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P R O T O K Ó Ł   NR  V/2011 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 3 lutego 2011 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, Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz oraz Radca prawny Dominik Kurowski. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 1 

V Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 12:00 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  V  Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu 

płatności i wysokości stawek opłaty targowej, wyznaczenie inkasenta oraz określenie 

wysokości inkasa.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularza deklaracji  

i informacji podatku od nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2011 – 2014: 

1) odczytanie projektu uchwały, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3) dyskusja nad projektem uchwały, 

4) przegłosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza i poprawek zgłoszonych 

przez radnych, 

5) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011 – 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2011: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

2) odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków 

poszczególnych Komisji, 

5) dyskusja nad projektem budżetu, 
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6) przegłosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza i poprawek zgłoszonych 

przez radnych, 

7) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi 

wcześniej poprawkami. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów samorządów mieszkańców Gminy 

Golina.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Golina do Związku 

Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina do Wielkopolskiego 

Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 

rok. 

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Zakończenie V  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 

Radny L. Kwiatkowski zawnioskował o przyjęcie protokołu z IV Sesji z pominięciem jego 

odczytywania na dzisiejszej Sesji. Jednocześnie poprosił, aby radni w okresie pomiędzy 

sesjami zapoznawali się z treścią wykładanych protokołów.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

W związku z powyższym protokół z IV Sesji został przyjęty.  

 

Punkt 4  

Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 
W-ce Przewodniczący J. Kaliski zawnioskował do Burmistrza o:  

- wywołanie uchwały do podjęcia w sprawie nakazania systematycznego oczyszczania rowów 

przez właścicieli gruntów, przy których rowy te znajdują się, 

- podpisanie umowy z firmą energetyczną, która przebudowuje na terenie gminy linię 

wysokiego napięcia odnośnie naprawienia dróg zniszczonych w czasie wykonywanych prac, 

- zobowiązanie firm, które zajmują się odśnieżaniem dróg do potwierdzania kart pracy przez 

sołtysów lub przez członka rady sołeckiej. 
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Radny W. Wojdyński zawnioskował o dostarczenie radnym po uchwaleniu budżetu na rok 

2011 rozpisanego budżetu z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, Dom Kultury 

oraz Bibliotekę.  

 

Radny W. Grodzki zapytał się, dlaczego Burmistrz nie przedstawił radnym podpisanych 

umów z właścicielami mieszkań nad Biblioteką odnośnie partycypacji przez nich w kosztach 

remontu budynku Biblioteki. 

 

Punkt 6 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, 

wyznaczenie inkasenta oraz określenie wysokości inkasa. Przypomniała, że projekt uchwały 

był już poddawany pod głosowanie na ostatniej sesji i został odrzucony przez radnych.  

 

Radny K. Michalak zawnioskował o wykreślenie z §1 ustępu nr 2 oraz nr 3 pkt 2.  

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz zauważyła, że zapis w §1 zmienia w całości treść §3 uchwały Nr 

XLIII/230/2009. W tej sytuacji po wnioskowanej zmianie uchwała nie będzie miała 

odniesienia do pobierania opłaty targowej na zieleniaku.  

 

Radny K. Michalak wobec powyższego zawnioskował o wykreślenie z projektu uchwały 

nazwiska p. Włodzimierza Piekarskiego i w jego miejsce wpisanie nazwiska p. Andrzeja 

Juszczaka.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu 

uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 6 radnych, przeciw 8 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 

 

Wobec powyższego odczytany projekt uchwały został odrzucony. 

 

Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym 

przez radnego K. Michalaka.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 7 radnych. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały z przegłosowaną zmianą. Następnie 

zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 7 radnych. 

 

Uchwała Nr V/17/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, 

terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, wyznaczenie inkasenta oraz określenie 

wysokości inkasa została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Punkt 7 
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

 

Ze względu na brak pytań i uwag do odczytanego projektu uchwały Przewodnicząca 

zarządziła głosowanie na 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 V/18/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Punkt 8 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od nieruchomości. 

 

Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr V/19/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od nieruchomości została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Punkt 9 

1) Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011 – 2014, 
 

2) Przewodnicząca A. Kapturska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

która stanowi załącznik nr 7 do protokołu, 
 

3) Burmistrz T. Nowicki zawnioskował o przyjęcie przez Wysoką Radę autopoprawek do 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz omówiła autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, które stanowią załącznik nr 8 do protokołu. Przypomniała, że autopoprawki były 

przedyskutowane podczas wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej. Autopoprawki 

sprowadzają się do usunięcia z projektu uchwały usterek wykazanych przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. Następnie zaplanowany pierwotnie na dwa lata remont budynku Biblioteki 

został skrócony do jednego roku. Do wykazu przedsięwzięć na lata 2013-2014 została 

wprowadzona budowa hali widowiskowo – sportowej i zagospodarowanie działki w Golinie 

na kwotę 4,8 mln zł. 
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o wniesienie poprawek do autopoprawek do projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, a mianowicie: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 

273 tys. zł, a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 273 tys. zł. 
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Burmistrz T. Nowicki poprosił radnego W. Wojdyńskiego o uargumentowanie zgłoszonego 

wniosku.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 

zapadła decyzja o wykonaniu w roku 2011 budowy boiska „Orlik 2012” w Golinie zamiast 

remontu budynku Biblioteki.  
 

4) Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Burmistrza Goliny. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

Wobec powyższego autopoprawki zostały przyjęte. 
 

Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu 6 radnych. 
 

W związku  z powyższym poprawka zgłoszona do autopoprawek została przyjęta. 
 

5) Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011 – 2014 

wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2011–2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Punkt 10 

1) Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie budżetu na 2011 

rok, 
 

2) Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych  

U. Furmaniak odczytała zbiorczą opinię Komisji, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu, 
 

3) W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu, 
 

4) Burmistrz T. Nowicki powiedział, że zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

zostały ujęte w autopoprawkach, które omówi pani Skarbnik K. Musiałkiewicz. Natomiast 

odnośnie wyrażonej zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych oznajmił, że jest w niej zawarta niekonsekwencja. Powiedział, że Wysoka 

Rada nie podjęła jeszcze decyzji o budowie boiska „Orlik 2012” w Golinie, a takie 
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stwierdzenie zostało zawarte we wspólnej opinii. Uważa za niezasadne wprowadzanie do 

budżetu w miejsce remontu budynku Biblioteki budowy „Orlika” skoro nie posiadamy 

jeszcze informacji z Urzędu Marszałkowskiego, czy otrzymamy dofinansowanie na realizację 

inwestycji. Powiedział, że w ciągu roku można dokonywać zmian w budżecie, więc jeśli 

otrzymamy dofinansowanie zawsze będzie można zmienić budżet. Poprosił Przewodniczącą 

p. A. Kapturską o udzielenie głosu dyrektor Biblioteki p. Ż. Matlewskiej. 

 

5) Skarbnik K. Musiałkiewicz przypomniała, że autopoprawki stanowiące załącznik nr 

12 do protokołu były przedmiotem dyskusji na wspólnych posiedzeniach Komisji. 

Autopoprawki usuwają usterki wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz 

związane są ze zmianą okresu realizacji przebudowy i remontu budynku Biblioteki w Golinie 

pierwotnie zaplanowanego na 2 lata, a skróconego do realizacji w 2011 roku. W związku  

z tym nastąpił wzrost w wydatkach majątkowych, które częściowo zostały pokryte 

niepodzieloną nadwyżką budżetową oraz zmniejszeniem wydatków bieżących na rzecz 

wydatków majątkowych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami  

i paragrafami w budżecie.  

 

Radny W. Grodzki zawnioskował o wprowadzenie do projektu budżetu na rok 2011  

w wydatkach majątkowych w miejsce zapisanego remontu budynku Biblioteki w Golinie, 

budowę kompleksu „Moje Boisko Orlik” w kwocie 1 313 000 zł. W związku z tym 

zaproponował o zdjęcie z działu 600 rozdz. 60016 §4300 kwoty 150 tys. zł, a z działu 801 

rozdz. 80113 §4300 kwoty 123 tys. zł, w więc w sumie 273 tys. zł. Uzyskana w ten sposób 

kwota wynosić będzie 1 313 000 zł. 

 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że udzielenie głosu dyrektorowi Biblioteki p. Ż. Matlewskiej 

powinno nastąpić w punkcie 16 porządku obrad.  

 

Radny W. Grodzki oznajmił, że obowiązuje ustalony wcześniej porządek obrad.  

 

Burmistrz T. Nowicki oznajmił, że opinia dyrektor Biblioteki p. Ż. Matlewskiej nie jest 

wiążąca i będzie tylko jej ustosunkowaniem się do potrzeb przeprowadzenia remontu 

budynku Biblioteki. W projekcie budżetu na rok 2011 zostały ujęte zadania priorytetowe  

i właśnie takim zadaniem jest remont i przebudowa budynku Biblioteki. Ze względów 

finansowych i zmiany w przepisach ustawy o finansach publicznych nie jesteśmy w stanie 

zrealizować w jednym roku więcej inwestycji, chociaż posiadamy opracowane dokumentacje. 

Na budowę drogi Węglew – Kraśnica złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i znaleźliśmy się 

na liście rezerwowej. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że udzieli głosu dyrektor Biblioteki  

p. Ż. Matlewskiej w pkt. 16 obrad. 

 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że radni W. Wojdyński i W. Grodzki w zgłoszonych 

wnioskach dotyczących wprowadzenia do budżetu budowy „Orlika” nie uwzględnili kwoty 

140 tys. zł potrzebnej na przebudowę napowietrznej linii energetycznej, którą to należy 

wykonać, aby boisko zostało dopuszczone do eksploatacji.  

 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że przebudowa linii nie jest bezpośrednio związana ze 

złożonym wnioskiem o dofinansowanie i nie widzi przeszkód, aby zabezpieczyć w budżecie 

140 tys. zł dopiero wtedy kiedy zajdzie taka potrzeba.  
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Burmistrz T. Nowicki oznajmił, że jest to zadanie odrębne jednak spójne z budową „Orlika”. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że dziwi się Burmistrzowi tak upartego dążenia do 

przeprowadzenia remontu budynku Biblioteki. Oznajmił, że radni nie są przeciwni remontowi 

Biblioteki, jednak z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie do boisk „Orlik” należy 

do budżetu wprowadzić tę inwestycję. Uważa, że młodzieży bardziej potrzebne jest miejsce 

do aktywnego spędzania czasu wolnego. Również podobnego zdania są mieszkańcy Goliny,  

z którymi przeprowadzał w tym temacie rozmowy. Następnie zawnioskował o poddanie pod 

głosowanie projektu uchwały budżetowej z zaproponowanymi poprawkami.  

 

Burmistrz T. Nowicki przypomniał, że została już podpisana z Urzędem Marszałkowskim 

umowa na dofinansowanie remontu Biblioteki i właśnie z tego powodu broni swego 

stanowiska. Powiedział, że nie jest przeciwny budowie boiska „Orlik” w Golinie.  

W momencie gdy będziemy mieć pewność, że otrzymamy dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego do budowy „Orlika”, zapewnił dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić 

do zrealizowania tego zadania.  

 

W-ce Przewodnicząca  Z. Kasprzak powiedziała, że również podpisane są umowy na inne 

inwestycje, na które nie ma środków w budżecie. 

 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o przeprowadzenie głosowania nad autopoprawkami 

Burmistrza i poprawkami zgłoszonymi przez radnego W. Grodzkiego. 

 

Radny L. Kwiatkowski przypomniał, że radni w dniu 9 grudnia otrzymali projekt budżetu na 

rok 2011, w którym nie  została uwzględniona budowa boiska „Orlik” w Golinie. Pojawiła się 

jednak szansa na pozyskanie dofinansowania środków z zewnątrz i wszyscy radni 

opowiedzieli się za złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy „Orlika” bez lodowiska.  

W dniu 16 stycznia podczas wspólnego posiedzenia Komisji delegacja nauczycieli 

wychowania fizycznego zaapelowała o wybudowanie „Orlika” w Golinie. Wtedy jeszcze nie 

był poruszany temat remontu budynku Biblioteki. Jednak w momencie składania wniosku do 

Urzędu Marszałkowskiego musiały w budżecie zostać zapisane środki na sfinansowanie 

budowy „Orlika”. Niektórzy z radnych zobowiązali się, że znajdą w budżecie środki 

finansowe na realizację budowy boiska i ci radni zdecydowali, że w pierwszej kolejności 

należy wybudować w Golinie boisko „Orlik”. Padła więc propozycja zdjęcia w całości 

środków z remontu Biblioteki oraz w części środków z utrzymania dróg i z dowozu dzieci do 

szkół. Oznajmił, że także popiera budowę „Orlika”, ale również jest za remontem budynku 

Biblioteki. Przypomniał, że wnioskował, aby poczekać na decyzję z Urzędu 

Marszałkowskiego, czy dofinansowanie zostanie nam przyznane i do tego czasu nie 

wprowadzać zmian odnośnie zaplanowanej w projekcie budżetu inwestycji. Powtórzył, że 

wszyscy radni popierają budowę „Orlika” w Golinie, jednak należy zastanowić się jaka 

przyszłość czeka Bibliotekę. Nie mamy na tę chwilę pewności, że otrzymamy dofinansowanie 

do budowy „Orlika”. Jeżeli jednak nie zostanie nam przyznane dofinansowanie, to zabrane 

środki powinny wrócić na zadania, z których zostały zabrane, a nie jak wcześniej podczas 

posiedzenia Komisji padały sugestie o przeznaczeniu pieniędzy na budowę dróg.  

 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że zgadza się z wypowiedzią radnego  

L. Kwiatkowskiego. Oznajmiła, że działanie radnych nie zmierza do nie przeprowadzenia 

remontu Biblioteki. Radni uznali, że większą potrzebę dla mieszkańców stanowi 

wybudowanie „Orlika” w Golinie, który przyczyni się do zniwelowania patologii wśród 
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młodzieży. Uważa, że radni w swoich decyzjach powinni uwzględniać potrzeby 

społeczeństwa, a nie tylko popierać siebie nawzajem.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że koszt przebudowy z remontem budynku Biblioteki 

wynosi 1 040 mln zł, a dofinansowanie  z zewnątrz 500 tys. zł. Natomiast koszt budowy 

boiska „Orlik” wynosi 1 313 mln zł, a dofinansowanie 833 tys. zł, tj. ⅔ środków pochodzi  

z zewnątrz. Przy zadłużeniu budżetu w  wysokości 13 mln zł uzasadnione jest skorzystanie  

z wyższego dofinansowania. Oznajmił, że zdjęte środki z bieżącego utrzymania dróg  

i z dowozu dzieci do szkół muszą wrócić w te same pozycje budżetu.  

 

Burmistrz T. Nowicki oznajmił, że również uważa, iż należy skorzystać z wyższego 

dofinansowania środków z zewnątrz. Jednak zabieranie pieniędzy z bieżącego utrzymania 

dróg uważa za nieroztropne. Musimy mieć zapewnione określone pieniądze na odśnieżanie 

dróg oraz na naprawę dróg zniszczonych w wyniku podtopień i powodzi. Mieszkańcy 

oczekują, że na bieżąco te problemy będą rozwiązywane, a jeśli nie będziemy mieć środków 

to trudno będzie nam działać. Również we wnioskach radnych nie zostało uwzględnione 140 

tys. zł, które przed przystąpieniem do budowy „Orlika” będzie trzeba znaleźć w budżecie.  

 

Radny K. Michalak stwierdził, że jest potrzebne zarówno wybudowanie boiska „Orlik”  

w Golinie jak i przeprowadzenie remontu Biblioteki. Jednak Biblioteka w Golinie już 

funkcjonuje, chociaż warunki lokalowe na pewno nie są zadawalające, natomiast w Golinie 

nie ma boiska. W sytuacji kiedy kończy się dofinansowywanie budowy boisk „Orlik” należy 

skorzystać  z tej szansy. Budżet w ciągu roku można zmieniać i środki przesuwać pomiędzy 

paragrafami. Musimy więc w pierwszej kolejności realizować te zadania, które są najbardziej 

potrzebne. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie w wysokości 833 tys. zł to po zwrocie 

zabranych środków  z utrzymania dróg i dowozu dzieci pozostanie jeszcze ok. 500 tys. zł na 

remont Biblioteki. Uważa, że przy sprzyjających warunkach będzie można zrealizować  

w roku 2011 zarówno budowę „Orlika” i remont Biblioteki.  

 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że została podpisana umowa  

o dofinansowanie remontu Biblioteki, jednak radnym nie zostały przedstawione umowy 

dotyczące wysokości kwot, które właściciele mieszkań znajdujących się nad Biblioteką 

mieliby pokrywać w przeprowadzanym remoncie budynku. Radni wnioskowali o takie 

dokumenty, aby wiedzieć w jakiej wysokości należy spodziewać się wpływu do budżetu 

środków pochodzących  z partycypacji w kosztach remontu budynku. Uważa, że koszt  

w wysokości 1 040 mln zł przebudowy i remontu budynku Biblioteki w przedstawionym 

zakresie jest bardzo wysoki i należałoby jeszcze się temu przyjrzeć.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska ogłosiła 10 min. przerwy.  

 

Po przerwie Przewodnicząca A. Kapturska wznowiła obrady V Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie.   

 

6) Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem autopoprawek do 

projektu budżetu na rok 2011.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 6 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu 9 radnych. 
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Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskowaną poprawką 

przez radnego W. Grodzkiego. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu 6 radnych. 

 

7) Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały 

budżetowej na rok 2011 wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami.  

 

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 V/21/2011 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie budżetu na rok 2011 została 

podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Punkt 11 

W-ce Przewodniczący J. Kaliski odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

samorządów mieszkańców Gminy Golina.  

 

Ze względu na brak pytań i uwag W-ce Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

odczytanego projektu uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zarządzenia wyborów 

samorządów mieszkańców Gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 

14 do protokołu. 

Punkt 12 

W-ce Przewodniczący J. Kaliski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli 

Gminy Golina do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”. 

 

Ze względu na brak pytań i uwag W-ce Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

odczytanego projektu uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy 

Golina do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” została jednogłośnie 

podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Punkt 13 

W-ce Przewodniczący J. Kaliski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela 

Gminy Golina do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. 

 



10 

 

Ze względu na brak pytań i uwag W-ce Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

odczytanego projektu uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy 

Golina do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Punkt 14 

W-ce Przewodniczący J. Kaliski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.  

 

Ze względu na brak pytań i uwag W-ce Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

odczytanego projektu uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2011 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 17 do 

protokołu. 

Punkt 15 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz T. Nowicki udzielił odpowiedzi na wnioski i zadane pytanie przez radnych: 

-  w sprawie zobowiązania właścicieli gruntów do oczyszczania rowów i przepustów 

powiedział, że nie wszystkie rowy przydrożne są we władaniu gminy. Większość rowów 

odwadniających położona jest wśród pól, których właścicielem jest Skarb Państwa bądź 

nieuregulowana jest ich własność. Obecnie trwają prace nad odtwarzaniem na mapach sieci 

rowów odwadniających. W niektórych przypadkach na pewno będzie trzeba podjąć decyzje  

o wykupie; 

- odnośnie naprawy dróg zniszczonych podczas prac przebudowy linii energetycznej Pątnów 

– Kromolice powiedział, że wykonawca zapewnił, iż po zakończeniu prac stan dróg zostanie 

przywrócony do ich stanu pierwotnego; 

- stwierdził, że praktykowane jest poświadczanie przez sołtysów kart pracy wykonania 

odśnieżania dróg na terenie danego sołectwa; 

- następnie powiedział, że radni otrzymają rozpisany budżet na poszczególne placówki 

oświatowe, Dom Kultury i Bibliotekę; 

- w sprawie podpisanych umów z właścicielami mieszkań nad Biblioteką powiedział, że 

takich umów nie ma jeszcze podpisanych. Posiadamy jedynie uzgodnienia z mieszkańcami, 

że po przetargu zostaną spisane umowy na partycypowanie w kosztach po cenach 

przetargowych. Przypomniał, że na Komisjach radnym zostały przedstawione wstępne kwoty, 

na które mieszkańcy wyrazili zgodę. 
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Punkt 16 

Zapytania i wolne wnioski 

Dyrektor Biblioteki Ż. Matlewska powiedziała, że żałuje, iż nie miała możliwości 

wypowiedzieć się przed głosowaniem nad uchwałą budżetową. Zdaje sobie sprawę, że 

potrzeby na terenie gminy są ogromne i trudno jest im sprostać ze względów finansowych. 

Wierzy, że Wysoka Rada podejmując taką decyzję kierowała się priorytetami. Jednak ma żal, 

że warunki panujące w bibliotece, która w tym roku obchodzić będzie jubileusz 55. lecia są 

straszne. Również nie służą promocji gminy, wstyd jest też kogokolwiek zapraszać  

i organizować w takich warunkach spotkania z pisarzami. Przypomniała, że została podpisana 

umowa na dofinansowanie remontu budynku Biblioteki i jeśli do końca listopada nie 

rozpoczną się prace to pieniądze z dofinansowania przepadną. Stwierdziła, że boisko „Orlik” 

jest już w Kawnicach i nie tylko przez sport można przeciwdziałać rozwojowi patologii.  

W tym zakresie książka na pewno spełnia większą rolę. Statystyka czytających w roku 

ubiegłym wynosi 28%, a jeżeli budynek zostałby wyremontowany to przez kolejnych 55 lat 

służyłby społeczności bez łożenia większych nakładów finansowych na jego utrzymanie, 

czego nie można powiedzieć odnośnie utrzymania boiska „Orlik”. Remont i przebudowa 

budynku Biblioteki na pewno poprawiłby wizerunek miasta i zachęciłby do jeszcze 

większego korzystania z oferty biblioteki, co przekłada się na rozwój moralny i intelektualny 

dzieci i młodzieży. Poinformowała, że w okresie zimowym temperatura wewnątrz wynosi 12 

stopni C i dzięki pomocy radnego J. Kaliskiego, który użyczył grzejnika o mocy 2000 W, 

pomieszczenia są dogrzewane. Piece kaflowe często muszą być naprawiane, a ostatni koszt 

naprawy wynosił 15 tys. zł. Jeżeli w dalszym ciągu nic się nie zmieni to zmuszona będzie 

zamknąć Bibliotekę z dopiskiem „za przyzwoleniem Rady Miejskiej w Golinie”. Oznajmiła, 

że zarówno pracownicy biblioteki jak i dzieci nie zasłużyli sobie na pracę w takich 

warunkach.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedział, że radni bardzo długo rozważali jakie inwestycje 

należy uwzględnić w budżecie. Stwierdziła, że radni nie są przeciwni remontowi biblioteki  

i ma nadzieję, że w tym roku uda się zrealizować zarówno wybudowanie „Orlika” jak 

również wyremontowanie biblioteki.  

 

Dyrektor Biblioteki Ż. Matlewska stwierdziła, że nie mając pewności na otrzymanie 

dofinansowanie na budowę boiska trudno jest przesądzać co jest priorytetem. Na 

przeprowadzenie remontu biblioteki środki z zewnątrz zostały już przyznane i można byłoby 

ogłaszać przetarg i rozpoczynać remont.  

 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak argumentując wybór radnych powiedziała, że biblioteki 

funkcjonują w szkołach na terenie gminy. Zapewniła, że radni dołożą wszelkich starań, aby  

w tym roku również budynek Biblioteki został wyremontowany. Uważa, że przy dobrej woli, 

pani dyrektor poradzi sobie z bieżącymi problemami.  

 

Dyrektor Biblioteki Ż. Matlewska powiedziała, że jeżeli w ciągu roku nie znajdą się pieniądze 

na zrealizowanie tych dwóch inwestycji to ten rok może być ostatnim rokiem działalności 

Biblioteki w obecnym budynku.  

 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zapewniła, że remont budynku zostanie w pierwszej 

kolejności uwzględniony do realizacji.  

 

Radna U. Furmaniak w odpowiedzi na zastrzeżenia Burmistrza do wspólnej opinii Komisji  

w sprawie projektu budżetu powiedziała, że Burmistrz dostrzegł w niej „zapałkę”, a nie widzi 
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„belki” w opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która zgłosiła wiele 

istotnych uwag i błędów.  

 

Radny Z. Maciaszek poprosił, aby na następnym posiedzeniu Komisji została radnym 

przedstawiona dokumentacja techniczna boiska „Orlik” wraz z przebudową wspomnianej linii 

energetycznej.  

 

Radny W. Grodzki poprosił Burmistrza, aby z budynku na narożniku ul. Mickiewicza  

i Kościuszki zostały uprzątnięte plakaty z kampanii wyborczej. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że sam budynek szpeci wizerunek centrum 

miasta. 

 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że właściciel budynku złożył wniosek o jego rozbudowę pod 

działalność handlową o powierzchni 400 m². Wniosek jednak nie spełnia wymogów nadzoru 

budowlanego, ponieważ nie ma zgody na wyjazd ze sklepu na drogę powiatową i krajową.  

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że w tym miejscu znajduje się cały kompleks pawilonów 

handlowych, które przeznaczone zostały do rozbiórki, a więc powstanie ten sam problem  

z uzyskaniem pozwolenia na wyjazdy.  

 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że jeżeli budynki przeznaczone będą pod działalność 

gospodarczą to wystąpi ten problem, ponieważ drogowcy inaczej traktują wyjazdy  

z prywatnych posesji, a inaczej pod działalność gospodarczą. Wspomniany budynek 

przeznaczony jest do rozbudowania, co wiąże się z wydaniem decyzji budowlanej.  

 

Punkt 17 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:00 obrady V Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Anna Kapturska 

 


