wreszcie przekonać się jak ważne tematy podejmują radni i będzie bardziej 

zorientowany w pracach rady.  
 

Radny M. Kwaśniewski poprosił o nawiezienie tłucznia na drogi gruntowe ul. Górnicza, ul. 

Orchowskiego i ul. Młodzieżowa. 

Punkt 6 

Zapytania i wnioski do radnych Powiatu Konińskiego 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że obecnie współpraca gminy  

z powiatem układa się dobrze. Powiedziała, że w końcu po wielu latach została wybudowana 

droga powiatowa Spławie - Adamów. Następnie zapytała się kiedy zostanie dokończony 

odcinek 200 m tej drogi. Kolejnie poprosiła o remont drogi powiatowej i chodnika przy placu 

zabaw w Spławiu. Powiedziała, że z takim pisemnym wnioskiem zwróci się do Starosty 

Konińskiego, aby jeszcze w tym roku zrealizować wspomniany remont drogi. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zgłosił o wybudowanie chodników na ul. Cmentarnej, 

która jest drogą powiatową. Przypomniał, że wielokrotnie inwestycja ta była zgłaszana do 

Starosty Konińskiego. Powiedział, że ruch samochodowy ul. Cmentarną jest bardzo duży  

i wybudowanie chodników zlikwidowałoby niebezpieczeństwo dla pieszych. Następnie 

stwierdził, że próg zwalniający na ul. Cmentarnej wprowadza dezorientację wśród kierowców 

wyjeżdżających z ul. Kopernika, zasadnym więc byłoby zdemontowanie progu.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy zostanie wybudowany odcinek 

drogi powiatowej stanowiącej przedłużenie ul. Cmentarnej w stronę Spławia.  
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Radny M. Majewski wniósł o naprawę drogi powiatowej w Kawnicach na odcinku przy 

torach kolejowych. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zauważył, że chodnik przy cmentarzu na ul. Cmentarnej 

jest zaniżony, co powoduje podczas opadów deszczu zalewanie terenu cmentarza. Należałoby 

podnieść chodnik w stosunku do drogi. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński wniósł o założenie barier ochronnych na zakręcie drogi 

powiatowej Adamów - Kazimierz Biskupi na wysokości posesji p. Kmiecia. 
 

Sołtys Lubcza S. Simiński wniósł o oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej Przyjma - 

Lubiecz.  
 

Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Pazera zapytał się, czy zostaną naprawione zaniżenia 

studzienek kanalizacyjnych na drodze powiatowej ul. Kolejowej. 
 

Radna I. Kościelska podziękowała za zaplanowaną naprawę drogi powiatowej w Przyjmie. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się o zakres i termin realizacji budowy  

ul. Piaskowej w Golinie.  
 

Radny Powiatu Konińskiego Z. Paszek odniósł się do powyższych zapytań i wniosków: 

- dokończenie drogi powiatowej Spławie Adamów - został rozstrzygnięty przetarg, po 

podpisaniu umowy z wykonawcą zadanie zostanie zrealizowane, 

- naprawę drogi i chodnika przy placu zabaw w Spławiu obiecał zgłosić do Zarządu Dróg 

Powiatowych. Powiedział, że dobrze byłoby wystosować pismo z gminy w tej sprawie, 

- potwierdził, że zasadne jest pobudowanie chodników wzdłuż ul. Cmentarnej. Powiedział, że 

po wybudowaniu ul. Cmentarnej nastąpiła zmiana na stanowisku Starosty Konińskiego.  

W tym czasie miał tyle do powiedzenia co "Żyd za okupacji", 

- zdemontowanie progu zwalniającego na ul. Cmentarnej zostanie zgłoszone do Zarządu Dróg 

Powiatowych,   

- przedłużenie ul. Cmentarnej w stronę Spławia - przed przystąpieniem do podjęcia 

jakichkolwiek decyzji należy w pierwszej kolejności uregulować własność drogi, 

- naprawa odcinka drogi w Kawnicach przed torami - z informacji z Zarządu Dróg 

Powiatowych wynika, że w tym roku naprawa ma zostać wykonana,  

- zaniżony chodnik przy cmentarzu musi zostać naprawiony, co zostanie również zgłoszone 

do Zarządu Dróg Powiatowych, 

- barierki na zakręcie drogi powiatowej w Adamowie - obiecał, że będzie rozmawiał  

z odpowiednimi fachowcami i służbami policji, 

- oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej w Lubczu - zostanie także zgłoszone do 

Zarządu Dróg Powiatowych, 

-  zaniżone studzienki kanalizacyjne na ul. Kolejowej - złoży także zgłoszoną usterkę do 

Zarządu Dróg Powiatowych,  

- budowa ul. Piaskowej została ujęta w budżecie powiatu i zostanie w tym roku zrealizowana. 

Oznajmił, że w związku z procedurami należy "dać pole do popisu fachowcom, a amatorzy 

lepiej niech się tylko przyglądają". Powiedział, że dokończenie odcinka drogi Spławie - 

Adamów oraz budowa ul. Piaskowej zostaną zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków 

budżetu gminy Golina, 

- powiat planuje remontować drogę powiatową w Rososze oraz w Głodowie przy 

wykorzystaniu destruktu drogowego. Oznajmił, że budżet powiatu nie jest z gumy i też jest 

ograniczony. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński dopytał się, czy zostanie wybudowany chodnik na  

ul. Cmentarnej. 
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Radny Powiatu Konińskiego Z. Paszek odpowiedział, że na pewno nie dzisiaj ani jutro. 

Oznajmił, że zakres inwestycji jest szeroki i bardzo kosztowny. Stwierdził, że w radzie 

powiatu posiada tylko jeden głos i nie chce wypowiadać się za pozostałych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że podczas zorganizowanego spotkania  

mieszkańcy ul. Piaskowej mogli zapoznać się z projektem budowy drogi. Każdy mógł złożyć 

uwagi i wnioski do dokumentacji. Planowany jest wykup odcinka drogi łączącej ul. Piaskową 

z ul. Jagodową, aby można było również ten odcinek zrealizować. Powiedział, że wszyscy 

radni Rady Miejskiej w Golinie głosowali za przekazaniem środków z budżetu gminy na 

budowę ul. Piaskowej. Burmistrz powiedział, że z uzyskanych informacji od dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych wynika, że budowa ul. Piaskowej powinna zostać zakończona do 

30 września br. Poinformował, że zgłosił także do Starosty Konińskiego o naprawę 

nawierzchni drogi powiatowej w Barbarce.   
 

Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że radni Rady Miejskiej nie dzielą się na radnych miejskich  

i wiejskich. Obowiązkiem wszystkich radnych jest dbanie o dobro całej gminy i bez 

znaczenia powinno być, czy słuszne inwestycje realizowane są w mieście czy na wsi. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński  przyznał słuszność radnej Z. Kasprzak i oznajmił, że 

rada gminy jest jednym ciałem. 

Punkt 7 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska omówiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej gminy Golina na lata 2018-2022. Poinformowała, że do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej wprowadzono aktualny plan dochodów i wydatków na rok 2018 na podstawie 

wprowadzonych zmian budżetu. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 

przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Golina” 

zostało przeniesione z części 1.3 do części 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania 

związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” oraz zmieniony został 

limit zobowiązań na to zadanie. Wprowadzenie powyższej zmiany zgodnie z pismem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z 4 kwietnia 2018 r. jest niezbędne do 

przygotowania umowy o dofinansowanie projektu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nie jest jeszcze wiadomy termin rozpoczęcia 

inwestycji uregulowania gospodarki wodno - ściekowej, ponieważ nie została jeszcze 

podpisana umowa na wykonanie przedsięwzięcia. Po podpisanej umowie będzie musiał 

zostać ogłoszony przetarg w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022 z uzasadnieniem.  
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński zarządził 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 LI/287/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022 została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński o godz. 13:27 ogłosił przerwę w obradach sesji, która 

trwała do godz. 13:40. 
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Po przerwie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wznowił obrady LI sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

Punkt 8 

Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2017 rok 

a) Dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie Żanetta Matlewska przedstawiła sprawozdanie, 

które stanowi załącznik nr 5 do protokołu  wraz z pokazem slajdów z całorocznej 

działalności. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy w filii biblioteki w Kawnicach można byłoby 

zorganizować stanowiska komputerowe. 
 

Dyrektor Biblioteki Żanetta Matlewska odpowiedziała, że związane jest to z nakładami 

finansowymi. Powiedziała, że został złożony wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego w Kawnicach na 2 stanowiska. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy będzie zorganizowana "wypożyczalnia pod 

chmurką". Następnie zapytał się o koszty utrzymania hali widowiskowo - sportowej. 
 

Dyrektor Biblioteki Ż. Matlewska odpowiedziała, że został także złożony wniosek  

o dofinansowanie utworzenia dwóch plenerowych biblioteczek. Jeżeli otrzymamy 

odpowiednie środki finansowe to na pewno takie punkty zostaną utworzone na  

Pl. K. Wielkiego. Odnośnie kosztów utrzymania hali przypomniała, że hala została otwarta  

w listopadzie 2017 r. Działalność rozpoczęła się w grudniu 2017 r., w którym to miesiącu  za 

wynajem hali wpłynęło 2 165,00 zł, koszty stanowiły wynagrodzenie 2 animatorów sportu, 

podatek, opłata za wywóz odpadów komunalnych. 
 

b) Dyrektor Domu Kultury w Golinie Damian Ciesielski przedstawił sprawozdanie, które 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu wraz z pokazem slajdów z całorocznej działalności. 
 

Radny J. Mirek stwierdził, że Dom Kultury prowadzi i organizuje bardzo dużo ciekawych 

zajęć i imprez kulturalnych. Zasugerował, aby uroczystości Święta 11 Listopada nie 

ograniczały się tylko do przemarszu z kościoła do złożenia kwiatów pod pomnikiem, ale 

powinien zostać zorganizowany np. koncert pieśni patriotycznych.  
 

Radny W. Grodzki powiedział, że przez swoją działalność Dom Kultury mógłby zachęcić 

mieszkańców do wywieszania flag w święta państwowe. 
 

c) Przewodniczący GKRPA w Golinie Tomasz Majewski przedstawił sprawozdanie 

stanowiące załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Radny M. Majewski zapytał się o przeprowadzane kontrole sprzedaży alkoholu.   
 

Przewodniczący GKRPA T. Majewski odpowiedział, że kontrole przeprowadzane są przez 

policję, a on służy pomocą merytoryczną. Jeszcze można stwierdzić spożywanie alkoholu 

przed sklepami, nastąpiła poprawa przed sklepem na ul. 1 Maja, ale jeszcze problem 

występuje przed sklepem na ul. Mickiewicza przy rondzie oraz na ul. Piaskowej. Następnie 

poinformował, że została znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości zgodnie z którą 

należy podjąć uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży alkoholu. Ustawa daje również 

możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na terenie danej gminy w godz.  

od 22:00 do 6:00, co uważa za zasadne. Uważa, że taki zakaz powinien zostać wprowadzony 

w odniesieniu do stacji benzynowych na terenie naszej gminy. Poinformował, że zgodnie  

z zaleceniami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie został 

opracowany wzór wniosku o dofinansowanie z funduszu GKRPA w Golinie, który znajduje 

się na stronie internetowej gminy Golina BIP w zakładce Sprawy Społeczne. 
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Radny K. Substelny powiedział, że jeżeli zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu  

w godzinach nocnych to rozwinie się nielegalna sprzedaż. 
 

Przewodniczący GKRPA T. Majewski stwierdził, że nie można niczego z góry zakładać.  
 

d) Kierownik MOPS w Golinie Danuta Kamińska omówiła sprawozdanie, które stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Radny M. Majewski o godz. 14:27 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny S. Szczepaniak o godz. 14:30 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

13. 
 

Radny M. Majewski o godz. 14:33 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radna Z. Kasprzak o godz. 14:34 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

Radny S. Szczepaniak o godz. 14:35 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 
 

Radna Z. Kasprzak o godz. 14:37 wróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Radny J. Szrama o godz. 14:45 wyszedł  z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy pracownicy MOPS podczas wizyt domowych u rodzin  

z problemami wspomagani są przez strażników miejskich. 
 

Kierownik MOPS D. Kamińska odpowiedziała, że pracownicy mogą liczyć na pomoc policji  

i straży miejskiej.  
 

Radna I. Kościelska zapytała się o zasady opłacania pobytu osób w Domach Pomocy 

Społecznej oraz kto finansuje pobyt w szpitalu osoby nieubezpieczonej. 
 

Kierownik MOPS D. Kamińska odpowiedziała, że 70% kosztów pokrywane jest z renty bądź 

emerytury podopiecznego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w wielu przypadkach są to zaniedbania 

danych osób. Uważa, że nikogo nie można pozostawić bez pomocy, ale dlaczego gmina ma 

pokrywać koszty leczenia tych osób. 
 

Radny M. Majewski zapytał się o zasady i kryteria przyznawania pomocy żywnościowej.  
 

Kierownik MOPS D. Kamińska odpowiedziała, że głównym kryterium jest próg dochodowy 

rodziny. 
 

Radny J. Szrama o godz. 14:50 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

e) Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Golinie Danuta Kamińska przedstawiła 

sprawozdanie za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek o godz. 14:52 wyszedł  z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zapytał się z jakich środków finansowych członkowie 

zespołu chcieliby się szkolić. 
 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego D. Kamińska odpowiedziała, że zespół nie 

posiada własnych środków finansowych, więc musiałby korzystać z budżetu MOPS. 
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Radny J. Mirek o godz. 14:55 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

f) Komendant Straży Miejskiej w Golinie Zdzisław Staszak omówił sprawozdanie, które 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy są zgłoszenia o nieprawidłowym odprowadzaniu 

nieczystości płynnych.  
 

Komendant Straży Miejskiej Z. Staszak odpowiedział, że odbierają takie zgłoszenia. 

Każdorazowo przeprowadzana jest kontrola na podstawie zgłoszenia i jak do tej pory kończy 

się na upomnieniach.  
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy z kontroli terenu wyrobiska pożwirowego w Przyjmie 

każdorazowo zostaje sporządzana notatka. 
 

Komendant Straży Miejskiej Z. Staszak odpowiedział, że sporządzenie protokołu z kontroli 

jest obligatoryjne.  
 

Radny M. Majewski poprosił o sprawdzenie, czy ustawiony mur na skrzyżowaniu koło 

wiatraka w Kawnicach został posadowiony na prywatnej nieruchomości. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zgłosiła, że przy skrzyżowaniu dróg z Przyjmy  

w kierunku Dobrosołowa żywopłot zasłania widoczność, który zagraża bezpieczeństwu. 
 

Radna U. Furmaniak zapytała się, czy zostało sprawdzone wybudowane ogrodzenie przy 

jednej z posesji w Zarzynie. 
 

Komendant Straży Miejskiej Z. Staszak odpowiedział, że została przeprowadzona kontrola  

w obecności geodety i sprawa jest na etapie wyjaśniania. Właściciel twierdzi, że jest to jego 

prywatny grunt. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy gmina Golina jest bezpieczną 

gminą, czy występują poważne zagrożenia. 
 

Komendant Straży Miejskiej Z. Staszak stwierdził, że stan bezpieczeństwa na terenie gminy 

poprawił się, przede wszystkim chodzi tu o spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 

Obecnie nawet w parku w Golinie sporadycznie zdarzają się jakieś interwencje. Problem 

stanowi brak izby wytrzeźwień, gdzie można byłoby przewieźć nietrzeźwą osobę. 
 

g) Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że w związku z nieobecnością Komendanta 

Komisariatu Policji w Golinie Marka Wojdyńskiego informacja o stanie porządku  

i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Golinie za 2017 rok 

zostanie przedstawiona na następnej sesji rady. 
 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie rozwiązania 

doraźnej Komisji ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic w Gminie Golina wraz  

z uzasadnieniem. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw 5 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
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Uchwała Nr LI/288/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji 

ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic w Gminie Golina została podjęta i stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

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

Komisji ds. opracowania Statutu Gminy Golina. Następnie przewodniczący poprosił  

o zgłaszanie kandydatur do składu komisji. 
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił Przewodniczącego Rady W. Wojdyńskiego. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że radni zgłaszali wiele zastrzeżeń do 

zapisów obecnego statutu gminy. Przypomniał, że prosił radnych, aby przedstawili zakres 

zmian w statucie. Następnie zapytał się radnego L. Kwiatkowskiego, czy zgadza się wstąpić 

do składu komisji.   
 

Radny L. Kwiatkowski nie wyraził zgody.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnej U. Furmaniak, czy zgadza się wstąpić 

do składu komisji.   
 

Radna U. Furmaniak nie wyraziła zgody. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnego M. Majewskiego, czy zgadza się 

wstąpić do składu komisji.   
 

Radny M. Majewski nie wyraził zgody. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnej I. Kościelskiej, czy zgadza się 

wstąpić do składu komisji.   
 

Radna I. Kościelska stwierdziła, że kadencja rady niedługo kończy się i może byłoby lepiej, 

aby statut uchwaliła już rada w następnej kadencji i nie wyraziła zgody. 
 

Radna U. Furmaniak powiedziała, że w obowiązującym statucie jest wiele uchybień.  

Powiedziała, że w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie jeszcze w tej kadencji należy 

zmienić statuty gmin. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnego S. Szczepaniaka, czy zgadza się 

wstąpić do składu komisji.   
 

Radny S. Szczepaniak nie wyraził zgody. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnego M. Wieczorka, czy zgadza się 

wstąpić do składu komisji.   
 

Radny M. Wieczorek nie wyraził zgody. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnego J. Szramę, czy zgadza się wstąpić 

do składu komisji.   
 

Radny J. Szrama nie wyraził zgody. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnego K. Substelnego, czy zgadza się 

wstąpić do składu komisji.   
 

Radny K. Substelny nie wyraził zgody. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnego K. Szymańskiego, czy zgadza się 

wstąpić do składu komisji.   
 

Radny K. Szymański nie wyraził zgody. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnego M. Kwaśniewskiego, czy zgadza się 

wstąpić do składu komisji.   
 

Radny M. Kwaśniewski wyraził zgodę pod warunkiem, że nie będzie jedynym członkiem tej 

komisji. 
 

Radny J. Mirek w związku z problemem powołania komisji zawnioskował o przygotowanie 

wzorcowego statutu gminy przez radcę prawnego gminy. Radni będą mogli wtedy pracować 

nad materiałem, który będzie zawierał znowelizowane przepisy.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego J. Mirka. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego J. Mirka został przyjęty. Projekt uchwały  

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Gminy Golina stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek zaproponował, aby radca prawny przygotował propozycje zmian do statutu 

gminy. 
 

Radny W. Grodzki w związku z odmową części radnych stwierdził, że niektórzy radni 

obrazili się na demokrację. Powiedział, że nie rozumie takiego zachowania, skoro wcześniej 

zgłaszali mnóstwo uwag do zapisów w statucie gminy.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że nie będzie komentował zachowania 

niektórych radnych, niech ocenią to inni. 
 

Punkt 11 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie realizacji projektu uregulowania gospodarki wodno - ściekowej powiedział, że 

musi być najpierw podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Obecnie gmina musi 

uaktualnić kosztorys i na realizację zadania w naszej gminie najprawdopodobniej będą 

rozpisane dwa przetargi: jeden na oczyszczalnię ścieków, a drugi na budowę sieci 

kanalizacyjnej. Przypomniał, że realizacją zadania będzie zajmował się Zakład Usług 

Wodnych w Koninie; 

- poinformował, że jutro zostanie podpisana umowa na budowę siłowni zewnętrznych  

w gminie, została także ogłoszona lista gmin, które otrzymają dofinansowanie budowy 

instalacji systemów odnawialnych źródeł energii; 

- sfinansowanie szczepień  przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - wniosek 

został złożony w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i nie otrzymaliśmy jeszcze 

odpowiedzi; 

- zgłoszone do wyrównania drogi zostaną w najbliższym czasie naprawione; 

- naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze Przyjma Cegielnia - Adamów - powiedział, że 

zostanie przekazana informacja odnośnie naprawy drogi; 

- wyrównanie drogi we Węglewie jest zaplanowane do realizacji; 
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- w sprawie zarządzenia dotyczącego komisji negocjacyjnej do uzgodnień wstępnego 

odszkodowania za grunty pod drogi gminne poinformował, że w związku z przejściem na 

emeryturę Sekretarza Goliny H. Bąka zaszła konieczność zmiany składu komisji; 

- w sprawie naprawy dróg przy torach powiedział, że drogi zostaną naprawione po wykonaniu 

modernizacji torów kolejowych przez wykonawcę, od którego mamy pisemne zobowiązanie 

się wykonania naprawy; 

- zgłaszane ubytki w nawierzchni asfaltowej dróg zostaną naprawione. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła o wyrównanie dróg gruntowych na terenie 

Spławia. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi: 

- w sprawie budowy siłowni zewnętrznych powiedział, że w przyszłym tygodniu nastąpi 

podpisanie umowy dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 

na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie 

miejsc rekreacji w gminie Golina". Kwota dofinansowania wynosi 211 824 zł, zaś całkowita 

wartość projektu opiewa na kwotę 332 900,00 zł; 

- droga wewnętrzna między blokami na ul. Poprzecznej w pierwszej kolejności należy 

uregulować własność, zostanie wykonana dokumentacja budowy drogi wraz z odwodnieniem; 

- remont budynku przychodni - właściciel budynku utrzymuje, że remont przeprowadza  

i wywiązuje się ze zobowiązań; 

- równiarka rozpocznie w najbliższym czasie naprawy dróg na terenie Goliny. 
 

Punkt 12 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał radnym o spotkaniu z mieszkańcami  

Os. Wschód i Os. Zachód w dniu 17 kwietnia br. o godz. 18:30 w sali OSP w Golinie. 
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński podziękował burmistrzowi, radnym  

i wszystkim, którzy przyczynili się do usunięcia pomnika z Placu K. Wielkiego. Następnie 

podziękował za przeniesienie z parkingu przy cmentarzu pojemnika na odzież. 
 

Przewodniczący Komisji W. Grodzki zaprosił na posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury  

i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 19 kwietnia br. godz. 12:00, na którym będzie 

omawiany arkusz organizacyjny szkoły podstawowej w Kawnicach oraz wnioski dotyczące 

nadania tytułu "Zasłużony dla Goliny". 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 

w dniu 26 kwietnia br. po którym odbędzie się sesja. Zawiadomienia o posiedzeniach rady 

wraz z materiałami radni otrzymają w ustawowym terminie. Następnie zaprosił radnych na 

inauguracyjną sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie, która odbędzie się 16 kwietnia 

br. o godz. 16:00.  
 

Punkt 13 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 15:45 obrady LI sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 
 
 

 

 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      

 Wojciech Wojdyński 


