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P R O T O K Ó Ł  NR  LII/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

26 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 
LII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 11:20 Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

obecnych jest 15, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. 

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Punkt 2 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński przedstawił proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych.  

4. Przedstawienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

działania Komisariatu Policji w Golinie za 2017 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.  

6. Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przeprowadzenia audytu 

antymobbingowego oraz audytora wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Golinie. 

7. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za I kwartał 2018 roku - 

temat 2.  

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

9. Zapytania i wolne wnioski.  

10. Zakończenie LII sesji Rady Miejskiej w Golinie.  

Radna I. Kościelska zapytała się dlaczego w porządku obrad nie zostało ujęte przedstawienie 

sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński wyjaśnił, że ostatnia sesja odbyła się 2 tygodnie temu,  

w tym czasie przebywał 2 dni na urlopie wypoczynkowym, więc sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej za dłuższy okres zostanie przedstawione na następnej sesji. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przedstawionym 

porządkiem obrad LII sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym porządek obrad LII sesji został przyjęty. 
 

Punkt 3 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny M. Wieczorek ponowił o przesunięcie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości 

Węglew przy drodze krajowej nr 92. Następnie zgłosił o zabezpieczenie i wysprzątanie 
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nieruchomości we Węglewskich Holendrach, w której mieściła się remiza OSP Węglewskie 

Holendry.  
 

Radny M. Majewski zapytał się dlaczego w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zostało 

uwzględnione przyjęcie protokołu z LI sesji. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że już został przedstawiony porządek 

obrad sesji, który w przeprowadzonym głosowaniu radni przyjęli, więc pytanie radnego jest 

bezzasadne. 

Punkt 4 

Komendant Komisariatu Policji w Golinie Marek Wojdyński przedstawił informację o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Golinie za 

2017 rok, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy na terenie gminy Golina ma miejsce sprzedaż alkoholu 

bez akcyzy. 
 

Komendant Komisariatu Policji w Golinie M. Wojdyński odpowiedział, że służby policji 

sprawdzają każde doniesienie, ale w 2017 r. na terenie gminy nie miały miejsca tego typu 

zgłoszenia. Możliwe, że dochodzenia prowadził Wydział Przestępczości Gospodarczej  

w Koninie. 
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił nieprawidłowe oznaczenie ścieżki rowerowej wzdłuż  

ul. Kolejowej, natomiast wyjazd z ul. Górniczej w kierunku ul. Kolejowej jest niebezpieczny. 

Następnie zapytał się, czy na portalu policyjnym "Mapa niebezpiecznych miejsc" została 

zarejestrowana droga z Goliny do Radoliny.  
 

Komendant Komisariatu Policji w Golinie M. Wojdyński odpowiedział, że nie ma takiej 

informacji. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy samochody mogą być parkowane na jezdni przed 

posesjami. 
 

Komendant Komisariatu Policji w Golinie M. Wojdyński odpowiedział, że jeżeli jest to droga 

publiczna i nie ma wyznaczonego miejsca parkowania to właściciel posesji może parkować 

samochód. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się, czy na terenie gminy zostanie 

przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca wyłudzeń od osób starszych.  
 

Komendant Komisariatu Policji w Golinie M. Wojdyński odpowiedział, że jeżeli taka 

kampania zostanie zorganizowana przez Komendę Policji w Koninie, to na pewno komisariat 

w Golinie włączy się do tej akcji. Powiedział, że w ostatnim czasie na terenie gminy 

Kazimierz Biskupi miało miejsce wyłudzenie pieniędzy od starszej osoby. 
 

Punkt 5 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że podczas dzisiejszego posiedzenia 

komisji projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok został szczegółowo 

omówiony. Następnie w odniesieniu do proponowanych wydatków w wysokości 23 700 zł na 

wykonanie remontu dachu strażnicy OSP w Przyjmie oznajmił, że z protokołu odbioru  

z 26 października 2010 r. rozbudowy obiektu strażnicy w Przyjmie wynika, że koszt tej 

inwestycji wynosił 992 452,71 zł, natomiast z zestawienia faktur wydatków majątkowych  

wynika kwota 1 219 405,62 zł. Wątpliwości budzi więc różnica pomiędzy tymi kwotami. 

Powiedział, że szczegółowo sprawdził dokumentację rozbudowy budynku, z której wynika, 

że już 19 lipca 2013 r. w ramach gwarancji powykonawczej została zlecona w trybie 
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natychmiastowym naprawa dachu oraz podobne zlecenie zostało wystosowane do 

wykonawcy z datą 04 marca 2014 r. Ze zleconych napraw nie ma sporządzonych protokołów 

odbioru, więc nie jest wiadomo, czy naprawy zostały wykonane. Z informacji uzyskanych od 

obecnego prezesa OSP w Przyjmie Ryszarda Ziarniaka wynika, że inwestycja została 

wadliwie wykonana. Uważa więc, że powinno zostać sprawdzone, czy naprawy 

pogwarancyjne zostały zrealizowane. Stwierdził, że inwestycja pochłonęła ogromne środki  

z budżetu gminy i obecnie ze względu na zły stan rozbudowanego obiektu, celem szybkiego 

zabezpieczenia przed dalszym zniszczeniem z budżetu gminy zostają przekazane dodatkowe 

środki. Istnieją obawy, czy w najbliższym czasie nie będzie trzeba wykonywać dalszych 

napraw, jeżeli inwestycja została nieprawidłowo zrealizowana.  
 

Radna I. Kościelska powiedziała, że jest zdziwiona, że obiekt strażnicy został odebrany po 

przeprowadzonej rozbudowie. Zapytała się o skład komisji odbierającej zakończenie 

inwestycji.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że w skład 8 osobowej komisji 

wchodzili: Teresa Golis, Andrzej Budny, wykonawca Przedsiębiorstwo Olewicki, Jan 

Krupczyński, Bogdan Wróblewski, Tomaszewski, Paweł Gawron, Ryszard Depczyński. 

Oznajmił, że nie zamierza podważać pracy i kompetencji fachowych powołanej komisji do 

odbioru. Jednak na inwestycję zostały przeznaczone ogromne środki finansowe i już po  

8 latach obiekt wymaga poważnych napraw.  
 

Prezes OSP w Przyjmie Ryszard Ziarniak przedstawił uchybienia w przeprowadzonej 

rozbudowie obiektu strażnicy. Stwierdził, że wadliwie został wykonany dach, na którym 

została położona papa najniższej jakości.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że wykonawca inwestycji Przedsiębiorstwo 

Kazimierz Olewicki już nie funkcjonuje. Wyłonienie z przetargu wykonawcy z najtańszą 

ofertą usług i materiałów wiąże się z ryzykiem wadliwego wykonania przedsięwzięcia. 

Obecnie należy wyjaśnić, czy przeprowadzona inwestycja została prawidłowo wykonana  

i z czego wynikają powstające usterki.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 
 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska poprosiła o dopisanie w §1 ust. 3 numeru pierwszej 

uchwały budżetu na 2018 r. czyli XLVI/226/2017.  
 

Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do 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 LII/289/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 6 
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt oświadczenia Rady Miejskiej  

w Golinie w sprawie przeprowadzenia audytu antymobbingowego oraz audytora 

wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Golinie. 
 

Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że na dzisiejszym posiedzeniu wspólnych komisji rady 

został przedstawiony projekt oświadczenia. Stwierdził, że oświadczenie nie zostało dogłębnie 



4 

 

przeanalizowane i przedyskutowane. Radni nie mieli możliwości wypowiedzenia własnych 

uwag. Powiedział, że organem prowadzącym placówki oświatowe jest burmistrz i to w jego 

kompetencji jest rozstrzyganie spraw w szkołach. Następnie powiedział, że problem w szkole 

podstawowej w Golinie zapoczątkowany został we wrześniu 2017 r. wprowadzeniem reformy 

oświatowej i zlikwidowaniem gimnazjum. Uważa, że oświadczenie w takiej formie nie jest do 

przyjęcia. Powiedział, że burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie odbędą się 

konkursy na dyrektorów szkół na terenie gminy, więc nie jest zasadne, aby podejmować 

przedstawione oświadczenie. 
 

Radny M. Majewski przychylił się do wypowiedzi radnego L. Kwiatkowskiego. Powiedział, 

że radni nie powinni angażować się w zaaranżowany konflikt po wprowadzonej reformie 

oświaty. Nie powinni zajmować się powstałym konfliktem pomiędzy szkołą a częścią 

rodziców i nauczycieli. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek stwierdził, że niezależne instytucje sprawdzą, 

czy w szkole podstawowej w Golinie istnieje problem mobbingu. Sprawa zostanie wyjaśniona 

i zakończą się dotychczasowe doniesienia prasowe i wpływające do burmistrza i rady gminy 

pisma z doniesieniami o problemie. Po kontroli zostanie sporządzony protokół, który 

jednoznacznie wskaże, czy problem występuje bądź problemu nie ma. Jeżeli mieszkańcy  

w pismach nawet w anonimowych wykazują, że w szkole podstawowej w Golinie występują 

nieprawidłowości to obowiązkiem radnych jest zajęcie się zgłoszoną sprawą.  
 

Radna U. Furmaniak powiedziała, że nadzór nad szkołami sprawuje burmistrz. Uważa, że 

podjęcie przez radę gminy oświadczenia o przeprowadzeniu audytu będzie stanowić 

podważenie autorytetu burmistrza.  
 

Radny M. Majewski powiedział, że po piśmie z 30 października 2017 r. podpisanym przez 6 

członków Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej skierowanym 

do Burmistrza Goliny o przeprowadzenie audytu antymobbingowego, burmistrz nie 

zdecydował o przeprowadzeniu zewnętrznej kontroli, musiał więc nie widzieć problemu  

w szkole. Następnie zapytał się, czy przyjęte oświadczenie obliguje burmistrza do jego 

wykonania. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że w §2 oświadczenia jest zapis "wykonanie 

oświadczenia woli Rady Miejskiej w Golinie powierza się Burmistrzowi Goliny". 

Przedstawione oświadczenie stanowi dobrą formę rozwiązania sygnalizowanego problemu  

w szkole podstawowej w Golinie. W obecnej sytuacji osoba obiektywnego i niezależnego 

audytora zewnętrznego jest jak najbardziej pożądana, aby wyjaśnić i zakończyć sprawę.  
 

Radny M. Majewski zapytał się w jakim czasie burmistrz jest zobowiązany wykonać 

oświadczenie rady.   
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział, że oświadczenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia, 

więc od tego dnia burmistrz podejmuje inicjatywę wprowadzenia do szkoły audytora. 
 

Radny M. Majewski stwierdził, że niefortunny jest czas podjęcia oświadczenia ze względu na 

zaplanowany w najbliższym czasie konkurs na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej  

w Golinie. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie Jolanta Krucka zapytała się, czy może zabrać głos 

odnośnie sprawy poruszonej w omawianym oświadczeniu rady. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że udzieli jej głosu w odpowiednim 

momencie sesji. Następnie stwierdził, że radni otrzymali projekt oświadczenia podczas 
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dzisiejszego posiedzenia wspólnych komisji rady. Projekt został wcześniej sprawdzony przez 

radcę prawnego. Radni mieli czas na zapoznanie się z jego treścią. Porządek dzisiejszej sesji 

został przyjęty przez radnych w przeprowadzonym głosowaniu, w którym to został ujęty 

punkt przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przeprowadzenia audytu 

antymobbingowego oraz audytora wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Golinie. 

Następnie stwierdził, że nikt z radnych nie zamierza podważać autorytetu burmistrza.  

W podpisanym piśmie, które stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia zostało 

wskazane wiele niepokojących kwestii, które należy wyjaśnić. Aby więc zakończyć wszelkie 

spekulacje odnośnie szkoły podstawowej w Golinie zasadne jest przeprowadzenie w szkole 

audytu antymobbingowego.  
 

Radna I. Kościelska zarzuciła Przewodniczącemu Rady W. Wojdyńskiemu nie udzielenia 

głosu dyrektor szkoły J. Kruckiej. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że zgodnie z procedurą przebiegu sesji rady, 

teraz głos zabierają radni w kwestii omawianego projektu oświadczenia.  
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy radca prawny T. Lisewski opiniował projekt 

omawianego oświadczenia. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że otrzymał treść oświadczenia, do którego zostały 

wprowadzone przez niego pewne modyfikacje. Uważa, że od strony przepisów prawnych 

przedstawiona forma oświadczenia jest wskazana. 
 

Radny M. Majewski zauważył, że wpisana w oświadczeniu Karta Nauczyciela datowana jest 

na 26.01.1982 r. a nie 26.01.1984 r. 
 

Ze względu na brak kolejnych zgłoszeń radnych w sprawie omawianego projektu 

oświadczenia Przewodniczący Rady W. Wojdyński oddał głos dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Golinie J. Kruckiej. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie Jolanta Krucka powiedziała cyt. "Szanowni 

Państwo, chciałabym odnieść się do pisma, które otrzymał pan przewodniczący. Takie 

nazwiska nie istnieją, zarówno wśród nauczycieli jaki i wśród rodziców dzieci szkolnych. 

Uważam, że jest to kolejny anonim, który pan przewodniczący specjalnie rozpatruje. Cała 

kampania i doniesienia medialne, które niestety spowodowały, że kieruję sprawę do sądu  

o naruszenie moich dóbr osobistych, przeciwko p. Grodzkiemu, p. Mirkowi i p. 

Wojdyńskiemu jak również przeciwko p. Gorzelańczyk. Ja też mogę się zapytać, czy to 

prawda, że pan przewodniczący stosował i stosuje ubeckie metody? Bo takich metod 

doświadczaliśmy w naszej szkole, kiedy był konkurs mojej poprzedniczki dyrektor Haliny 

Sznycer. Dokładnie ta sama historia: anonimy, pisma rzekome itd. to raz. Dwa, wszystkie 

rzeczy, proszę państwa, zawarte w tym piśmie są nieprawdziwe. I właśnie dziwnym trafem 

odkąd dokonała się reforma, dziwnym trafem w szkole podstawowej nagle zrobił się wielki 

szum. Nie ja wprowadzałam reformę, ja jak i państwo wykonuję czy realizuję ustawę, 

rozporządzenia władz wyższych. Nie jest to moja wina, że jest reforma. Staram się jak 

najbardziej integrować pracowników wszystkich i jakoś dziwne, nie stosuję podziałów 

pracowników gimnazjum i nie gimnazjum. Czy nam się podoba czy nie podoba to jesteśmy 

pracownikami państwowymi. Jesteśmy zobowiązani, zobligowani realizować ustawę Prawo 

oświatowe. Jeśli komuś się to nie podoba może z pracy się zwolnić. Tak sie stało, że na mocy 

ustawy, to ja jestem dyrektorem szkoły. Nie jest to przyjemna rola w tej sytuacji, kiedy 

specjalnie mnie opluwają, szykanują, jestem obiektem medialnej nagonki od września. 

Drodzy państwo, ile to można wytrzymywać. Ja też mogę zadać pytanie, czy to prawda, że 

pan przewodniczący był alkoholikiem? czy to prawda, że był pan ubekiem? czy to prawda, że 
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był pan najgorszym milicjantem w całej gminie? Też zadaję takie pytania i jeszcze mogę 

wiele takich pytań zadać. To jest, proszę państwa kampania zmasowana przeciwko mnie. 

Staram się integrować wszystkich pracowników i słuchajcie, mogę każdy jeden argument 

uzasadnić i obalić. To są po prostu kłamstwa wyssane z palca. To, że mówię "szybciej, 

szybciej", aby uczniowie po przerwie szli do klasy, to co, jak dzwoni dzwonek, a uczeń 

jeszcze siedzi na ławce na boisku, to mam powiedzieć dobrze, to siedź sobie dalej". 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przywołując dyrektor J. Krucką do porządku poprosił, 

aby w swojej wypowiedzi ustosunkowała się do omawianego oświadczenia. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie J. Krucka powiedziała cyt. "Dziękuję panie 

przewodniczący, że w ogóle zauważył pan moją obecność. Drodzy państwo, do każdego 

mogę się tutaj odnieść po kolei. Dodatek motywacyjny przyznałam na podstawie uchwały 

Rady Miejskiej w Golinie, dofinansowanie do studiów podyplomowych każdemu, który 

wystąpił o dofinansowanie". 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński po raz drugi przywołał dyrektor J. Krucką do porządku, 

prosząc o ustosunkowanie się do treści omawianego oświadczenia.  
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie J. Krucka powiedziała cyt. "Dobrze panie 

przewodniczący, odnoszę się do oświadczenia. Uważam, że m. in. pan przewodniczący 

nakręcił kampanię medialną przeciwko mnie, przeciwko mojej szkole, przeciwko moim 

pracownikom. Pracowaliśmy i pracujemy bardzo długo na nasze dobre imię i to wszystko jest 

wynikiem układów towarzyskich, powiedziałabym. Nie przypadkiem córka pana 

przewodniczącego jest pracownikiem naszej szkoły, mąż pani radnej jest pracownikiem 

naszej szkoły, żona pana radnego jest pracownikiem naszej szkoły". 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński po raz trzeci przywołał dyrektor J. Krucką do porządku. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie J. Krucka powiedziała cyt. "Właśnie odnoszę się do 

oświadczenia. Układ towarzyski spowodował nagonkę medialną przeciwko mnie. Układ 

towarzyski, proszę państwa. Ja nie robię w szkole nic innego ....". 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przerywając wypowiedź dyrektor J. Kruckiej 

przypomniał, że obrady sesji są nagrywane. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie J. Krucka powiedziała cyt. "Oczywiście wiem panie 

przewodniczący. I to co pan mówił na poprzednich sesjach i pan Grodzki też było nagrywane. 

I jest podstawą do wytoczenia panom procesu. Ja nie muszę się oczyszczać. Kontrole  

w szkole były, są i będą. I ja się żadnej kontroli nie boję, ale drodzy państwo, sposób w jaki 

postępujecie. Gdzie jest etyka radnego? Radny powinien reprezentować mieszkańców, a nie 

swoją rodzinę. Dziękuję, na razie tyle, ale jeszcze będę miała w zapytaniach kilka rzeczy do 

powiedzenia". 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział cyt. "Pozwolę sobie odpowiedzieć, czy 

byłem ubekiem? Pani dyrektor, nie byłem ubekiem. Czy byłem złym milicjantem? Myślę, że 

byłem dobrym. Po zakończeniu służby zostałem wybrany przez mieszkańców na radnego,  

a więc doceniono moją pracę. Czy byłem alkoholikiem? Nie, pani dyrektor, nie byłem 

alkoholikiem. Nie stosowałem żadnych podchodów, nie wiem jeszcze czego, co sobie pani 

wymyśliła, odnośnie pani poprzedniczki. Panią Halinę Sznycer bardzo poważam i bardzo, 

bardzo cenię, a wybór nowego dyrektora nie był w czasie kiedy sprawowałem funkcję 

wiceburmistrza ds. oświaty. Zmiana nastąpiła nie w mojej kadencji. To tyle, co mam do 

powiedzenia. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? A jeszcze jedno, prawdą jest, że 

moja córka pracowała w gimnazjum, a obecnie w szkole podstawowej w Golinie, jako 
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nauczyciel od 2004 roku. Bardzo się z tego cieszę. Posiada wielokierunkowe wykształcenie  

i z opinii, oceny rodziców uczniów, z czego jestem bardzo dumny, ma poszanowanie  

i doceniają pracę mojej córki. Bardzo się z tego cieszę i jestem bardzo dumny. Jak każdy  

z rodziców, gdziekolwiek kto pracuje, otrzymuje informację, że jego dziecko jest doceniane  

w społeczeństwie. Bardzo proszę o zabranie głosu przez radną Z. Kasprzak". 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała cyt. "Zostałam wywołana do tablicy przez panią dyrektor. 

Chciałam powiedzieć, że to oświadczenie, które popieram, rzecz taka powinna mieć miejsce 

tym bardziej, że pani dyrektor uczestniczyła z nami w posiedzeniach komisji i wyraziła na to 

zgodę. Powiedziała, że jest czysta i nie boi się kontroli, co zostało nagrane. Uważam, że do 

konkursu pani dyrektor Sznycer nie powinna sie pani odnosić z pewnych względów. Następna 

sprawa, to nasza bezsilność, z której podejmujemy takie kroki na dzisiejszej sesji, z tego 

względu, że jakikolwiek kontakt z panią dyrektor odbywa się na takiej samej zasadzie jak 

właśnie dzisiaj".  
 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  

W. Grodzki powiedział cyt. "chciałbym zwrócić uwagę, że pani dyrektor nie tak postępuje. 

Pani po prostu od razu atakuje. Jeżeli my radni otrzymujemy jakieś informacje od ludzi to 

chcemy to wyjaśnić. Jesteśmy radnymi całej gminy, jak pani słusznie zauważyła. Takie 

zastraszanie nas, żebyśmy nie zabierali głosu krytycznego wobec pani w ogóle, czy wobec 

działalności szkoły, skoro takie informacje otrzymujemy, to byśmy właściwie nie byli 

radnymi. Uważa pani, że poprzez zastraszanie nas sądem, czy jeżeli dostaniemy pisma od 

jakiegoś adwokata, to jest w porządku pani działanie? Według mnie nikt nie ma pretensji  

o nauczanie, my mówimy tutaj tylko o mobbingu i tylko o tym. Jeżeli tego nie ma, to powinna 

być pani zadowolona, że tego nie ma i nie protestować przed takim badaniem. Nie rozumiem 

tego jak również nie rozumiem radnych, którzy teraz murem stoją, żeby sprawy nie poruszać  

i zostawić bez wyjaśnień. Takie działanie nie jest w porządku. Trwa to już bardzo długo  

i jeżeli pani dyrektor twierdzi, że się zaczęło teraz to jest to nieprawda, bo pamiętam, a jestem 

radnym dosyć długo, że już dużo wcześniej były różne tego typu sprawy, a teraz się nasiliło. 

A nasiliło się przez pani protesty, przez pisma jakiegoś człowieka, które nie wiadomo skąd się 

wziął i skąd ten człowiek ma informacje opisując radnych. Takich rzeczy nie powinno się 

robić. Chętnie więc zagłosuje za przyjęciem oświadczenia. Zostanie sprawa wyjaśniona i będę 

też miał spokój, jeżeli tego  w szkole nie ma". 
 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych S. Szczepaniak 

powiedział cyt. "Do tej pory byłem za przeprowadzeniem kontroli. Ale dzisiaj po 

wysłuchaniu pani dyrektor, że podpisane nazwiska nie są prawdziwe, to jest to kolejny 

anonim. Burmistrz jako organ odpowiedzialny powinien zająć się tą sprawą. Jest 

odpowiedzialny za szkołę, więc niech przeprowadzi kontrolę, a ja wstrzymuję się od głosu". 
 

Radna U. Furmaniak powiedziała cyt. "§2 oświadczenia mówi, że wykonanie oświadczenia 

woli Rady Miejskiej w Golinie powierza się Burmistrzowi Goliny, czyli co rada postanowi 

burmistrz wykona. Mam pytanie do radcy prawnego, są wyroki rozstrzygające przeciw 

podjęciu takim działaniom. Organ podkreślił, że rada posiada kompetencje kontrolne wobec 

burmistrza, natomiast nie posiada uprawnień nadzorczych, a tylko one dają prawo do 

nałożenia obowiązku określonego działania bądź zaniechania. Rada nie może zobowiązać 

burmistrza do określonego zachowania się". 
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział cyt. "Już odpowiedziałem radnemu, że to nie jest 

forma zobowiązania".  
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Radna U. Furmaniak powiedziała cyt. "Dla mnie jako wykonanie oświadczenia woli, ja jako 

radna odbieram w ten sposób, jeżeli ja zagłosuję za i będzie przegłosowane, to pan burmistrz 

będzie musiał się dostosować do woli radnych i wykonać. My tak interpretujemy ten przepis". 
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział, że w międzyczasie sprawdził, co zakwestionował 

radny M. Majewski, że faktyczne Karta Nauczyciela jest z 26.01.1982 r. a nie z 26.01.1984 r. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poprosił radnych o naniesienie zmiany w oświadczeniu 

dotyczącej zmiany daty Karty Nauczyciela. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zadał pytanie radcy prawnemu T. Lisewskiemu 

cyt. "Co miał zrobić przewodniczący rady miejskiej, jeżeli do niego wpływa pismo z jakimiś 

konkretnymi zarzutami potwierdzonymi czy też nie potwierdzonymi, czego my nie możemy 

stwierdzić i nie stwierdzamy. Po prostu wpłynęło pismo do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Golinie z zarzutami podpisane przez 9 osób, więc co przewodniczący według 

pana na podstawie wiedzy przepisów prawnych, może zrobić? Czy może wziąć to pismo  

i stwierdzić, że nie znam tych ludzi i sprawa jest nieaktualna? Czy może taki problem 

zostawić samemu sobie, czy musi podjąć jakieś działania? Proszę, aby pan nam to wyjaśnił. 

Proszę państwa, przewodniczący rady jak i radni mamy naprawdę w pewnych momentach 

trudne rzeczy do rozważenia. I to jest jedna z wielu spraw, która jest naprawdę bardzo trudna. 

My nie mamy żadnych kompetencji, aby to rozpatrzyć. Ale czy mamy prawo przejść nad tym 

do porządku dziennego i uznać takie pismo podpisane, mimo że nie znamy tych ludzi, bo  

w gminie mieszka ponad 11 tys. ludzi i nie musimy wszystkich znać". 
 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  

W. Grodzki powiedział cyt. "Chciałem panią dyrektor tylko pocieszyć, że jeżeli chce pani 

udać się do sądu, to mam przyrzeczenie od osób, które informowały o takich sytuacjach, że 

oni będą wtedy chcieli być świadkami". 
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział cyt. "Jest to kwestia przewodniczącego i tego jak się 

zachowuje. Ja jestem tylko osobą, która zajmuje się kwestiami prawnymi tak jak np. pan 

radny zwrócił uwagę z dziennikiem ustaw. Z całym szacunkiem do radnych nie chciałbym 

wchodzić w dyskurs jak zachowa się pan przewodniczący. Takie pytanie jest do 

przewodniczącego i z całym szacunkiem, jak to mówią w sądzie "pytanie było lekko 

sugerujące". Nie wolałbym wchodzić w rolę przewodniczącego, z całym szacunkiem. 

Wolałbym ustosunkować się do kwestii stricte prawnych. Pan przewodniczący dokonał 

pewnych czynności i swoim działaniem zrobił to co zrobił. Nie moja rola oceniać działania 

przewodniczącego". 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek powiedział cyt. "Nie chciałem, aby pan oceniał 

działania przewodniczącego. Chodzi o to, że jak jesteśmy w takim gronie, gdzie jest obecnych 

wiele osób zainteresowanych tą sprawą, to jeżeli wpływa do przewodniczącego pismo  

z jakimiś konkretnymi zarzutami, to jak przewodniczący ma się zachować i co z taką 

informacją zrobić".   
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział cyt. "Czy to przewodniczący, czy radny powinien dbać 

o to, aby społeczeństwu lepiej się żyło i problemy społeczeństwa były rozwiązywane. Taka 

jest rola radnych i taki cel przyświeca wszystkim radnym. Wiadomo, że są pewne spory, 

dyskusje i tego nie kwestionuję, natomiast zasadniczo, taka jest państwa rola". 
 

Radny M. Majewski o godz. 12:30 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział cyt. "Ja z załącznikiem nr 2 do oświadczenia 

byłem w instytucji, której nazwy nie podam, ponieważ nie zapytałem się, czy mogę użyć jej 
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nazwy. Ta instytucja zapoznała się z treścią tego pisma i byłem mówiąc szczerze w szoku, 

gdy usłyszałem stwierdzenie "to się nadaje do prokuratury". To tylko tyle chciałem 

powiedzieć, nie mówię kto i gdzie miało to miejsce, bo nie zapytałem się czy mogę użyć 

nazwy instytucji, w której rozmawiałem. Czy jeszcze są pytani dotyczące oświadczenia?". 
 

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

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 8 radnych, przeciw 4 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

Radny M. Majewski o godz. 12:35 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

W związku z powyższym oświadczenie Rady Miejskiej w Golinie w sprawie 

przeprowadzenia audytu antymobbingowego oraz audytora wewnętrznego w Szkole 

Podstawowej w Golinie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek złożył zdanie odrębne do protokołu cyt. 

"Głosowałem za przyjęciem oświadczenia, ponieważ zależy mi na wyjaśnieniu i zakończeniu 

tej sprawy w sposób polubowny, spokojny, abyśmy jako rada zajęli się innymi, ważnymi 

sprawami, aby ten temat został zakończony i te pisma, które wpływają do Rady Miejskiej  

w Golinie, do innych instytucji zakończyły się, bo jest to żenujące i niepotrzebne nam, 

gminie, pani dyrektor, nikomu nie jest to potrzebne". 
 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  

W. Grodzki zgłosił zdanie odrębne do protokołu, że głosował za przyjęciem oświadczenia.   
 

Radna U. Furmaniak zgłosiła zdanie odrębne do protokołu, że głosowała przeciw przyjęciu 

oświadczenia. 
 

Radny L. Kwiatkowski zgłosił zdanie odrębne do protokołu, że głosował przeciw przyjęciu 

oświadczenia. Powiedział, że wyraża zgodę na ujawnienie jego nazwiska w prasie, że 

głosował przeciw przyjęciu oświadczenia. 
 

Radna I. Kościelska zgłosiła zdanie odrębne do protokołu, że głosowała przeciw przyjęciu 

oświadczenia. 

Punkt 7 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej  

z kontroli za I kwartał 2018 roku - temat 2, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 

Radny M. Wieczorek o godz. 12:45 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny L. Kwiatkowski o godz. 12:48 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

13. 
 

Radny M. Wieczorek o godz. 12:50 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 
 

Radny L. Kwiatkowski o godz. 12:52 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek odczytał pisma kierowane do dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Golinie podczas trwania kontroli: pismo OOG.0012.1.2.2018 z 12.03.2018 r. 

stanowiące załącznik nr 7 do protokołu wraz z odpowiedzią dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Golinie z 16.03.2018 r. stanowiące załącznik nr 8 do protokołu pismo OOG.0012.1.3.2018 
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z 26.03.2018 r. stanowiące załącznik nr 9 do protokołu wraz z odpowiedzią dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Golinie z 28.03.2018 r. stanowiące załącznik nr 10 do protokołu oraz pismo 

OOG.0012.1.5.2018 z 09.04.2018 r. stanowiące załącznik nr 11 do protokołu wraz  

z odpowiedzią dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie z 13.04.2018 r. stanowiące załącznik 

nr 12 do protokołu. 
 

Radny K. Szymański o godz. 13:05 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny M. Majewski odnośnie przedstawionego protokołu zapytał się, czy przekazane środki  

z ZFŚS gimnazjum na dzień 01.09.2017 r. w wysokości 17 732,59 zł stanowiły oszczędności. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek odpowiedział, że w przekazanym komisji 

rewizyjnej sprawozdaniu z wykonania ZFŚS za 2017 rok zostało opisane, że są to środki 

pochodzące z ZFŚS gimnazjum, innej informacji nie było. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 13:08 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała pismo z 25.04.2018 r. od dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Golinie J. Kruckiej zawierające uwagi do protokołu z kontroli Komisji 

Rewizyjnej, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Radna U. Furmaniak o godz. 13:10 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek ustosunkował się do zawartych w odczytanym 

piśmie  uwag. Wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o przekazane podczas 

kontroli dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem. W protokole z kontroli zostały 

więc zawarte stwierdzenia na podstawie przedłożonej dokumentacji. Komisja nie otrzymała 

wyjaśnień odnośnie procentowego i kwotowego dofinansowania świadczenia z funduszu 

socjalnego. Następnie powiedział, że ze względu na opóźnienia w dostarczaniu dokumentów 

podczas kontroli, złożoność problemu oraz wiele niejasności wymagających rzetelnego 

wyjaśnienia, czas przedstawienia protokołu z kontroli został wydłużony, co zgodne jest ze 

statutem gminy. Natomiast odnośnie wydania przez przewodniczącego komisji rewizyjnej 

upoważnień do przeprowadzenia kontroli, stwierdził że kontrola przeprowadzana była w sali 

narad Urzędu Miejskiego w Golinie, więc takie upoważnienie nie było potrzebne, jak również 

okazanie się dowodami osobistymi przed przystąpieniem do kontroli uważa za zbędne  

z uwagi na to, że pani dyrektor zna członków Komisji Rewizyjnej. Oznajmił, że dyrektor 

znała doskonale zakres kontroli o czym została wcześniej pisemnie poinformowana. Kolejnie 

powiedział, że przekazanie dzisiaj przez dyrektor pisma z uwagami do protokołu z kontroli 

wszystkim radnym jest złamaniem przepisów statutu gminy, ponieważ uwagi powinny zostać 

złożone tylko do przewodniczącego rady.  
 

Radna U. Furmaniak o godz. 13:14 wróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

13. 
 

Radny K. Szymański o godz. 13:15 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 13:20 wróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
   
Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że ze względu na zmianę 

przewodniczącego komisji rewizyjnej protokół z kontroli został dopiero dzisiaj 

przedstawiony. Oznajmił, że był informowany przez przewodniczącego o możliwości 

wydłużenia terminu kontroli ze względu na obszerną dokumentację, co zgodne jest z §88 

statutu gminy, który mówi, że "w wyjątkowych sytuacjach kontrola może trwać dłużej".   
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Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę w obradach LII sesji, która 

trwała od godz. 13:25 do godz. 13:45. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wznowił obrady LII sesji. 
 

Radna Z. Kasprzak nie wróciła po przerwie na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 

Punkt 8 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie przesunięcia tablicy informacyjnej we Węglewie powiedział, że sprawa została 

zgłoszona do GDDKiA, 

- nieruchomość po remizie OSP Węglewskie Holendry nie jest własnością gminy Golina.  
 

Punkt 9 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zaproponował rozważenie wykupu działki pod 

drogę stanowiącej przedłużenie ul. Olimpijskiej w kierunku ul. Poniatowskiego. 
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia  

i Opieki Społecznej powinna zająć się działalnością LZS "Polonia" w Golinie. Stwierdził, że 

działalność klubu sportowego jest dofinansowywana z budżetu gminy, natomiast wyniki 

sportowe są słabe. Należałoby więc sprawdzić, co jest tego powodem. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że LZS "Polonia" nie jest jednostką 

organizacyjną gminy i taka kontrola nie należy do zakresu Komisji ds. Oświaty, Kultury  

i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Sprawdzeniem wydatkowanych środków finansowych 

na funkcjonowanie klubu powinna raczej zająć się Komisja ds. Budżetu i Finansów oraz 

Spraw Samorządowych.   
 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  

W. Grodzki powiedział, że był dzisiaj z burmistrzem na stadionie w Golinie, więc nie można 

zarzucić komisji, że nie interesuje się sprawami sportu. Natomiast wyniki sportowe raz są 

lepsze, a raz gorsze. Burmistrz z uwagi na stanowisko bardzo dobrze zajmuje się sprawami 

kadrowymi. Oznajmił, że radny L. Kwiatkowski nie bywa na meczach i może nie wie, że 

ostatnio na meczu wyjazdowym Polonia Golina wygrała 4:1. Pozytywnym efektem jest także, 

że w zespole gra coraz więcej zawodników z Goliny. 
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił o oczyszczenie z chwastów i piasku chodnika i ścieżki 

rowerowej wzdłuż ul Kolejowej na odcinku od ul. Okólnej w kierunku torów kolejowych. 

Następnie poprosił o wyrównanie tłuczniem dróg gruntowych na ul. Orchowskiego,  

ul. Młodzieżowej i ul. Górniczej.  
 

Radna U. Furmaniak ponowiła o założenie barier ochronnych przy drodze w Głodowie, 

wyrównanie i nawiezienie tłucznia na drogę w Zarzynie oraz o założenie lustra drogowego na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych Głodowo - Rosocha. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek przypomniał o poprawieniu, w ramach 

gwarancji powykonawczej, zaniżonych studzienek kanalizacyjnych na drodze powiatowej  

ul. Poniatowskiego.  
 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych S. Szczepaniak 

zgłosił naprawę nawierzchni asfaltowej drogi w Kraśnicy.  
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Radny K. Substelny z uwagi na przejeżdżający ciężki transport drogą gminną w Golinie 

Kolonii zgłosił o podsypanie poboczy celem zabezpieczenia drogi przed dalszym 

niszczeniem. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła o wcześniejszą informację odnośnie 

planowanych w Spławiu prac równiarki na drogach gruntowych, ponieważ chciałaby 

osobiście nadzorować prace równiarki na drogach na terenie sołectwa. Oznajmiła, że do tej 

pory zawsze była obecna podczas prac równania dróg i koordynowała te prace. Ostatnio 

jednak równania dróg odbyły się pod nadzorem radnego K. Substelnego i mieszkańcy 

zgłaszają niezadowolenie z efektów równanych dróg. Został powyrywany kamień, którym  

w ubiegłym roku zostały utwardzone drogi w wyniku czego będzie trzeba ponownie 

wydatkować pieniądze na naprawę drogi. Powiedziała, że jako sołtys zna doskonale stan dróg 

gruntowych wobec czego wie, które z dróg wymagają gruntownych napraw. Wobec tego 

poprosiła, aby z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem była poinformowana  

o rozpoczęciu prac równania dróg.  
 

Radna I. Kościelska w imieniu prezesa OSP w Przyjmie podziękowała za przyznane środki na 

remont dachu strażnicy OSP w Przyjmie. Poinformowała, że jednostka OSP w Przyjmie przez 

ostatnie 3 lata wydała ok. 3 tys. zł na przeprowadzenie prac remontowych budynku strażnicy. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się radnej I. Kościelskiej, czy zostanie 

sporządzony protokół z kontroli za I kwartał br. w zakresie pierwszego tematu, ponieważ tę 

kontrolę dokonywała komisja rewizyjna pod jej przewodnictwem. 
 

Radna I. Kościelska stwierdziła, że jako przewodnicząca komisji rewizyjnej rozpoczęła 

kontrolę zaplanowaną w I kwartale 2018 r. w zakresie I tematu. W międzyczasie złożyła 

rezygnację z pełnionej funkcji, dokumenty zostały przekazane i nie podała, że kontrola 

została zakończona. W kontroli brali udział wszyscy członkowie komisji rewizyjnej, a nigdzie 

nie jest zapisane, że protokół z kontroli musi napisać przewodniczący komisji rewizyjnej.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przerwał powyższą dyskusję i powiedział, że kwestie 

związane z protokołem kontroli za I kwartał - temat I zostaną wyjaśnione podczas 

najbliższego posiedzenia wspólnych komisji rady.  
 

Radny M. Majewski zgłosił, że na ul. Kwiatowej w Kawnicach oświetlenie uliczne włącza się 

i wyłącza zbyt późno, natomiast lampa przy posesji p. Nowackiej jest uszkodzona. 
 

Radny J. Szrama poprosił o uprzątnięcie rowów przy drodze powiatowej w kierunku 

Brzeźniaka. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie J. Krucka powiedziała, że przeprowadzona kontrola 

przez Komisję Rewizyjną w Golinie przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze. Następnie 

stwierdziła cyt. "nie miałam czasu, aby protokół z kontroli wnikliwie przeanalizować, bo 

otrzymałam go w poniedziałek, a już dzisiaj był przedstawiony na sesji. W myśl przepisów 

mam 7 dni do wniesienia uwag, więc skrócono mi ten czas do minimum na odwołanie ...". 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przerwał dyrektor wypowiedź cyt. "w pouczeniu jest 

zapis, że kierownik kontrolowanego działu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Golinie uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od otrzymania 

protokołu. To prawo pani ma i nikt tego prawa pani nie skraca, nie wydłuża, to prawo istnieje. 

A że dzisiaj na sesji został przedstawiony ten protokół, nie ma nic wspólnego z tym, o czym 

pani wspomniała. To tyle w kwestii wyjaśnienia". Następnie przewodniczący oddał głos 

dyrektor szkoły. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie J. Krucka powiedziała cyt. "w wyjątkowych 

sytuacjach kontrola może trwać dłużej, zgadzam się, ale nie zostałam poinformowana. Jeśli 

przestrzegamy tak co do joty przepisów, to powinnam być poinformowana, a nie kontrola 

trwa od 16 marca do 20 kwietnia, te uwagi, które były zawarte były zgłaszane przeze mnie na 

komisji 20 kwietnia, więc można policzyć ile ta kontrola trwała. Jak jesteśmy takimi 

formalistami to bądźmy nimi do końca. Nie było pisemnego upoważnienia określającego 

zakres kontroli i osób wydelegowanych do kontroli, zgodnie ze statutem gminy Golina. Jak 

się trzymamy względów formalnych, co z tego że ja pana przewodniczącego znam. 

Zobowiązani są przedstawić do czynności kontrolnych i okazać kierownikowi 

kontrolowanego podmiotu pisemnego upoważnienia oraz dowody osobiste. Poza tym pan 

przewodniczący przebywał na terenie Centrum Usług Wspólnych i wypytywał o sprawy 

związane z kontrolą 9 kwietnia, nie główną księgową tylko księgową bez upoważnienia.  

W kwestii formalnej, tylko zgłosiłam swoje uwagi na piśmie i być może jeszcze odniosę się 

później". 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział cyt. "nie chcę nikogo krytykować. 

Wyrzućmy z siebie złość, pewne działania. Byłem przewodniczącym komisji rewizyjnej   

i członkiem komisji rewizyjnej. Nie spotkałem się do tej pory z tym, co dzisiaj się wyprawia. 

Kontrolujemy wszystkie jednostki organizacyjne, placówki oświatowe, co roku burmistrza  

i nie spotkałem się z czymś takim. Wystąpiliśmy jako komisja rewizyjna do burmistrza  

o przyznanie nagrody dla dyrektor szkoły podstawowej w Radolinie za precyzyjne 

udostępnienie wszelkich materiałów podczas przeprowadzonej kontroli. Spotkaliśmy się  

z pełnym uśmiechem także podczas kontroli z dyrektor szkoły w Kawnicach panią 

Warzychowską jak również z dyrektor szkoły w Przyjmie panią Jankowską. W moim 

odczuciu z pełnym zrozumieniem. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym rady i myślę, 

że swoje czynności wykonuje zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli jest taka przyczyna, że 

kontrola musi zostać wydłużona, to musi to wykonać, aby kontrola została zakończona".    
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek odniósł się do wypowiedzi dyrektor szkoły  

J. Kruckiej cyt. "rzeczywiście byłem 9 kwietnia w Centrum Usług Wspólnych, aby złożyć 

pismo z zaproszeniem dla pani Emilii Przybylskiej na posiedzenie komisji rewizyjnej. Ta pani 

pismo ma, jednak nie pojawiła się na posiedzeniu, ani nie odpisała komisji, tylko przyszła na 

posiedzenie pani Gradecka i powiedziała, że pani Przybylska jest chora. Pismo było 

skierowane do pani Emilii Przybylskiej, ponieważ księguje ona wszystkie te faktury. 

Mieliśmy pytania dlaczego akurat w taki sposób są faktury księgowane". 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zamknął powyższą dyskusję. Stwierdził, że powyższa 

wymiana zdań nie mieści się w zakresie punktu "zapytania i wolne wnioski". Następnie 

poprosił przybyłych na sesję nauczycieli o nie zakłócanie obrad sesji. Oznajmił, że to jest 

sesja Rady Miejskiej i należy zachować powagę. Kolejnie udzielił głosu sołtysowi Adamowa 

T. Duryńskiemu. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, czy zostanie wyrównany odcinek drogi gruntowej 

w kierunku Brzeźniaka. Następnie podziękował za wykonanie drogi Adamów - Przyjma 

Cegielnia, chociaż uważa, że powinna zostać wyremontowana z użyciem trwalszych 

materiałów. Kolejnie, w odniesieniu do sprawy szkoły podstawowej w Golinie, stwierdził, że 

jeżeli w szkole jest wszystko w porządku to dyrektor nie powinna obawiać się kontroli. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński kończąc polemikę w temacie szkoły podstawowej  

w Golinie powiedział, że w żadnej ustawie, przepisie nie ma, że przewodniczący rady gminy, 

powiatu udziela głosu osobom przychodzącym na sesję. Wyjątek stanowią osoby zaproszone 

na sesję. Poprosił, aby z sesji Rady Miejskiej nie robić jarmarku. Jeżeli państwo, chcecie 
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przedstawić jakieś problemy to 9 maja odbędzie się wspólne posiedzenie komisji rady, na 

którym można to zrobić.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w odniesieniu do przedstawionych kwestii powiedział: 

- wykup odcinka drogi ul. Olimpijska - wiele razy próbował już ten problem rozwiązać, 

jednak cena proponowana przez właściciela jest za wysoka. Powiedział, że ma obowiązek 

dbać o budżet gminy; 

- wyniki LZS Polonia może są nie takie jakbyśmy oczekiwali. Z budżetu gminy wydatkowane 

są środki na działalność klubu. W ostatnim czasie odbył spotkania z działaczami klubu, na 

którym zostało ustalone, że musi nastąpić zmiana trenera. Ważną kwestią w działalności 

sportowej jest zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Następnie 

zaprosił na posiedzenie klubu, na którym odbędzie się wybór składu komisji rewizyjnej; 

- drogi gruntowe na terenie Goliny w najbliższym czasie zostaną wyremontowane. Następnie 

powiedział, że prace równiarki nadzoruje radny K. Substelny, ponieważ sołtysi czy 

przewodniczący rad osiedli nie zawsze w danym czasie mogą być obecni podczas robót. 

Podziękował radnemu K. Substelnemu za zaangażowanie w prace w terenie. Oznajmił, że 

mieszkańcy Spławia podczas rozmów twierdzą, że drogi zostały dobrze naprawione. Środki  

z budżetu gminy są racjonalnie i prawidłowo wydatkowane, co może sprawdzić komisja 

rewizyjna. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska oznajmiła, że jako sołtys Spławia odpowiada przed 

mieszkańcami i chciałaby osobiście nadzorować prace na drogach sołectwa. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi: 

- barierki ochronne przy drodze w Głodowie zostaną wykonane przez ZGKiM Sp. z o.o.  

w Golinie, jednak należy mieć świadomość, że łączy się to z dodatkowym wydatkowaniem 

środków; 

- droga w Golinie Kolonii - będzie chciał spotkać się z właścicielem firmy transportowej, 

która przejeżdża tą drogą celem dokonania uzgodnień i rozwiązania problemu; 

- droga Adamów - Przyjma Cegielnia w myśl nowych przepisów nie może zostać 

zrealizowana ze środków FOGR; 

- oświetlenie uliczne w Kawnicach zostanie wyregulowane z dostosowaniem do godzin 

wieczornych i porannych, natomiast naprawa lampy zostanie zgłoszona pracownikowi urzędu 

odpowiedzialnemu za oświetlenie drogowe; 

- uprzątnięcie poboczy przy drodze powiatowej w Brzeźniaku należy do zadań powiatu. 

Następnie powiedział, że została wyremontowana droga gruntowa w Brzeźniaku; 

- zgłaszane do naprawy drogi m.in. w Kraśnicy i Węglewie zostaną wykonane i uzupełnione 

tłuczniem i destruktem. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek o godz. 14:35 wyszedł z obrad sesji. Stan 

obecnych radnych wynosi 13. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że ma doskonałe rozeznanie odnośnie stanu 

dróg na terenie gminy. Oznajmił, że na bieżąco kontroluje wykonywane prace drogowe. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała burmistrzowi za inwestycje drogowe. 

Stwierdziła, że środki z funduszu sołeckiego na terenie sołectwa Spławie zostały przekazane 

na naprawę dróg, a za wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego odpowiedzialny jest 

sołtys. Powiedziała, że chciałaby aby współpraca układała się dalej jak najlepiej, wobec czego 

prosi o wcześniejszą informację odnośnie planowanych prac na drogach sołectwa Spławie.  

Następnie powiedziała, że w ramach współpracy z gminą zostało przez właściciela firmy 

Scania wykonane utwardzenie pobocza wzdłuż drogi przy placu zabaw. 
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Radny K. Szymański zgłosił uprzątnięcie piasku z wydzielonego pasa drogi tzw. schetynówki 

przy posesji p. Juszczaka. 
 

Radny M. Kwaśniewski przypomniał o oczyszczeniu z trawy i chwastów ścieżki rowerowej 

przy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Okólnej w stronę Adamowa. Powiedział, że Zarząd 

Dróg Powiatowych powinien o to zadbać, ponieważ jest to droga powiatowa. 
 

Radna I. Kościelska powiedziała, że droga Adamów - Przyjma Cegielnia mogłaby zostać 

lepiej wykonana. Przypomniała, że w 2017 r. radni oglądali tę drogę i wtedy niektórzy radni 

zobowiązali się do zakończenia jej przebudowy.  
 

Radny M. Majewski w imieniu mieszkańców zgłosił o załażenie lampy ulicznej przy 

skrzyżowaniu drogi krajowej k-92 z drogą gminną w kierunku wiatraka.  
 

Radna I. Kościelska o godz. 14:42 opuściła obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał o zbliżających się uroczystościach z okazji 

Święta 3 Maja. Następnie poinformował przybyłych nauczycieli szkoły podstawowej  

w Golinie, aby złożyli na piśmie do przewodniczącego komisji ds. oświaty kwestie, które 

chcieliby przedstawić i omówić na posiedzeniu komisji. 
 

Punkt 10 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:45 obrady LII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
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