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P R O T O K Ó Ł   NR  II/2010 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 6 grudnia 2010 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 Tadeusz Nowicki, Zastępca Burmistrza 

Goliny Andrzej Budny, Sekretarz Goliny Henryk Bąk oraz Skarbnik Goliny Kinga 

Musiałkiewicz, Radca prawny Dominik Kurowski. 

 

Punkt 1 

II Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 15:15 i poprowadziła Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, 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 
Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie  II  Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Ślubowanie Burmistrza Goliny. 

4. Informacja o stanie Gminy Golina. 

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny. 

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zakończenie  II  Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca A. Kapturska 

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. 

 

Punkt 3 

Ślubowanie Burmistrza 

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Goliny 

Tadeusz Piotr Nowicki złożył wobec Rady Miejskiej w Golinie ślubowanie o następującej 

treści: 

 

„Obejmując urząd Burmistrza Goliny, uroczycie ślubuję, że dochowam wierności prawu,            

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców gminy”. Dodając „Tak mi dopomóż Bóg”. 
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Punkt 4  

Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił informację o stanie Gminy Golina, która 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 
Radna Urszula Furmaniak zapytała się, czy była rozważana możliwość, aby zamiast zaciągać 

kredyty gmina wyemitowałaby obligacje. 

 

Radny Zdzisław Maciaszek zapytał się o wysokość zadłużenia gminy oraz na jaki czas 

zaciągnięte zostały kredyty. 

 

Skarbnik Kinga Musiałkiewicz odpowiedziała, że od czwartku rozpoczyna się omawianie 

projektu budżetu na rok 2011 i temat zadłużenia gminy zostanie wtedy szczegółowo 

przedstawiony. 

 

Radny Wojciech Wojdyński zapytał się, czy został wyjaśniony problem w Szkole 

Podstawowej w Golinie, który zgłaszał na poprzedniej sesji.  

 

Radny Lech Kwiatkowski poprosił o przedstawienie tematu odśnieżania dróg w całej gminie. 

 

Punkt 6 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie diet za udział w pracach 

Rady Miejskiej i jej organów. 

 

Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca A. Kapturska 

zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie diet za udział w pracach Rady 

Miejskiej i jej organów została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Punkt 7 
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Burmistrza Goliny. 

 

Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca A. Kapturska 

zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny. 

 

Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza Goliny została przyjęta i stanowi  załącznik nr 4 do protokołu. 
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Punkt 8 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Tadeusz Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane pytania przez radnych: 

- w sprawie odśnieżania dróg powiedział, że na terenie miasta odśnieżaniem zajmuje się 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie, natomiast na terenie gminy drogi 

odśnieżają podwykonawcy. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi główne wraz ze 

skrzyżowaniami. Nie jesteśmy jednak w stanie w jednym czasie odśnieżyć wszystkich dróg  

i dlatego prosiłby o wyrozumiałość. Należy również pamiętać o tym, że trzeba zebrany śnieg 

wywieźć i problemem staje się ograniczona liczba odpowiednich ku temu miejsc. 

Otrzymujemy także informacje o nierzetelnym wykonywaniu prac przez podwykonawców, 

więc będziemy musieli wobec nich wyciągać konsekwencje; 

- w sprawie zgłoszonego problemu w Szkole Podstawowej w Golinie powiedział, że 

wyjaśnienie złoży Z-ca Burmistrza Andrzej Budny; 

- odnośnie obligacji stwierdził, że wśród samorządów były one popularne 10 lat temu. Gmina 

na bardzo dobrych warunkach posiada zaciągnięte kredyty m.in. w Banku Gospodarstwa 

Krajowego. Uważa, że ze względu na koszty realizowanych inwestycji w grę wchodzi tylko 

kredyt. O obligacjach można byłoby pomyśleć przy dużo większych zadaniach. 

 

Skarbnik Kinga Musiałkiewicz powiedziała, że przygotuje odpowiedź w sprawie korzystania 

z kredytów i obligacji.  

 

Z-ca Burmistrza Andrzej Budny powiedział, że zgłoszony problem przez radnego Wojciecha 

Wojdyńskiego został przekazany pani dyrektor i obecnie trwają wyjaśnienia w tej sprawie.  

 

Punkt 9 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny Wojciech Grodzki zapytał się kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie zatoczek przy 

drodze krajowej K-92.  

 

W-ce Przewodnicząca Zofia Kasprzak powiedziała, że mieszkańcy z ul. Mickiewicza skarżą 

się, że nie są odśnieżane wjazdy do posesji z głównej drogi.  

 

Radny Wojciech Wojdyński zapytał się jakie konsekwencje ze strony gminy zostaną 

wyciągnięte w stosunku do wspomnianych nierzetelnych podwykonawców. 

 

Burmistrz Tadeusz Nowicki powiedział, że są zgłoszone niezadowolenia, co do odśnieżania 

przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Jeżeli wykonywane prace przez Spółdzielnię nie 

poprawią się to zrezygnujemy z ich usług. Kierownik ZGKiM obiecał, że będzie prowadził 

szczegółowy nadzór nad wykonywanymi pracami, jednak nie jest w stanie sprawdzić 

wszystkich dróg. Natomiast za odśnieżanie drogi krajowej K-92 na naszym terenie 

odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Koninie. 

Obiecał przekazać informację o uprzątnięcie śniegu z zatoczek parkingowych. Zwrócił się   

z prośbą, aby na bieżąco informować, które miejsca należy odśnieżać.  

Natomiast jeżeli chodzi o wjazdy do posesji z drogi krajowej na ul. Mickiewicza, to problem 

stanowi odsypywany przez pług śnieg, który właściciele posesji powinni odśnieżyć we 

własnym zakresie.  

 

Sekretarz Henryk Bąk powiedział, że należy liczyć się z tym, że będą pojawiać się sytuacje, 

gdzie właściciele nie będą wyrażać zgody, aby śnieg zostawał usuwany na ich grunty.  



4 

 

Oznajmił, że drogi odśnieżane są w kolejności kategorii dróg i w pierwszej kolejności 

odśnieżane są drogi główne. 

 

Radny Zdzisław Maciaszek powiedział, że widział w jaki sposób są odśnieżane drogi.  

Z zatoczek nie jest w ogóle uprzątnięty śnieg, a przejścia dla pieszych są zasypywane przez 

odgarniany śnieg z drogi. Oznajmił, że zebrany śnieg z dróg, ZGKiM mógłby wywozić na 

wolne place np. na krańce ulic.  

 

Przewodnicząca Anna Kapturska poinformowała o wspólnym posiedzeniu Komisji, które 

odbędzie się 9 grudnia o godz. 14:00. 

 

Punkt 10 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:15 obrady II Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Anna Kapturska 

 


