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P R O T O K Ó Ł   NR  VIII/2011 

z odbytej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 5 kwietnia 2011 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 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 VIII Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 16:40 i poprowadziła 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, że na 

ustawowy stan 15 radnych obecnych jest 14, 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: 

 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Zapytania i wnioski radnych.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Golina do spółki prawa handlowego pn. 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminnej Spółce Wodnej w Golinie dotacji 

celowej.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia do realizacji w charakterze partnera 

projektu „Wiedza i umiejętności lidera lokalnego” Nr POKL.09.05.00-30-90/10 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

8. Zakończenie VIII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. 

 

Punkt 3  

Zapytania i wnioski radnych 
Radny S. Szczepaniak ponowił wniosek o zorganizowanie konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Kraśnicy i Węglewa odnośnie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy z budżetu gminy dofinansowywane są audycje radiowe, 

Telewizja Konin, „Przegląd Koniński”, „Głos Goliny”, „Gazeta Golińska” lub inne media. 

 

Punkt 4 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Golina do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.  
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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 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymało się 4 radnych. 

 

Uchwała Nr VIII/31/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Golina do spółki prawa 

handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą  

w Koninie została podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 5 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminnej 

Spółce Wodnej w Golinie dotacji celowej.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że mieszkaniec Przyjmy p. Jan Wróblewski poniósł koszty 

związane z przeprowadzeniem odwodnienia terenu, który został podtopiony w ubiegłym roku. 

Wydatki te wraz z naprawą przepustu kanału Lubiecz wynosiły ponad 10 tys. zł. Czy wobec 

tego Spółka Wodna zwróci poniesione koszty.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska poinformowała, że w dniu 11 kwietnia odbędzie się 

posiedzenie Gminnej Spółki Wodnej, na którym można będzie tę sprawę wyjaśnić. 

 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że gmina nie może ingerować na terenie, którego nie jest 

właścicielem. Członkami Gminnej Spółki Wodnej są właściciele gruntów, na których 

znajdują się urządzenia wodne, czy rowy melioracyjne. Jest mu wiadome, że p. Jan 

Wróblewski we własnym zakresie usuwał skutki podtopień i w związku z tym poniósł 

znaczne koszty. Ze strony gminy udzielona była pomoc w zakresie pokrycia kosztów za 

paliwo w czasie wypompowywania wody przez Państwową Straż Pożarną. Pismo, które 

skierował p. Wróblewski zostało przekazane do Starostwa Powiatu Konińskiego oraz do 

WZIR-u. Naprawa urządzeń wodnych, czy przepustów należy do właściciela gruntu na 

którym się znajdują.  

 

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 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 

 

Uchwała Nr VIII/32/2011 w sprawie udzielenia Gminnej Spółce Wodnej w Golinie dotacji 

celowej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

  

Punkt 6 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji w charakterze partnera projektu „Wiedza i umiejętności lidera lokalnego” Nr 

POKL.09.05.00-30-90/10 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

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

zarządziła głosowanie na jej przyjęciem.  
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 

  

Uchwała Nr VIII/33/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w charakterze partnera 

projektu „Wiedza i umiejętności lidera lokalnego” Nr POKL.09.05.00-30-90/10 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Punkt 7 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

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

-  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kraśnicy odnośnie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego odpowiedział, że konsultacje społeczne będą musiały się 

odbyć. W tym celu zostanie zorganizowane zebranie wiejskie. 

 

Radny S. Szczepaniak oznajmił, że mieszkańcy powinni zostać wcześniej poinformowani  

o planowanych zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Radny M. Wieczorek powiedział, że właściciele wąskich działek nie mogą ich dzielić.  

 

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że w takiej sytuacji powinni porozumieć się z sąsiadem  

i wtedy działki można dzielić wspólnie. 

Następnie w sprawie podpisanych umów z lokalnymi mediami Burmistrz powiedział, że jest 

podpisana umowa z Radiem „Planeta” na cykliczne audycje radiowe, które emitowane są  

w piątki. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się kto z terenu gminy wypowiada się na falach 

radiowych. 

 

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że wypowiedzi związane są aktualnymi wydarzeniami  

z gminy. Wywiadów udzielają najczęściej dyrektor Domu Kultury, jego osoba, dyrektorzy 

szkół. 

 

Radny W. Grodzki zapytał się na jakiej zasadzie wyznaczane są osoby, które biorą udział  

w audycjach.  

 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że zależy to od sytuacji i zdarzeń mających miejsce  

w danym okresie. Dziennikarze z radia proponują dany temat i osobę, która mogłaby udzielić 

wypowiedzi.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy z innymi mediami są także podpisane umowy.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się jaki jest koszt podpisanej umowy. 

 

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że z innymi mediami nie ma podpisanych umów. 

Natomiast roczny koszt umowy z Radiem „Planeta” wynosi 5 tys. zł. W tym roku umowa 

została zawarta od 1 marca.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się  

14 kwietnia o godz. 14:00. 
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Radny W. Wojdyński oznajmił, że jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskował  

o poszerzenie składu komisji do 5 osób. Poprosił radnych, aby zastanowili się nad 

przystąpieniem do komisji. 

 

Punkt 8 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:10 obrady VIII Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Anna Kapturska 

 


