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P R O T O K Ó Ł   NR  VI/2011 

z odbytej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 24 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, Z-ca Burmistrza 

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

Musiałkiewicz. 

 

Punkt 1 

Nadzwyczajną VI Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 17:15 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 VI Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej dla Powiatu 

Konińskiego. 

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

7. Zakończenie VI Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zawnioskowała o zamianę kolejności punktów 4 i 5  

w porządku obrad. 

 

Następnie 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 głosowało 13 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 

 

W związku  z powyższym porządek VI Sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie VI Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2.  Ustalenie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej dla Powiatu 

Konińskiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011. 

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

7. Zakończenie VI Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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Punkt 3 

Zapytania i wnioski radnych 
Radny W. Grodzki zapytał się kiedy mieszkańcy otrzymają decyzje o wymiarze podatku od 

nieruchomości.  

 

Radny L. Sieczkowski zapytał się, czy gmina jest w posiadaniu raportu z akcji gaśniczej 

pożaru budynku byłego Domu Kultury. 

 

Radny Z. Maciaszek poinformował, że mieszkańcy na terenie naszej gminy skarżą się na 

zakaz handlu zwierzętami na targowisku w Golinie. Twierdzą, że w innych gminach lub 

powiatach np. w Kaliszu, Wrześni takiego typu zakazy nie obowiązują. 

 

Radny L. Sieczkowski przypomniał, że na ostatniej sesji padł wniosek o udostępnienie 

radnym dokumentacji budowy boiska „Orlik” w Golinie. 

 

Radny K. Michalak zapytał się, czy zostało wystosowane pismo do lekarza weterynarii  

w sprawie odstąpienia od zakazu bądź zmiany warunków handlu zwierzętami na targowisku 

gminnym w Golinie podczas comiesięcznych jarmarków.  

Następnie zapytał się jakie są procedury podejmowania uchwał w sprawie dzierżawienia 

rolnikom gruntów przez Urząd Gminy, a więc kto podejmuje taką uchwałę, kto ją realizuje  

i w jakim terminie.  

 

Radny W. Wojdyński przypomniał, że wnioskował o dostarczenie radnym rozpisanego 

budżetu na rok 2011 na poszczególne jednostki oświatowe, Dom Kultury i Bibliotekę. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz zapewniła, że pamięta o takich zestawieniach. Obecnie materiały 

są na etapie przygotowania. 

 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o dopisanie do przedstawionego radnym wykazu 

opracowanych dokumentacji następujących danych: kto zlecał wykonanie dokumentacji, 

koszt opracowania dokumentacji oraz wykonawcę dokumentacji.  

Następnie zwrócił uwagę, że wejścia do budynku Urzędu Miejskiego zabrudzane są przez 

odchody ptaków. Powiedział, że należy podjąć działania przeciwdziałające temu 

zanieczyszczaniu. 

Zapytał się, czy gmina może w 2011 roku posiadać deficyt w budżecie, czy wydatki muszą 

być zrównane z dochodami. Powiedział, że w budżecie gminy Rzgów występuje deficyt 

wynoszący ok. 800 tys. zł. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że nie ma przeciwwskazań co do deficytu, jednak 

należy posiadać środki na jego sfinansowanie.  

 

Radny W. Grodzki poinformował, że dnia 12 marca br. o godz. 10:00 w Kleczewie odbędą się 

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym. Powiedział, że w najbliższą środę o godz. 17:00  

w gimnazjum odbędzie się trening dla osób, które zechcą wziąć udział w zawodach.   

Następnie powiedział, że radni biorący udział w turnieju tenisa stołowego w Witkowie 

zdobyli III miejsce w kategorii Powiatów.  

 

Radny K. Michalak zapytał się kto będzie redagował dwumiesięcznik „Głos Goliny”, jaki 

będzie koszt redagowania gazety oraz czy nadal będzie w sprzedaży „Gazeta Golińska”. 
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Radny Z. Maciaszek powiedział, że informacje na stronie internetowej Goliny sa nieaktualne, 

a ostatnia wiadomość jest zamieszczona z datą 14 grudnia 2010 r. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał się czym zajmuje się Gminne Centrum Informacji. Stwierdził, 

że strona internetowa gminy Golina jest „w opłakanym stanie”. Zamieszczone informacje są  

z ubiegłego roku i nie są na bieżąco uzupełniane. Słyszał, że Gminne Centrum Informacji 

obecnie ma za zadanie pomagać osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała pismo z Konińskiego Banku Żywności odnośnie 

niesienia pomocy żywnościowej osobom potrzebującym. 

 

Punkt 4 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2011 

pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki poprosił Wysoką Radę, aby w ramach dobrej współpracy  

z powiatem projekt uchwały w omawianej sprawie został zatwierdzony. Zaproponował, aby 

została dokonana korekta w projekcie uchwały odnośnie określenia kwoty pomocy,  

a mianowicie, że udziela się pomocy finansowej do kwoty 370 tys. zł.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem omawianego projektu 

uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 7 radnych, przeciw 8 radnych. 

 

W związku  z powyższym uchwała w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej dla 

Powiatu Konińskiego nie została podjęta. Jej projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska oznajmiła, że wcześniej była przekonana o zaakceptowaniu 

pomocy finansowej w zakresie dokończenia budowy drogi powiatowej w kierunku 

Kazimierza Biskupiego. Jednak obawia się reakcji mieszkańców gminy, którzy mają ogromne 

oczekiwania odnośnie poprawy stanu dróg na terenie gminy.  

 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że powiat zadeklarował także pomoc finansową na budowę 

drogi Węglew – Kraśnica, a teraz po odrzuceniu powyższej uchwały nie otrzymamy obiecanej 

pomocy.  

 

Punkt 5 

Skarbnik K. Musiałkiewicz stwierdziła, że podejmowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu 

na rok 2011 jest bezzasadne z uwagi na wcześniejsze odrzucenie uchwały o pomocy 

finansowej dla Powiatu. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 
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Punkt 6 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

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

-  w sprawie nakazów o wymiarze podatku od nieruchomości powiedział, że są 

przygotowywane i na bieżąco będą roznoszone. Podatnik od dnia odbioru decyzji ma 14 dni 

do zapłaty podatku, a I rata zapłaty przypada na 15 marca, 

- w sprawie raportu z akcji gaśniczej pożaru budynku po Domu Kultury powiedział, że 

takiego raportu nie otrzymał, a jeżeli będzie w jego posiadaniu to na pewno poinformuje  

o nim radnych, 

- w sprawie zakazu handlu zwierzętami na targowisku gminnym oznajmił, że przeprowadził 

rozmowę z powiatowym lekarzem weterynarii podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów. 

Zakaz będzie obowiązywał do czasu spełnienia określonych przez weterynarza warunków  

i przystosowania targowiska do tychże wymogów. Poszczególne powiaty mają swoich 

lekarzy weterynarii i dlatego w innych powiatach może nie obowiązują tego typu zakazy. Na 

terenie powiatu konińskiego lekarz weterynarii wprowadził taki zakaz w miejscach , które nie 

spełniają określonych wymogów. My do obecnej chwili nie dostosowaliśmy warunków do 

wskazanych, więc zakaz handlu nadal obowiązuje, 

- odnośnie udostępnienia dokumentacji budowy „Orlika” w Golinie powiedział, że ze 

względu na dzisiejszy charakter posiedzenia dokumentacja nie została przedstawiona, jednak 

na następnym posiedzeniu Komisji radni będą mogli zapoznać się z planami, 

- w sprawie wydzierżawienia gruntów na wniosek rolnika poinformował, że jeszcze nie 

ogłaszaliśmy przetargu na dzierżawę gruntów. Na tę chwilę potrafi jedynie powiedzieć, że 

tego typu przetarg musi zostać ogłoszony. Na terenie naszej gminy część gruntów stanowią 

nieużytki, a grunty nadające się do uprawy są dzierżawione na okres do 3 lat. Wysokość 

dzierżawy jest symboliczna, dochody uzyskiwane przez rolników z upraw są niewielkie.  

W najbliższym czasie na pewno zostanie przygotowany szczegółowy wykaz i zostanie 

ogłoszony przetarg, 

- w sprawie opracowanych dokumentacji planowanych inwestycji odpowiedział, że zlecenia 

wydawała gmina, ponieważ nikt inny nie może zlecać opracowań dokumentacji zadań, które 

będą realizowane przez gminę. Natomiast wykaz dokumentacji zostanie uszczegółowiony  

o koszty poniesione na opracowanie, 

- odnośnie zanieczyszczanych przez gołębie wejść do Urzędu Burmistrz stwierdził, że 

sprzątanie odbywa się na bieżąco, jednak jest to problem codziennie powracający. 

Zwracaliśmy się z prośbą do hodowców gołębi pocztowych o rozwiązanie problemu, jednak 

nie potrafią nam pomóc. Problem jest duży, podobnie jak bezpańskie psy, 

- w sprawie działalności GCI powiedział, że jedna z pracownic obecnie jest na urlopie 

macierzyńskim, a druga zmieniła stanowisko pracy (w ewidencji ludności) i pełni zastępstwo 

na stanowisku ds. Wojskowych,  

- w sprawie pisma od Konińskiego Banku Żywności powiedział, że do tej pory tematami 

poruszanymi w piśmie zajmowało się Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsi Kawnice, którego 

prezesem jest p. Michał Zieleziński. Stowarzyszenie zajmowało się rozprowadzaniem 

żywności głównie na terenie Kawnic i Kraśnicy. Na początku sołtysi brali aktywny udział  

w rozdziale żywności, ale powstały konflikty i wywiązały się wzajemne pomówienia, więc 

obecnie sołtysi niechętnie podejmują się dystrybuowania otrzymanej żywności na terenie 

sołectw. 

 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że w skład zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika 

„Głos Goliny” wchodzą poloniści p. Przemysław Ciesielski, p. Ewa Kasprzyk, 

przedstawiciele Domu Kultury i Biblioteki, pracownik Urzędu Miejskiego p. Kinga 

Szykowna, redaktorem naczelnym jest p. Zbigniew Nabzdyk oraz z ramienia Urzędu jego 
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osoba. Obecnie jeszcze trwają negocjacje odnośnie kosztów wydania, które szacujemy na ok. 

2 tys. zł. Gazeta będzie finansowana ze środków zaplanowanych w ramach promocji.  

 

Radny Z. Maciaszek zapytał się dlaczego już nie ukazuje się gminny dodatek do „Przeglądu 

Konińskiego”.  

 

Z-ca Burmistrza A. Budny odpowiedział, że „Przegląd Koniński” jest tygodnikiem 

prywatnym. Przez pewien czas do „Przeglądu Konińskiego” dołączony był dodatek pt. 

„Gazeta Golińska” jednak nie została podjęta dalsza współpraca w tym zakresie. Wydany 

„Głos Goliny” jest gazetą bezpłatną. 

 

Radny K. Michalak zapytał się, czy w dalszym ciągu będzie ukazywać się „Gazeta Słupecka” 

ze stroną gminy Golina i czy będziemy finansować jej wydawanie.  

 

Z-ca Burmistrza A. Budny odpowiedział, że nie ponosimy kosztów za wydawanie „Gazety 

Golińskiej” w ramach „Gazety Słupeckiej”. 

 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że gmina nie może sfinansować kosztów transportu żywności  

w ramach pomocy. Dowozem żywności mogą zająć się organizacje lub stowarzyszenia 

społeczne. Kiedyś staraliśmy się, aby dowozem żywności zajęły się jednostki OSP z terenu 

gminy, jednak pomysł ten nie sprawdził się. Natomiast wprowadzaniem informacji na stronę 

internetową Goliny zajmuje się p. Kinga Szykowna. Obecnie strona jest w przebudowie. 

Przepisy ustawowe zobowiązują nas do przekazywania dokumentów drogą elektroniczną  

w odpowiednich ku temu programach, które oczywiście kosztują. Za oprogramowanie do 

elektronicznego obiegu dokumentów będziemy musieli zapłacić 56 tys. zł. W skali całego 

roku będziemy trzeba przeznaczyć na informatyzację ok. 500 tys. zł. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał się kto zlecał oraz na jakiej podstawie, wykonanie 

dokumentacji na inwestycje. Następnie zapytał się ile osób jest zatrudnionych w GCI. 

 

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że wcześniej w GCI były zatrudnione 3 osoby, obecnie 

są to 2 osoby. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy środki zaplanowane na działalność GCI można 

przeznaczyć na inne cele. Następnie zapytał się kogo pomysłem było wydanie 

dwumiesięcznika „Głos Goliny” oraz dlaczego nie zostali wcześniej o tych planach 

poinformowani radni. Zapytał się na jakiej zasadzie odbywa się dobór tematów i opracowanie 

artykułów do „Głosu Goliny”. Czy Z-ca Burmistrza jest cenzorem i czy w ramach prac nad 

redagowaniem otrzymuje dodatkową zapłatę. 

 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że Z-ca Burmistrza A. Budny jest inicjatorem wydania 

„Głosu Goliny” oraz sprawuje opiekę nad redagowaniem dwumiesięcznika. Nie pobiera  

z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał się o wielkość nakładu gazety. 

 

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że obecnie nakład dwumiesięcznika wynosi 1000 

egzemplarzy.  
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Radny W. Wojdyński stwierdził, że gazeta powinna funkcjonować na zasadzie wolnej prasy, 

a nie powinna mieć podległości politycznej.  

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że w innych gminach wydawane są gazety gminne na 

podobnych zasadach, czyli przez Urzędy Gmin. Natomiast artykuły dotyczące tematyki  

z gmin publikowane w innych gazetach lokalnych jest to odrębna sprawa.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że wydanie takiej gazetki stanowi promocję gminy. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że gazeta powinna pełnić funkcję informatora gminnego. 

Powiedział, że goliński dodatek do „Przeglądu Konińskiego” kolportowany był wyłącznie na 

terenie naszej gminy.  

 

Radny K. Michalak odnośnie dzierżawy gruntów pod uprawy zapytał się, dlaczego pomimo 

złożonego wniosku przez rolnika i ogłoszonego przetargu Burmistrz nie podjął żadnej 

decyzji. Decyzje w tym temacie powinny zostać podejmowane na początku roku, aby rolnicy 

mogli przygotować w odpowiednim czasie grunty pod uprawę.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy nie można byłoby wywołać projektu uchwały  

o przedłużeniu okresu dzierżawy. Uważa, że byłoby to bardziej ekonomiczne.  

 

Burmistrz T. Nowicki wyraził swoje niezadowolenie z decyzji podjętej na dzisiejszej sesji 

przez radnych. Powiedział, że nie udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na dokończenie 

budowy drogi powiatowej może spowodować, że jako gmina stracimy więcej niż możemy 

dzisiaj przypuszczać. Zastanawia się w jakim kierunku zmierzają decyzje radnych, chociaż na 

I Sesji padały zapewnienia o dobrej wzajemnej współpracy. Powiedział, że każdy ma prawo 

do wyrażenia własnego zdania i na pewno uszanuje dzisiejszą wolę Wysokiej Rady.  

 

Punkt 7 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 18:15 obrady VI Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Kinga Szykowna  

                   Anna Kapturska 

 


