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P R O T O K Ó Ł  NR  LIII/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

14 czerwca 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 
LIII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 13:10 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 LIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 310/13  

w obrębie nr 0021, Węglew, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną osiedlową.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranego terenu miejscowości Golina i Myślibórz, gmina Golina (projekt nr 300). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina (projekt nr 301).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina (projekt nr 302).  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów 

Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Golina. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy 

Golina. 

14. Przedstawienie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli za II kwartał 

2018 roku.  

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

16. Zapytania i wolne wnioski.  

17. Zakończenie LIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad LIII sesji nie zostały wprowadzone zmiany. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek złożył oświadczenie do protokołu z LII sesji 

cyt. "nie należę do żadnego układu towarzyskiego, które to stwierdzenie narusza moje dobre 

imię wśród mieszkańców oraz moja żona pracuje w Szkole Podstawowej w Golinie od 1999 r. 
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a więc od czasu kiedy nie byłem jeszcze radnym Rady Miejskiej w Golinie i została 

zatrudniona przez poprzednią dyrektor Halinę Sznycer. Jest nauczycielem dyplomowanym  

i nie jest to przypadek, że jest nauczycielem w tej szkole. Została zatrudniona jako nauczyciel 

języka niemieckiego". 
 

Radna Z. Kasprzak złożyła oświadczenie do protokołu z LII sesji cyt. "nie miałam wpływu, 

że mój mąż jest wicedyrektorem w Szkole Podstawowej w Golinie, którym został z mocy 

ustawy po likwidacji gimnazjum. Dyrektorem Gimnazjum w Golinie został w 1999 r. kiedy 

nie pełniłam funkcji radnej Rady Miejskiej w Golinie i nie miałam żadnego wpływu na 

objęcie przez niego stanowiska dyrektora. Nie należę również do żadnego układu 

towarzyskiego, co odnoszę do wypowiedzi dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie". 
 

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

W. Grodzki powiedział, aby w protokole z LII sesji znalazły się cytaty wypowiedzi dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Golinie J. Kruckiej. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów z LI i LII sesji 

bez odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z LI i LII sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały przyjęte. 
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że 4 czerwca br. podczas uroczystości  

w Kłodawie zorganizowanej przez Towarzystwo Samorządowe z okazji Dnia Samorządności  

Ż. Matlewska i A. Kapturska otrzymały Europejski Medal Samorządu, natomiast 11 czerwca 

br. A. Kapturska odebrała w Senacie RP nagrodę 16. edycji konkursu „Sołtys Roku”, 

zorganizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński i Burmistrz Goliny M. Durczyński złożyli 

gratulacje Wiceprzewodniczącej Rady A. Kapturskiej.   
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała za gratulacje i życzenia.  
 

Radna U. Furmaniak poprosiła o informacje dotyczące zmian w Prawie łowieckim oraz 

zapytała się jakie zapadły decyzje komisarza Wyborczego w Koninie odnośnie ustalonych 

okręgów wyborczych na terenie gminy.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się o składowane beczki w magazynie przy  

ul. Poniatowskiego. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się o szczegóły spotkania  

w Kazimierzu Biskupim odnośnie Jeziora Głodowskiego. 
 

Radna I. Kościelska zgłosiła do naprawy dziury w nawierzchni asfaltowej na drodze  

w Przyjmie Cegielnia i przy wiatraku.  
 

Radny M. Wieczorek poprosił o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych o wycięcie 

chwastów przy drodze powiatowej we Węglewie, które zasłaniają widoczność. 
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Radny M. Majewski zgłosił o naprawę studzienki na drodze przed torami przy posesji  

p. Pogorzelskich. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się, czy gmina posiada informację ile 

ofert wpłynęło na realizację zagospodarowania przestrzeni publicznej i utworzenia miejsc 

rekreacji w Adamowie, Golinie, Kraśnicy i Węglewie. 
 

Radny J. Szrama zgłosił do naprawy dziury na drodze w Brzeźniaku przy posesji  

p. Izdebskich.  

Punkt 6 
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2018.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony podczas wspólnego posiedzenia komisji rady przed dzisiejszą sesją. 
 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska poprosiła o naniesienie poprawki w §1 z 2017 roku na 2018 

rok. 

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 15 radnych. 
 

Uchwała Nr LIII/290/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

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

na nieodpłatne przejęcie działki nr 310/13 w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod 

drogę wewnętrzną osiedlową.   

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 15 radnych. 
 

Uchwała Nr LIII/291/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie działki nr 310/13 w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod 

drogę wewnętrzną osiedlową została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Punkt 8 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała podstawę prawną projektu uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu 

miejscowości Golina i Myślibórz, gmina Golina (projekt nr 300). 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo 

omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

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

Uchwała Nr LIII/292/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu miejscowości Golina i Myślibórz, 

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

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał podstawę prawną projektu uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu 

w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina (projekt nr 301). Następnie przypomniał, że 

projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas wspólnego posiedzenia 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr LIII/293/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu miejscowości Węglew, gmina 

Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości 

Węglew, gmina Golina (projekt nr 302). Następnie przypomniał, że projekt uchwały był także 

szczegółowo omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy mapki są prawidłowo załączone do projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że załączniki map zostały sprawdzone  

i są prawidłowo dołączone do przedstawionych projektów uchwał.   
  
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 15 radnych. 
 

Uchwała Nr LIII/294/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu miejscowości Węglew, gmina 

Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały  w sprawie  określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.  
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr LIII/295/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 

9 do protokołu. 

Punkt 12 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że zgodnie z uwagami radnych wniosek  

o przyznanie stypendiów został uaktualniony o klauzule informacyjne w związku z ustawą  

o ochronie danych osobowych tzw. RODO. 
 

Radca prawny T. Lisewski poinformował, że w związku z ustawą RODO w Urzędzie 

Miejskim w Golinie został wyznaczony inspektor ds. ochrony danych osobowych, który 

opiniuje wszystkie sprawy dotyczące danych osobowych.   
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zasad, trybu 

przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu 

Gminy Golina. 
 

Radny M. Majewski stwierdził, że w regulaminie zostały uwzględnione II klasy gimnazjalne, 

których już od przyszłego roku szkolnego nie będzie. 
 

Kierownik CUW A. Górzna odpowiedziała, że zasady przyznawania stypendiów  

w regulaminie obejmują obecny rok szkolny, a więc także wyniki uczniów II i III klas 

gimnazjalnych. 
 

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

Uchwała Nr LIII/296/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zasad, trybu przyznawania  

i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy 

Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Punkt 13 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Golina. 
 

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 15 radnych. 
 

Uchwała Nr LIII/297/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom 

bezdomnym z terenu gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński o godz. 14:20 ogłosił przerwę w obradach sesji, która 

trwała do godz. 14:35. 
 

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

w Golinie. 
 

Radny M. Kwaśniewski i radny S. Szczepaniak nie wrócili po przerwie na obrady sesji. Stan 

obecnych radnych wynosi 13. 

Punkt 14 

Przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej K. Substelny odczytał protokół  

z kontroli za II kwartał 2018 roku, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 14:43 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 
 

Radny S. Szczepaniak o godz. 14:45 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 

Punkt 15 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- zmiany w Prawie łowieckim wprowadziły odpowiedzialność sołtysów za szacowanie szkód, 

co jest ogromnie problematyczne. W związku ze zgłaszanymi postulatami ze strony 

organizacji łowieckich i sołtysów przygotowywane są zmiany w zakresie kontrowersyjnych 

zapisów ustawy, sprawami szkód mają zajmować się Ośrodki Doradztwa Rolniczego; 

- uchwalone okręgi wyborcze na terenie gminy zostały zakwestionowane przez Komisarza 

Wyborczego w Koninie, który sugeruje utrzymanie okręgów przyjętych w 2012 r. Nie 

zapadły jednak jeszcze ostateczne decyzje; 

- poinformował, że Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenie zastępcze odnośnie zmiany 

nazwy ulicy 35 Lecia na Heleny Konopackiej; 

- odnośnie beczek składowanych w magazynie przy ul. Poniatowskiego powiedział, że gmina 

nie otrzymała oficjalnych informacji w tym temacie. Sprawą zajmuje się Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Natomiast beczki z terenu Przyjmy zostały 

częściowo wywiezione, pozostało jeszcze 6 beczek. Poinformował, że został powiadomiony 

Okręgowy Urząd Górniczy odnośnie niepokojących zgłoszeń na terenie sąsiadującego 

pożwirowiska; 

- w sprawie Jeziora Głodowskiego poinformował, że wspólnie z gminą Kazimierz Biskupi 

zostaną powołane 3 osobowe zespoły, które zajmą się opracowaniem zagospodarowania 

terenów rekreacyjnych; 

- naprawę nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych realizować będzie Spółka ZGKiM 

w Golinie; 

- chwasty na poboczach dróg będą usuwane w ramach prac interwencyjnych przez 

pracowników zatrudnionych przez Powiatowy Urząd Pracy; 

- zarwana studzienka na drodze powiatowej - usterka zostanie sprawdzona; 

- termin składania ofert dotyczących wykonania ogólnodostępnych miejsc rekreacji został 

wydłużony o tydzień. Zostaną wybudowane siłownie zewnętrzne w Golinie: przy boisku 

Orlik wraz z boiskiem do piłki plażowej, w parku i za Przychodnią Zdrowia, w Kawnicach 

przy boisku Orlik, w Adamowie za świetlicą wiejską oraz w Kraśnicy za świetlicą wiejską; 

- do naprawy drogi gruntowej w Brzeźniaku zostanie wykorzystany gruby kamień,  

- przy torach drogi zostaną naprawione po zakończeniu prac modernizacyjnych linii 

kolejowej. 
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Punkt 16 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek poprosił o udrożnienie studzienek na  

ul. 35 Lecia, które są zasypane. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że są to studzienki chłonne, których udrożnienie 

związane jest z nakładami finansowymi, które mieszkańcy mogli przeznaczyć z funduszu 

osiedlowego. 
 

Przewodniczący Rady J. Mirek powiedział, że w pierwszej kolejności należałoby 

przeprowadzić ekspertyzę odprowadzenia wody. Następnie powiedział, że dyrektorzy szkół 

powinni zostać poinformowani o podjętej dzisiaj uchwale dotyczącej stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów. Zapytał się, czy zostanie utwardzony destruktem odcinek 150 m drogi 

dojazdowej do posesji p. Wiatrowskiego, który na własny koszt z otrzymanego materiału 

utwardził drogę w Przyjmie.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że dyrektorzy szkół zostaną powiadomieni  

o przyjętej uchwale dotyczącej stypendiów. Następnie poinformował, że został złożony 

wniosek do GDDKiA na pozyskanie destruktu na utwardzenie dróg.  
 

Radny S. Szczepaniak zapytał się o podstawy ponoszenia kosztów rozgraniczania działek 

przez właścicieli działek ze sobą sąsiadujących. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że należy sprawdzić przepisy prawne w tym 

zakresie. 
 

Radna I. Kościelska podziękowała radnemu J. Mirkowi za zainteresowanie się stanem drogi 

w Przyjmie. Oznajmiła, że doskonale zna sprawę i najpierw należy utwardzić kamieniem 

wspomniany odcinek drogi, a następnie położyć destrukt. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska pogratulowała zorganizowania na hali 

widowiskowo - sportowej w Golinie Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Koszykowej Olimpiad 

Specjalnych.  
 

Dyrektor Biblioteki Ż. Matlewska poinformowała o dużym sukcesie w zorganizowaniu 

ogólnopolskiego turnieju, który był wielką promocją dla gminy i miasta. Następnie przekazała  

informację o zajęciach, które odbywają się w ciągu tygodnia na hali. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy radny K. Substelny zapozna radnych 

oraz prasę z wydaną decyzją Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą rozstrzygnięcia sprawy 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Radny K. Substelny odpowiedział, że do prasy wcześniej nie podawał żadnych informacji, 

więc również teraz niczego nie będzie przekazywał. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że Wojewoda Wielkopolski stwierdził, 

że w przeprowadzonym wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie nie doszło do 

uchybień prawnych. Zaapelował do radnych, aby zastanowili się co i gdzie mówią. 
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział, że każdy z radnych ma prawo zgłaszać swoje 

wątpliwości. Oznajmił, że służy pomocą prawną wszystkim radnym.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że radca prawny T. Lisewski jest pierwszą 

pomocą w rozwiązywaniu problemów i wątpliwości prawnych, więc radni w pierwszej 

kolejności powinni z jego doświadczenia korzystać. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że na podstawie oświadczenia Rady 

Miejskiej w Golinie zlecił przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz audytu 

antymobbingowego w Szkole Podstawowej w Golinie. Powiedział, że raport z audytu 

antymobbingowego przekaże najpierw do Kuratorium Oświaty w Koninie, a następnie radni 

zostaną z nim zapoznani. Następnie odczytał sprawozdanie z audytu wewnętrznego odnośnie 

prawidłowości gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Szkole 

Podstawowej w Golinie w roku 2017, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Mieszkaniec Goliny Jarosław Bokuniewicz zapytał się o treść przyjętej uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu miejscowości 

Golina i Myślibórz, gmina Golina. Następnie zapytał się na jakiej podstawie zostały nadane 

nazwy ulic w Golinie, których działki nie zostały wydzielone pod drogi. Oznajmił, że jeżeli 

nie nastąpiło wydzielenie gruntu pod ulicę, to nie ma podstaw do domagania się podjęcia 

uchwały o jej nazwie. Nadać nazwę drodze wewnętrznej można tylko wówczas, gdy spełnia 

warunki takiej drogi. Przede wszystkim musi to być pas terenu wydzielony geodezyjnie pod 

drogę. Zgodnie z ustawą nazwę drogom wewnętrznym nadaje rada gminy po uzyskaniu 

pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Gmina więc nie 

powinna nadawać nazwy drodze wewnętrznej zgodnie z art. 8 o drogach publicznych. 

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga 

pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Organy władzy 

publicznej nie mogą domniemywać swych kompetencji. Kompetencje organów muszą jasno  

i jednoznacznie wynikać z przepisów prawa, ponieważ organy administracji publicznej 

obowiązuje zasada "co nie jest prawem dozwolone jest zakazane". Dlatego podjęcie 

przedmiotowej uchwały bez upoważnienia ustawowego organu nadzoru uważa się za 

naruszenie prawa prowadzące do stwierdzenia jej nieważności. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 16:15 opuściła obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że projekt podjętej dzisiaj uchwały nr 

LIII/292/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranego terenu miejscowości Golina i Myślibórz, gmina Golina był szczegółowo 

omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji rady, na którym p. J. Bokuniewicz był obecny  

i miał możliwość zapoznać się z jego obszerną treścią. Następnie odniósł się do stawianych 

zarzutów przez p. Jarosława Bokuniewicza cyt. "na podstawie planu zagospodarowana 

przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV/119/2008 z dnia  

4 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Golina dla obszarów w mieście Golinie oraz miejscowości Myślibórz i Spławie nastąpiła 

zmiana przeznaczenia działek w obrębie geodezyjnym Golina i Myślibórz. W wyniku zmiany 

przeznaczenia uzyskały one przeznaczenie z rolnych na budowlane. Część terenu działki 

została przeznaczona pod poszerzenie drogi oznaczona na planie jako 3 KD-D. Z przepisów 

prawa wynika, że szerokość minimalna przeznaczona pod drogi jako KD-D wynosić ma  

w liniach rozgraniczających minimalnie 10 m. Projektowana droga miała znajdować się na 

działce należącej do Gminy Golina nr 653 i miała być poszerzona z działek przylegających do 

szerokości minimalnej 10 m. Plan przewidywał, także powstanie drogi równoległej do drogi 

wojewódzkiej oznaczonej jako 5 KD-D, która została narzucona w trakcie uzgodnień planu 

przez organ uzgadniający plan - drogi wojewódzkie, aby nie powodować konieczności 

obciążania kolejnymi zjazdami indywidualnymi na drogę wojewódzką tyko poprzez drogę 

gminną. W trakcie procedury planistycznej polegającej na opracowaniu  planu miejscowego                                 

p. Bokuniewicz nie wnosił uwag ani wniosków. 19.05.2014 r. państwo Bokuniewicz złożyli 

do Urzędu Miejskiego w Golinie wniosek o zmianę granic projektowanych dróg, nie 

zgadzając się na poszerzenie. Wniosek został potraktowany jako wniosek o zmianę planu. 
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Pomimo tego w dniu 28.05.2014 r. właściciele działek złożyli wniosek o zaopiniowanie 

projektu podziału polegającego na wydzieleniu działek budowlanych. Państwo Bokuniewicz 

nie zgodzili się na wydzielenie gruntu dla potrzeb poszerzenia pod drogę publiczną (gminną) 

z ich działek. Taki podział został zaakceptowany przez Urząd zakładając, że dokonana 

zostanie zmiana planu, w wyniku której nie będzie konieczności poszerzania drogi z działek 

p. Bokuniewicz. Działki zostały podzielone, a właściciele po upływie okresu 5-letniego 

obowiązywania opłaty planistycznej, część działek sprzedali. 

Dnia 30.09.2016 r. Rada Miejska w Golinie odnosząc się niejako do wniosku p. Bokuniewicz 

podjęła Uchwałę Nr XXV/122/2016 w sprawie opracowania zmiany planu z roku 2008. 

Prace planistyczne : 

- 30.09.2016 r. podjęta została przez Radę Miejską ww. uchwała w sprawie przystąpienia do 

zmiany planu, 

- dokonane zostały obwieszczenia o przystąpieniu do prac planistycznych i możliwości 

składania wniosków do planu w sposób zwyczajowy przyjęty zgodnie z ustawą o planowaniu                                 

i zagospodarowaniu przestrzennym (BIP, ogłoszenie w prasie, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego) w terminie do 20.05.2017 r. 

- państwo Bokuniewicz złożyli wniosek w dniu 13.07.2017 r. w którym zażądali 

"zadośćuczynienia", a jednocześnie "powrotu do właścicieli terenu przeznaczonego na 

poszerzenie". 

Założenia dotyczące zmiany planu polegały na tym, aby zmienić przeznaczenie drogi 3KD-D 

z planu z 2008 r. na KD-W (droga wewnętrzna gminna) w szerokości działki należącej tylko 

do Gminy Golina bez konieczność poszerzania z działek prywatnych, co niewątpliwie 

przyniosłoby korzyść właścicielom, bo mogliby większą część działki przeznaczyć pod 

zabudowę, a dla gminy, że nie powodowałoby to konieczności wykupu od właścicieli, 

- w wyniku dalszej procedury uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia do planu od instytucji 

opiniujących i uzgadniających, 

- w między czasie poinformowano pismem z dnia 03.08.2017 r. państwa Bokuniewicz, że ich 

opracowywany plan jest odpowiedzią na ich wcześniejszy wniosek, 

- po uzyskaniu opinii i uzgodnień od instytucji, dokonano obwieszczeń (tryb jak wyżej)                          

o możliwości zapoznania się z opracowanym projektem zmiany planu i określono termin 

dyskusji publicznej na 24.10.2017 r. 

- 23.10.2017 r. państwo Bokuniewicz wystosowali pismo odnosząc się do projektu planu nie 

zgadzając się na określenie w planie opłaty planistycznej (jest to obowiązek ustawowy), nie 

zgadzając się na projektowaną drogę 5 KD-D (droga została narzucona przez zarządcę dróg 

wojewódzkich jako droga równoległa, służąca do obsługi komunikacyjnej terenu), nie 

zgadzając się na poszerzenie projektowanych dróg 4 KD-D, 3 KD-D, 3 KD-L, 

- 24.10.2017 r. wycofali ww. pismo i złożyli kolejne uzupełniając o fakt, iż nie zgadzają się 

na lokalizację istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej przechodzącej przez skraj 

ich działki - de facto przeznaczonej pod poszerzenie drogi 2KD-Z (rozmieszczenie linii 

wskazane przez zakład energetyczny). Jednocześnie żądając zadośćuczynienia i dopuszczając 

możliwość wykupu przez Gminę Golina, co jest sprzeczne z poprzednimi wnioskami, 

- 24.10.2017 r. zorganizowano dyskusję publiczną m.in. z udziałem p. Bokuniewicza, który 

nie zgodził się na jakąkolwiek zmianę aktualnego użytkowania gruntów, która może 

spowodować zmniejszenie ich wartości, 

- 14.11.2017 r. pismo p. Bokuniewicz dotyczące podtrzymania wcześniejszych uwag oraz 

umożliwienia lokalizacji budynku na terenie przeznaczonym w planie pod drogę, 

- 06.12.2017 r. Burmistrz rozpatrzył negatywnie uwagi p. Bokuniewicz przekazując 

jednocześnie do rozpatrzenia Radzie Miejskiej, 

- 27.03.2018 r. pismo p. Bokuniewicz nie zgadzające się z rozpatrzeniem uwag przez 

Burmistrza, 

- 09.05.2018 r. Komisje Rady Miejskiej, na których omówiono projekt planu, 
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- w dalszym etapie Rada Miejska na sesji zadecydowała o podjęciu przedmiotowej uchwały. 

Zauważyć należy, iż plan miejscowy uchwalony w 2008 r. dał możliwość przekształcenia 

gruntów rolnych na budowlane z konicznością uwzględnienia odpowiednich rozwiązań 

komunikacyjnych po części narzuconych przez instytucje uzgadniające, takich jak zarządca 

drogi wojewódzkiej czy właściciel sieci energetycznej.  

W wyniku uchwalenia planu w 2008 r. państwo Bokuniewicz mają możliwość sprzedawać 

swoje działki jako działki budowlane a nie teren rolny.  

Rozwiązania komunikacyjne związane z poszerzeniem dróg wynikają z odpowiednich 

rozporządzeń mówiących o tym jaką szerokość mają mieć drogi gminne KD-D lub 

wewnętrzne KD-W. 

Burmistrz i Rada Miejska dwukrotnie przychyliła się do wniosku państwa Bokuniewicz, po 

pierwsze zmieniając przeznaczenie działek, po drugie minimalizując szerokość projektowanej 

drogi 3KD-D i 4 KD-D do szerokość działki należącej do Gminy Golina. Pozostałe 

szerokości i lokalizacje drogi 5K-D wynikają z narzuconych przepisów prawa. 

Odnosząc się do zarzutu opłaty planistycznej naliczanej przy sprzedaży działek zauważyć 

należy, iż obowiązek jej ustalenia w planie nakazuje ustawa o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. W planie z 2008 r. było to 30% naliczanej od różnicy 

wzrostu wartości przeznaczenia obowiązującego przed planem, a wartością po uchwaleniu 

planu zagospodarowania. Odczekując 5-letni okres państwo Bokuniewicz uniknęli ww. opłaty 

i sprzedali działki po okresie jej obowiązywania. 

Obecny projekt planu zakłada 20% stawkę naliczaną w przypadku zbycia działek od różnicy 

wartości obowiązującej a uchwalonej. W przypadku sprzedaży działek w okresie mniejszym 

niż 5 lat ww. opłata zostanie wyliczona przez rzeczoznawcę na dzień sprzedaży  

z uwzględnieniem stanu użytkowania i przeznaczenia. 

Państwu Bokuniewicz przysługuje możliwość odwołania się do Sądu Administracyjnego,                      

w przypadku uznania naruszenia ich dóbr, wówczas Sąd rozstrzygnie czy faktycznie miało 

ono miejsce".  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie nadania nazw ulic w Golinie zakwestionowanym 

przez p. J. Bokuniewicza powiedział, aby p. J. Bokuniewicz zwrócił się na piśmie  

o wyjaśnienia w tej sprawie. Następnie stwierdził, że gmina otwarta jest na rozwój o czym 

świadczy ilość 260 wydanych w ostatnim czasie decyzji budowlanych. Powiedział, że całą 

odpowiedzialność za podjęte decyzje i działania bierze na siebie. Nigdy też nie było jego 

intencją działanie przeciwko państwu Bokuniewicz. Zawsze stara się pomóc mieszkańcom.  
 

Mieszkaniec Goliny J. Bokuniewicz zapytał się, czy droga przy Urzędzie Miejskim w Golinie 

jest 8 m szerokości. Następnie poprosił o wskazanie lokalizacji w Golinie ulic: Akacjowa, 

Kąkolowa, Klonowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa i Wrzosowa. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, aby p. Bokuniewicz zwrócił się na piśmie  

z pytaniami w zakresie interesujących go spraw.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że np. we Węglewie nazwy ulic zostały nadane 

na wniosek mieszkańców. Nadanie nazw ulic ma ogromne znaczenie dla wprowadzenia ładu 

przestrzennego i czytelnej numeracji nieruchomości adresowej, usprawnia komunikację,  

a także umożliwia ustalanie numerów porządkowych dla budynków położonych na 

przyległych nieruchomościach. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek nawiązując do złożonych do Wojewody 

Wielkopolskiego zastrzeżeń przez radnego K. Substelnego w sprawie przeprowadzonych 

wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie W. Wojdyńskiego oznajmił, że 

rozstrzygnięcie wojewody powinno zostać przekazane do "Przeglądu Konińskiego", aby 

mieszkańcy dowiedzieli się, że wybór został dokonany zgodnie z przepisami prawa.  
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Punkt 17 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 16:30 obrady LIII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      

 Wojciech Wojdyński 


