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P R O T O K Ó Ł  NR  LIX/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

20 września 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, Sekretarz Goliny 

Anna Górzna, Skarbnik Goliny Janina Adamczewska i Kajetan Kalicki pracownik Kancelarii 

Radcy Prawnego Tomasza Lisewskiego. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Punkt 1 
LIX 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 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 LIX sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z LVII i LVIII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.     

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  

i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych 

napojów na terenie gminy i miasta Golina. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Golina.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2017.  

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

36/12 w obrębie nr 0007 Głodowo.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 

124/14 i nr 124/15 w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę 

wewnętrzną.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/240/2017 Rady Miejskiej  

w Golinie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2018 rok.  

17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

18. Zapytania i wolne wnioski.  

19. Zakończenie LIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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Do przedstawionego porządku obrad LIX sesji nie zostały wprowadzone zmiany. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przedstawionym porządkiem 

obrad LIX sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym przedstawiony porządek LIX sesji został przyjęty. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów z LVII i LVIII 

sesji bez odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

W związku z powyższym protokoły z LVII i LVIII 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. 

Następnie burmistrz poinformował, że stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Golinie 

powierzył p. Ewie Kutnik na czas od 18 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. i odczytał 

zarządzenie nr 90/2018 w niniejszej sprawie. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie Ewa Kutnik podziękowała burmistrzowi za 

powierzenie jej stanowiska dyrektora szkoły. Oznajmiła, że ma nadzieję na zrealizowanie  

w ciągu roku szkolnego wszystkich zadań, których zobowiązała się podjąć. Następnie 

przedstawiła swoją karierę zawodową w działalności oświatowej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował p. Janowi Kasprzakowi za pełnienie 

obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Golinie w okresie od 1 września br. do  

17 września br. Podkreślił, że najważniejsze jest dobro uczniów.  
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny K. Szymański zapytał się o planowane zagospodarowanie niewykorzystanych środków 

w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie transportu miejskiego. 
 

Radna U. Furmaniak zapytała się o kontrolę obozu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  

w Pobierowie, o zagospodarowanie niewykorzystanych środków w ramach Konińskiego 

Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie transportu miejskiego oraz poprosiła  

o przekazanie informacji odnośnie  programu Ministerstwa Środowiska "Czyste powietrze". 
 

Radny S. Szczepaniak ponowił prośbę o rozwiązanie problemu z brakiem wody na terenie 

jednej posesji we Węglewskich Holendrach. 
 

Radny M. Majewski zapytał się o realizację instalacji urządzeń plenerowej siłowni i placu 

zabaw w Adamowie i Kawnicach. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się na jaki okres zostało podpisane 

porozumienie z Miastem Konin na transport w zakresie przewozu publicznego 

ogólnodostępnego. 
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Radny J. Szrama zapytał się kiedy lampy drogowe w Brzeźniaku zostaną podłączone do linii 

energetycznej. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się o kondycję finansową Spółki ZGKiM  

w Golinie oraz o realizację w szkołach programu "Umiem pływać". 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie zgłoszonego problemu przez radnego  

S. Szczepaniak braku wody w gospodarstwie w Węglewskich Holendrach poinformował, że 

zlecił wykonanie kosztorysu 2 firmom zajmującym się wierceniem studni. Zapewnił, że  

w najbliższym czasie problem zostanie rozwiązany. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował o wystosowaniu do Prokuratury 

Rejonowej w Koninie zapytania w związku z artykułem w "Gazecie Golińskiej" napisanym 

przez p. Gralińskiego, czy wobec radnych Rady Miejskiej w Golinie toczą się postępowania 

prokuratorskie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że tego typu insynuacje nie mogą pozostać bez 

wyjaśnienia i odpowiedzi.  
 

Dyrektor Biblioteki w Golinie Ż. Matlewska powiedziała, że rozmawiała z p. Gralińskim, 

który poinformował, że w "Gazecie Golińskiej", która jest dodatkiem do "Gazety Słupeckiej" 

będzie zamieszczał informacje i artykuły dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych, 

które odbywają się w Golinie. 

Punkt 6 
Skarbnik Goliny J. Adamczewska omówiła zmiany w budżecie w stosunku do 

przedstawionych podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 13 września br. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2018. 
  
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 LIX/317/2018 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 udzielenia dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków.      

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 LIX/318/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia dotacji celowej na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Punkt 8  

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy i miasta 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 LIX/319/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania tych napojów na terenie gminy i miasta Golina została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej w mieście 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 LIX/320/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w mieście Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński o godz. 13:15 ogłosił przerwę w obradach sesji, która 

trwała do godz. 13:35. 
 

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

w Golinie. 

Punkt 10  

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 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 LIX/321/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Golina została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Punkt 11 

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

nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
 

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 LIX/322/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Punkt 12 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 

2017. 
 

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 LIX/323/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia wyników 

kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2017 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Punkt 13 

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

na nieodpłatne przejęcie działki nr 36/12 w obrębie nr 0007 Głodowo.  
 

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 LIX/324/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie działki nr 36/12 w obrębie nr 0007 Głodowo została jednogłośnie 

podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Punkt 14 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 124/14 i nr 124/15 w obrębie nr 0018 Rosocha-

Kolonia z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. 
 

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 LIX/325/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie działek nr 124/14 i nr 124/15 w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia  

z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 

12 do protokołu. 

Punkt 15 

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

na przekazanie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. 
 

Radny M. Wieczorek o godz. 13:53 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr LIX/326/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Punkt 16 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XLVI/240/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 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 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 

Uchwała Nr LIX/327/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr 

XLVI/240/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu.  

Punkt 17  

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Radny M. Wieczorek o godz. 14:00 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie niewykorzystanych środków w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej 

Interwencji w zakresie transportu miejskiego powiedział, że po 15 listopada br. Urząd 

Marszałkowski ogłosi jeszcze konkurs na budowę ścieżek rowerowych i punkt przesiadkowy 

lub punkt przesiadkowy i zakup autobusu,  

- w obozie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Pobierowie dofinansowanym ze środków 

GKRPA w Golinie uczestniczyło 10 osób z jednostki OSP w Przyjmie, która reprezentowała 
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gminę Golina w Powiatowych Zawodach Strażackich. Obóz organizowany był przez gminę 

Kleczew. Skontrolowane zostały warunki panujące na terenie obozu, 

- program "Czyste powietrze" realizowany będzie przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 

Środowiska. Dofinansowanie uzależnione będzie od dochodu. W dniu 24 września br.  

w Domu Kultury w Golinie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy 

zainteresowanych dofinansowaniem, 

- instalację urządzeń plenerowej siłowni i placu zabaw w Adamowie i Kawnicach realizować 

będzie firma, która została wybrana z tzw. wolnej ręki, ponieważ do ogłoszonego przetargu 

nie przystąpiła żadna firma. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do 15 października 

2018r. za kwotę 42 111,51 zł.     

- w zakresie przewozu publicznego ogólnodostępnego nie nastąpiły żadne zmiany i realizacja 

odbywać się będzie na dotychczasowych warunkach, 

- odnośnie podłączenia do linii energetycznej lamp drogowych w Brzeźniaku, które zostały 

założone w 2014 r. powiedział, że po przeprowadzeniu obszernych wyjaśnień i opracowaniu 

dokumentacji w najbliższym czasie podłączenie ma zostać zrealizowane, 

- sytuacja finansowa w Spółce ZGKiM w Golinie jest zadawalająca. Na budynku została 

założona termoizolacja i elewacja oraz teren przygotowany jest do podłączenia budynku do 

sieci gazowej. Został zakupiony samochód do odbioru makulatury. Poza podstawowymi 

usługami świadczonymi przez spółkę tj. utrzymanie zieleni, czystości na drogach i ulicach, 

odbiór odpadów komunalnych, wykonywane są także roboty budowlane na zlecenie np. 

budowa chodników w Golinie.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie A. Łeska powiedział, że obecnie głównym 

inwestycyjnym planem jest przystosowanie kotłowni do zmiany ogrzewania na gazowe. 

Całkowity koszt szacowany jest na ok. 40 tys. zł. W budynku zostały docieplone  

i wymalowane pomieszczenia pracownicze i socjalne. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że docelowo planowane jest, aby wszystkie 

placówki gminne posiadały ogrzewanie gazowe.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie A. Łeska poinformował, że Spółka nie posiada 

zaciągniętych kredytów, w lutym został spłacony kredyt na ciągnik. Została zakupiona 

używana beczka asenizacyjna. Stan zatrudnienia pozostaje bez zmian i wynosi 21 osób.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi: 

- w programie "Umiem pływać" uczestniczą wszystkie szkoły z terenu gminy, dzieci 

dowożone są na pływalnię w Koninie. 
 

Punkt 18 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że dla poprawy bezpieczeństwa na chodniku przy ul. 

Konopnickiej należy dopuścić od strony ul. Kopernika ruch rowerowy. Następnie ponowił  

wniosek o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie uprzątnięcia z chwastów 

chodnika przy ul. Kolejowej oraz oczyszczenia studzienek z piasku na ul. Cmentarnej.     
 

Radny J. Szrama zgłosił wycięcie krzewów na poboczach drogi powiatowej w Głodowie, 

ponieważ zasłaniają widoczność.  
 

Sołtys Głodowa P. Działak zwrócił się z pytaniem do radnej U. Furmaniak, czy jest radną 

tylko Rosochy, czy również Głodowa. 
 

Radna U. Furmaniak stwierdziła, że jeśli sołtys uczestniczyłby we wszystkich sesjach, to 

wiedziałby jakie potrzeby były przez nią zgłaszane. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński przerwał dyskusję pomiędzy sołtysem Głodowa  

P. Działakiem a radną U. Furmaniak. 
 

Radna U. Furmaniak zawnioskowała o założenie lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych Rosocha - Głodowo oraz ponowiła o założenie barierek ochronnych przy 

drodze gminnej obok mostka w Głodowie. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy burmistrz rozważał gdzie zostałyby wybudowane ścieżki 

rowerowe, jeżeli gmina otrzymałaby jeszcze środki pochodzące z projektu Konińskiego 

Obszaru Strategicznej Interwencji.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że chciałby wykonać ścieżkę pieszo - 

rowerową od Goliny do Myśliborza wzdłuż drogi wojewódzkiej. 
 

Radna Z. Kasprzak poprosiła o założenia kosza na śmieci przy przystanku na ul. Słowackiego 

znajdującego się po prawej stronie drogi w kierunku Myśliborza. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się na jakim etapie jest procedura komunalizacji dróg 

na terenie gminy. Następnie zapytał się, czy zdemontowaną wiatę przystankową z ul. 

Poniatowskiego będzie można postawić w Adamowie naprzeciw sali OSP z przeznaczeniem 

dla dzieci dojeżdżających do szkoły. 
 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak poprosiła o założenie kosza na śmieci przy przystanku 

autobusowym w Kraśnicy oraz o wykoszenie terenu wokół przystanku. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek poprosił o wykoszenie chwastów przy ścieżce 

rowerowej na ul. Kusocińskiego. 
 

Radny L. Kwiatkowski zgłosił, że tabliczki z nazwami ulic w Golinie (ul. Cmentarna, ul. 

Poprzeczna, ul. Poniatowskiego, ul. Kopernika) są poodwracane, co należy naprawić. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zgłosiła o naprawienie dziury w drodze przy krzyżu 

w Spławiu. 
 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak zgłosiła o zasypanie dziury na rozgałęzieniu dróg przy posesji  

p. Robaka w Kraśnicy. 
 

Radny M. Majewski poprosił o kosz na śmieci na przystanek autobusowy w Kawnicach 

naprzeciw kościoła.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że do koszy na śmieci przy przystankach 

autobusowych wrzucane są najróżniejsze śmieci, nawet z gospodarstw domowych. Często 

zdarza się, że śmieci są podpalane. Jest to bardzo niebezpieczne i trudno stwierdzić 

sprawców. Opróżnianie koszy wiąże się także z dodatkowymi kosztami dla gminy.   
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się o częstotliwość opróżniania koszy na 

śmieci. Stwierdziła, że duży problem stanowią śmieci z gospodarstw domowych, które 

wrzucane są do ulicznych koszy. Z uzyskanych informacji wie, że szczególnie taka sytuacja 

powtarza się przy aptece na ul. Strażackiej.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie A. Łeska odpowiedział, że zgodnie z umową kosze 

uliczne opróżniane są 2 razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek poinformował o zakończeniu sprawy  

w związku ze złożoną przez niego skargą do Okręgowej Izby Adwokackiej na działanie 

adwokata Artura Kopra z Poznania. Na mocy wydanego postanowienia zostanie wystosowane  
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w stosunku do wspomnianego upomnienie dziekańskie jako środek dyscyplinarny w dalszej 

jego pracy zawodowej.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński wyjaśnił, że wcześniej przerwał polemikę pomiędzy 

radną U. Furmaniak a sołtysem Głodowa P. Działakiem, ponieważ pytania powinny być 

zadawane burmistrzowi. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że na drogach najważniejsze jest zapewnienie 

bezpieczeństwa, które może zostać zagrożone, jeżeli będzie dopuszczony ruch rowerowy na 

chodniku przy ul. Konopnickiej. Następnie powiedział, że do Zarządu Dróg Powiatowych 

zostało wystosowane pismo o uprzątnięcie chodników i poboczy przy drogach powiatowych. 

Zaznaczył, że w ramach prac interwencyjnych przez pracowników ZGKiM w Golinie został 

zebrany piasek z poboczy na ul. Cmentarnej. Następnie powiedział, że do Zarządu Dróg 

Powiatowych zostanie zgłoszone wycięcie krzewów przy drodze powiatowej w Głodowie. 

Odnośnie luster drogowych poinformował, że planowane jest zamontowanie luster  

w Myśliborzu, w Golinie i w Rososze. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że przy wyjeździe ze Spławia Kolonii 

na drogę powiatową powinno także być założone lustro drogowe. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie komunalizacji dróg powiedział, że gmina 

przekazała już odpowiednie dokumenty do powiatu. Następnie odnośnie postawienia wiaty 

przystankowej w Adamowie oznajmił, że nie widzi żadnych przeszkód, aby wiata została 

postawiona. Natomiast przegląd tabliczek z nazwami ulic zostanie zlecony Spółce ZGKiM  

w Golinie i będzie to naprawione.  
 

Sołtys Głodowa P. Działak powiedział, że nie ma publicznego dojazdu do jeziora 

Głodowskiego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że na dzisiejszej sesji została przyjęta uchwała 

o nieodpłatnym przejęciu przez gminę działki w Głodowie, która będzie przeznaczona pod 

drogę z dojściem do jeziora. Przypomniał, że właścicielem jeziora jest gmina Kazimierz 

Biskupi. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że 21.09. o godz. 9:30 odbędzie się 

spotkanie nad jeziorem Głodowskim przedstawicieli władnych instytucji dotyczące sytuacji 

związanych z utrudnieniem dojazdu do wód jeziora. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała pismo od mieszkańców Głodowa 

dotyczące dofinansowania postawienia hali stalowo - namiotowej na placu sołeckim, które 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał pismo mieszkańców Kolna w sprawie remontu 

drogi gruntowej w Kolnie, które stanowi załącznik nr 16 do protokołu oraz pismo od LZS 

"Polonia Golina" w sprawie zakupu kosiarki i optymalnego nawodnienia płyty boiska, które 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu i pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r. nieruchomości zajętych na cele 

bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowiące załącznik nr 18 do protokołu. 
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Punkt 19 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 15:40 obrady LIX sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka      

 Wojciech Wojdyński 


