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P R O T O K Ó Ł   NR  XI/2011 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniach 20 lipca i 25 lipca 2011 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych (na obecną chwilę 14 radnych), w obradach wzięło 

udział 13 radnych (nieobecna radna Zofia Kasprzak). Lista obecności radnych stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza 

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

radcy prawni Alicja Płoszewska i Dominik Kurowski. 
 

Punkt 1 

XI Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 14:30 i poprowadziła Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych jest 13, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. 

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ ustawowego składu rady. 
 

Punkt 2 
Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 
 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z X Sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

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

7. Podjęcie uchwały  w sprawie powierzenia zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji w Subregionie Konińskim” do realizacji Zakładowi Usług Wodnych  

Sp. z o.o. w Koninie.  

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zakończenie XI Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na wniosek Burmistrza T. Nowickiego 

wprowadziła do wcześniej ustalonego porządku dodatkowy punkt dotyczący podjęcia 

uchwały w sprawie powierzenia zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenie Gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  

w Subregionie Konińskim” do realizacji Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie.  
 

Burmistrz T. Nowicki złożył wniosek o poszerzenie przedstawionego porządku obrad  

o dodatkowe cztery punkty: 

w pkt. 8 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli; 

w pkt. 9 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Chrusty, 

Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie Golina; 

w pkt. 10 podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze 

bezprzetargowej; 

w pkt. 11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowe  

i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że powyższe projekty uchwał były omawiane na 

wspólnych posiedzeniach Komisji i nie widzi przeszkód, aby zostały wprowadzone do 

dzisiejszego porządku obrad. 
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że zgodnie z przepisami statutu gminy Przewodniczący ma 

obowiązek wprowadzenia do porządku sesji projektów uchwał zgłoszonych przez Burmistrza 

na 7 dni przed sesją. W związku z tym termin ten wypada w przyszły czwartek.  
 

Radca prawny A. Płoszewska wyjaśniła, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym 

przewidują, że na wniosek burmistrza przewodniczący rady zobowiązany jest do  

wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co 

najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Tak więc w takiej sytuacji nie ma potrzeby 

głosowania porządku obrad. Inaczej wygląda jednak sprawa jeśli o zmianę porządku 

zgłaszany jest wniosek w trakcie trwania sesji. Wtedy rada może wprowadzić zmiany  

w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.  
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że parę minut wcześniej zakończyło się wspólne posiedzenie 

Komisji, podczas którego Przewodnicząca Rady zaproponowała wyjazd w teren celem 

zapoznania się z obszarami uwzględnionymi przy budowie farm wiatrowych. Burmistrz nic 

wtedy nie wspomniał, że zamierza poszerzać dzisiejsze obrady sesji o punkt związany  

z podjęciem uchwały w tejże sprawie. Radni nie uzyskali jeszcze odpowiedzi na zadane 

pytania odnośnie posadowienia wiatraków, temat powinien zostać jeszcze dogłębnie 

omówiony. Nie należy podejmować pochopnie decyzji, które w późniejszym czasie mogą 

okazać się szkodliwymi dla mieszkańców. Wnioskuje więc, aby podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nastąpiło na sesji zwołanej w terminie po komisji wyjazdowej.  
 

Radca prawny A. Płoszewska oznajmiła, że przy złożeniu wniosku formalnego 

przewodniczący rady dopuszcza podczas głosowania tego wniosku jeden głos „za” i jeden 

głos „przeciw”.  
 

Radny L. Kwiatkowski złożył wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji 

punktu w sprawie podjęcia uchwały powołującej I W-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przytoczył zapis §19 statutu gminy Golina mówiący o tym, że „w przypadku odwołania  

z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z W-ce 

Przewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona 

wyboru na wakujące stanowisko”. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że dzisiejsze posiedzenie sesji zostało zwołane w pilnej 

sprawie dotyczącej dokonania zmian w budżecie i powierzenia zadań uporządkowania 

gospodarki ściekowej Zakładowi Usług Wodnych w Koninie. Zaproponował, aby zgłaszane 

wnioski o zmianę porządku dzisiejszej sesji zostały odłożone pod obrady następnej sesji. 

Oznajmił również, że w poprzedniej kadencji w radzie był tylko jeden w-ce przewodniczący 

rady i nikomu to nie przeszkadzało. 
 

Radny W. Miętkiewicz ponowił wniosek o odwołanie p. A. Kapturskiej z funkcji 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że powyższy wniosek nie jest wnioskiem 

formalnym, więc nie poddaje go pod głosowanie. Powiedziała, że obecnie są ważniejsze 

sprawy dla gminy niż odwołanie jej z funkcji przewodniczącej. Oznajmiła, że planowała 

wprowadzić tę sprawę pod obrady sesji w miesiącu sierpniu, po przerwie wakacyjnej.  

Radny W. Grodzki zapytał się Burmistrza Goliny, czy zgłoszone przez niego wnioski są aż 

tak bardzo pilne, aby wprowadzać je pod obrady dzisiejszej sesji. Wiele decyzji 
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podejmowanych w pośpiechu okazuje się później niekorzystnymi dla gminy jak np. budowa 

linii wysokiego napięcia. Należy jeszcze w spokoju przeanalizować temat budowy wiatraków, 

którym nie jest przeciwny. Chciałby, aby gmina z postawienia wiatraków czerpała korzyści 

finansowe. Jednak w publikacjach prasowych na temat farm wiatrowych jest wiele 

sprzecznych informacji, więc należy przeanalizować argumenty „za” i „przeciw”.  
 

Radny W. Miętkiewicz zapytał się radcy prawnego, dlaczego złożony przez niego wniosek  

o odwołanie Przewodniczącej Rady jest wnioskiem nieformalnym.  
 

Radca prawny A. Płoszewska odpowiedziała, że wniosek został złożony o odwołanie 

Przewodniczącej Rady, więc jest to wniosek merytoryczny. Wniosek formalny byłby wtedy, 

gdyby został złożony wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt w sprawie odwołania 

Przewodniczącej Rady.  
 

Radny K. Michalak także powiedział, że nie należy podejmować pochopnych decyzji  

w sprawie budowy wiatraków. Należałoby jeszcze zasięgnąć naukowych opinii odnośnie 

oddziaływania wiatraków na zdrowie człowieka i środowisko. Stwierdził, że względy 

finansowe są ważne, jednak równie ważne jest zdrowie ludzi. Dlatego chciałby poznać opinie 

fachowców dotyczące poziomu szkodliwości energii wiatrowej.  

Następnie odniósł się do wniosku złożonego przez radnego W. Miętkiewicza. Zapytał się  

z jakich powodów grupa pięciu radnych tak nienawidzi Przewodniczącej Rady  

A. Kapturskiej, czy dlatego, że jest wyżej od nich wykształcona, czy bardziej inteligentna, czy 

może powodem są wyższe pobory. Uważa, że Przewodnicząca działa pozytywnie na pracę 

Rady. Wiele mówiło się o pojednaniu wśród radnych, jednak w dalszym ciągu tej zgody nie 

widać. Stwierdził, że w pewnym momencie radni i tak osiągną swój cel, ponieważ posiadają 

większość wśród Rady, która poprze złożony wniosek. Jednak należałoby zachować odrobinę 

człowieczeństwa i w taki sposób nie wprowadzać zmian w Radzie. Zaapelował do Burmistrza 

Goliny, aby wpłynął na radnych i poprosił o rozwagę.  
 

Radny L. Kwiatkowski zawnioskował o ogłoszenie 5 minut przerwy w obradach sesji. 
 

Radny W. Wojdyński przypomniał, że dzisiejsza sesja została zwołana w terminie krótszym 

niż wymagany przepisami ze względu na pilną potrzebę wprowadzenia zmian do budżetu. Na 

wcześniej odbytym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady padł wniosek Burmistrza  

o poszerzenie porządku sesji o punkt dotyczący powierzenia zadania uporządkowania 

gospodarki ściekowej na terenie gminy Zakładowi Usług Wodnych w Koninie. Burmistrz 

podczas Komisji nie wspominał o innych zmianach w porządku sesji. Oznajmił, że nie będzie 

brał udziału w procedowaniu niezgodnym z prawem.  
 

Radny W. Grodzki złożył wniosek o przełożenie sesji na inny termin. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła radnych o wyciszenie emocji. 
 

Radny S. Szczepaniak przypomniał, że radny L. Kwiatkowski zawnioskował o przerwę.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

L. Kwiatkowskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 13. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw 5 radnych. 

 

W związku z powyższym Przewodnicząca A. Kapturska ogłosiła 5 minut przerwy w obradach 

XI sesji. 
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Po zakończeniu przerwy Przewodnicząca A. Kapturska oznajmiła, że przerywa dzisiejsze 

obrady XI sesji. Radni zostaną powiadomieni o terminie wznowienia posiedzenia XI sesji. 

Powiedziała, że ze względu na złe samopoczucie nie może dalej poprowadzić obrad. Prosi 

więc radnych o wyrozumiałość. Po tych słowach o godz. 15:05 Przewodnicząca A. Kapturska 

opuściła salę narad. 

 

Protokołowała 
 

          Jolanta Piasecka   

 

 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła XI sesję Rady Miejskiej w Golinie w dniu  

25 lipca 2011 r. o godz. 14:00.  

W obradach wzięło udział 12 radnych (nieobecni radni Zofia Kasprzak i Zdzisław 

Maciaszek). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 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 3 do protokołu. 

Po powitaniu przybyłych Przewodnicząca A. Kapturska podała, że na ustawowy stan 15 

radnych obecnych jest 12, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą 

prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ ustawowego składu rady. 

Następnie Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że Burmistrz Goliny w dniu 20 lipca 

br. złożył wnioski formalne o poszerzenie porządku XI sesji o 4 punkty, które to poddaje 

obecnie pod głosowanie: 

1. wprowadzenie do porządku podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania 

i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 7 radnych, przeciw 4, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że zgodnie z zapisem art. 20 pkt 1a ustawy o samorządzie 

gminnym zmiany w porządku obrad sesji dokonywane są bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady, a więc wymaganych jest 8 głosów popierających. W związku z tym 

głosowany wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  
 

2. wprowadzenie do porządku podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 

terenów w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz, 

Spławie w gminie Golina. 
 

Radny K. Michalak zwrócił się z prośbą do Burmistrza Goliny o wycofanie wniosku w tym 

punkcie. Przypomniał, że prosił wcześniej o przeprowadzenie konsultacji społecznych  

z mieszkańcami z terenów, na których miałyby powstać farmy wiatrowe. Wnioskował 

również o dostarczenie naukowych opinii odnośnie elektrowni wiatrowych.  
 

Burmistrz T. Nowicki stwierdził, że podjęcie uchwały w tej sprawie stanowi ważny interes 

dla gminy, która rozpoczyna długą procedurę związaną z budową elektrowni wiatrowych. 

Muszą także odbyć się konsultacje społeczne. Nie wyrażenie zgody na wprowadzenie do 

porządku obrad tej uchwały powoduje odroczenie wpływu do budżetu potencjalnych środków 

finansowych, które są niezbędnie nam potrzebne.  
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Radny W. Wojdyński zapytał się, czy wprowadzanie zmian w planie zagospodarowania 

przestrzennego tylko dla jednego wnioskodawcy zgodne jest z przepisami prawa. Oznajmił, 

że dochody dla gminy są bardzo ważne, ale również ważnym powinno być działanie dla ogółu 

społeczeństwa. Obawia się, że właściciele gruntów sąsiadujących z farmą wiatrową wystąpią 

do gminy o odszkodowania, ponieważ ich nieruchomości zostaną wyłączone z terenów  

inwestycyjnych.   
 

Burmistrz T. Nowicki przypomniał, że radni w poprzedniej kadencji podjęli uchwałę  

o zmianie studium uwarunkowań przestrzennych, która wprowadza porządek  

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Tereny pod działalność gospodarczą oraz 

zabudowę mieszkaniową wyznaczone są w sąsiedztwie Konina i w mieście Golina. Natomiast 

pozostałe tereny tj. zachodnia część gminy przeznaczona jest pod elektrownie wiatrowe. 

Tereny typowo rolnicze, które są uwzględnione w projekcie uchwały nie wykluczają 

powstania farm wiatrowych. Nie widzi w tych działaniach żadnych niebezpieczeństw dla 

gminy.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że budowa elektrowni wiatrowych powoduje 

wyłączenia z działalności w terenie na odległości 400 m – 600 m. Ze względu na trudny temat 

część radnych wnosiła o zorganizowanie komisji wyjazdowej w miesiącu sierpniu celem 

zapoznania się z obszarem objętym pod budowę farm wiatrowych.  
 

Radny K. Michalak wyjaśnił, że nie jest przeciwny budowie farm wiatrowych. Należy mieć 

jednak na uwadze, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się z kosztami. 

Obawia się, że gmina opłaci opracowanie dokumentacji, a potem okaże się, że nie będzie 

można realizować tej inwestycji. Nie chciałby więc, aby pieniądze gminne zostały 

zmarnowane. Należy więc jeszcze szczegółowo omówić tę sprawę i nie podejmować 

pochopnie decyzji.  
 

Radny W. Wojdyński przypomniał, że zadał pytanie odnośnie zgodności z przepisami 

dokonania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na wniosek jednej instytucji. 
 

Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy nie dotyczą podmiotu tylko pewnej powierzchni terenu.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że zmiana w planie dokonywana jest na wniosek tylko 

jednego wnioskodawcy, więc nie jest pewien czy takie działanie zgodne jest z ustawą  

o planowaniu przestrzennym.  
 

Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że podjęcie uchwały w przedstawionym zakresie 

zgodne będzie z ustawą. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do 

porządku obrad sesji powyższego punktu. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 7 radnych, przeciw 4, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów 

ustawowego składu rady. 
 

Burmistrz T. Nowicki oznajmił, że planowana wizja lokalna terenu, gdzie miałyby powstać 

farmy wiatrowe nie pomoże radnym w podjęciu decyzji, a może tylko wzbudzić dalsze 

kontrowersje.  
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Radny J. Szrama powiedział, że w ubiegłym tygodniu rada gminy Kazimierz Biskupi podjęła 

uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę 

farm wiatrowych.  
 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że głosowane wnioski Burmistrza o poszerzenie porządku obrad 

sesji podczas ustalania porządku obrad nie wymagają bezwzględnej większości głosów 

ustawowego składu rady. Taka większość wymagana jest przy zmianie porządku wcześniej 

już zatwierdzonego.  
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że porządek obrad sesji został ustalony przez Przewodniczącą  

i w takim zakresie nie wymaga głosowania. Obecnie wprowadzane zmiany do porządku 

muszą zostać przegłosowane zgodnie z przepisami o wprowadzeniu zmian w porządku sesji. 

 

Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad kolejnymi wnioskami 

Burmistrza wprowadzającymi zmiany do porządku sesji: 

3. podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze 

bezprzetargowej. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowe  

i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że do porządku obrad sesji zostają wprowadzone 

wnioski Burmistrza, które podczas głosowania uzyskały bezwzględną większość ustawowego 

składu rady. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała porządek w poniższym brzmieniu:  

3. Przyjęcie protokołu z X Sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji w Subregionie Konińskim” do realizacji Zakładowi Usług Wodnych  

Sp. z o.o. w Koninie.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze 

bezprzetargowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowe  

i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Zakończenie XI Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionego porządku obrad. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Wobec powyższego porządek obrad XI sesji został jednogłośnie przyjęty. 
 

Punkt 3  

Radny K. Michalak zawnioskował o przyjęcie protokołu z X sesji bez jego odczytywania. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół z X sesji został przyjęty.  
 

Punkt 4  

Burmistrz T. Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które stanowi 

załącznik 4 do protokołu. 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 
Radny W. Grodzki zawnioskował o przedstawienie na najbliższej sesji sprawozdania za 

pierwsze półrocze 2011 roku z działalności Gminnej Rady Sportu. 
 

Radny W. Wojdyński ponowił pytanie odnośnie wynagrodzenia brutto burmistrza i z-cy 

burmistrza za 2010 rok oraz czy i za jaki okres został wypłacony im ekwiwalent za 

niewykorzystany urlop. Zapytał się jaki zakres czynności obejmuje umowa o pracę z z-cą 

burmistrza. 

Punkt 6 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 

2011.  
 

Skarbnik K. Musiałkiewicz poprosiła o wniesienie korekty do odczytanego projektu uchwały 

tj. w §1 pkt 1 zamiast „zwiększa się”  powinno być „zmniejsza się”. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że podczas kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się ze 

stanem zachodniej ściany budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach. Ściana jest 

przesiąknięta wilgocią i następuje jej korozja. Zawnioskował więc o wprowadzenie zmiany  

w budżecie polegającej na przeniesieniu kwoty 50 tys. zł z działu 750 rozdział 75095 §4300 

do działu 801 rozdział 80101 §4270 z przeznaczeniem na remont ściany budynku Szkoły 

Podstawowej w Kawnicach. W okresie trwającej jeszcze przerwy wakacyjnej należałoby 

wykonać prace remontowe budynku.  
 

Radny W. Grodzki zawnioskował o wykreślenie kwoty 19 500 zł z działu 010 rozdział 01010 

§6659 tj. zadania uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie subregionu konińskiego.  

Powiedział, że projekt budowy sieci kanalizacyjnej gminy należy zmienić, aby w mieście 

Golina nie tworzyć zbiornika ścieków z terenu całej gminy. Oczyszczalnia ścieków powinna 

zostać zaprojektowana na terenie niezaludnionym Węglewa lub Kraśnicy. Mając na uwadze 

wysokie zadłużenie gminy wynoszące ponad 13 mln zł nie powinniśmy teraz przystępować 

do projektu uporządkowania gospodarki ściekowej, którego koszt wynosić będzie ponad  

20 mln zł. Taka decyzja może doprowadzić do bankructwa gminy, należałoby poczekać  

i ubiegać się o środki unijne w późniejszym czasie. W gminie mamy jeszcze do zrealizowania 

wiele innych potrzebnych inwestycji m.in. 
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- budowa przedszkola w Kawnicach, 

- remont przedszkola w Golinie,  

- remont biblioteki w Golinie, 

- rewitalizacja Pl. K. Wielkiego, 

- budowa drogi w Golinie Kolonii, 

- budowa ulic w Golinie,  

- dokończenie rozbudowy remizy w Spławiu,  

- rewitalizacja parku miejskiego, 

- budowa hali widowiskowo – sportowej,  

- dokończenie remontu stadionu miejskiego, jak również inne inwestycje na które opracowane 

są już dokumentacje. Należałoby przeprowadzić remont budynku po restauracji „Smakosz”  

z przeznaczeniem na Dom Kultury jak również zagospodarować teren po dworcu 

autobusowym. 
 

Burmistrz T. Nowicki stwierdził, że zdziwiony jest poparciem przez radnego W. Grodzkiego 

rozbudowy remizy w Spławiu, ponieważ w poprzedniej kadencji był przeciwny tej inwestycji. 

Oznajmił, że jest to populistyczne wystąpienie. Natomiast odnośnie wniosku złożonego przez 

radnego W. Wojdyńskiego Burmistrz powiedział, że zastosuje się do decyzji podjętej przez 

Wysoką Radę.  
 

Radny W. Grodzki wyjaśnił, że był przeciwny rozbudowie remizy w Spławiu, ponieważ 

uważał, że jest to zbędna inwestycja. Skoro jednak remont został rozpoczęty i środki zostały 

wydatkowane, należałoby remont dokończyć.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 4 radnych, przeciw 2 radnych, od głosu wstrzymało się 6 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został przyjęty. 
 

Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

W. Grodzkiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 4 radnych, przeciw 7 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego W. Grodzkiego został odrzucony. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie 

zmiany budżetu na rok 2011 z uwzględnionym wnioskiem radnego W. Wojdyńskiego.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw 0, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XI/40/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 została podjęta i stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Punkt 7  

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie powierzenia zadania pn. 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin członkowskich Związku 
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Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim” do realizacji 

Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie.  
 

Radny W. Grodzki ponownie zwrócił uwagę, że ścieki z całej gminy nie powinny być 

odprowadzane do jednej oczyszczalni w Golinie. Należy w projekcie porządkującym 

gospodarkę ściekową uwzględnić budowę oczyszczalni we wschodniej części gminy. 
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że temat uporządkowania gospodarki ściekowej omawiany 

był na wspólnych posiedzeniach Komisji. W poprzedniej kadencji został zatwierdzony 

projekt, który przewiduje modernizację oczyszczalni ścieków w Golinie i budowę sieci 

kanalizacyjnej w gminie. Jest to więc kontynuacja rozpoczętego zadania i prosi Wysoką Radę 

o poparcie przedstawionego projektu uchwały.  
 

Radny W. Grodzki oznajmił, że od poprzedniej kadencji jego pogląd w tej sprawie się nie 

zmienił. Wtedy również występował z takim wnioskiem. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu 

uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

Uchwała Nr XI/41/2011 w sprawie powierzenia zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji w Subregionie Konińskim” do realizacji Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o.  

w Koninie została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Radny L. Kwiatkowski zawnioskował o przerwę w obradach. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowania nad powyższym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 7 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymało się 4 radnych. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska ogłosiła 5 minut przerwy. 
 

Po przerwie o godz. 15:20 Przewodnicząca A. Kapturska wznowiła obrady XI sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

Punkt 8 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargowej. 
 

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 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Uchwała Nr XI/42/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze 

bezprzetargowej została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Punkt 9 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie bezprzetargowe i udzielenie bonifikaty od ceny 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 12. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Uchwała Nr XI/43/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowe i udzielenie 

bonifikaty od ceny nieruchomości została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Punkt 10 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

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

-  w sprawie złożenia sprawozdania z działalności Gminnej Rady Sportu za I półrocze br. 

obiecał, że w najbliższym czasie koordynator Rady przedłoży wnioskowany dokument, 

- odnośnie wynagrodzenia i wypłaconego ekwiwalentu Burmistrza i jego Z-cy powiedział, że 

informacja na ten temat opublikowana jest na stronie internetowej gminy i tak: 

wynagrodzenie Burmistrza brutto za rok 2010 wyniosło 160 933,46 zł, Z-cy Burmistrza 

91 895,53 zł. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w ubiegłym roku został wypłacony 

Burmistrzowi za 24 dni w związku z zakończeniem kadencji.  

W sprawie zakresu obowiązków Z-cy Burmistrza odpowiedział, iż sprawuje nadzór nad 

jednostkami organizacyjnymi gminy oraz pełni zastępstwo w pracy podczas nieobecności 

Burmistrza. 
 

Radny W. Wojdyński poprosił o dokładne sprecyzowanie pełnienia przez Z-cę Burmistrza 

nadzoru nad jednostkami gminy. Swoje pytanie uzasadnił przeprowadzoną kontrolą przez 

Komisję Rewizyjną w ZEAS-ie i dwóch placówkach oświatowych i jako Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej nie chciałby popełnić jakiegoś błędu pisząc protokół z kontroli.  
 

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że Z-ca Burmistrza upoważniony jest do podejmowania 

samodzielnych decyzji. Każda jednak decyzja jest konsultowana, a opracowane dokumenty 

pod nadzorem Z-cy Burmistrza podpisywane są w większości przez Burmistrza.  
 

Punkt 11 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że jest zdziwiony i zaskoczony decyzją radnych z terenu 

Węglewa, Kraśnicy i Rosochy, którzy nie poparli wniosku odnośnie zapisania w budżecie 

środków na remont ściany budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach, do której uczęszczają 

dzieci z tych terenów. 

Następnie poinformował, że studzienki osadowe na drogach Os. „Zachód” są pozapychane  

piaskiem, więc nie odbierają wody deszczowej. Należałoby więc studzienki oczyścić, aby 

deszczówka nie zanieczyszczała sieci kanalizacyjnej. 
 

Sołtys Lubcza S. Simiński powiedział, że sołtysi i mieszkańcy terenów gdzie planowana jest 

budowa elektrowni wiatrowych powinni zostać poinformowani, na których działkach zostaną 

posadowione wiatraki. Stwierdził, że nie wiedział, iż są takie plany na obszarze sołectwa 

Lubiecz.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że sołtysi sołectw, których dotyczą zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego powinni zorganizować zebrania wiejskie celem 



11 

 

poinformowania mieszkańców o planowanej inwestycji. Uważa, że mieszkańcy powinni 

wypowiedzieć się odnośnie elektrowni wiatrowych.  
 

Sołtys Chrustów J. Karnafel zaproponował zorganizowanie wspólnego spotkania 

zainteresowanych sołectw z przedstawicielem firmy, która miałaby realizować budowę 

elektrowni wiatrowych. 
 

Burmistrz T. Nowicki oznajmił, że podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego stanowi rozpoczęcie wszystkich niezbędnych procedur  

w omawianym temacie. Konsultacje społeczne muszą zostać zorganizowane, ale  

w późniejszym etapie.  
 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że podczas blokad drogi przy rondzie w Golinie, ruch 

tirów kierowany był m.in. przez sołectwo Barbarka. Wzmożony ruch samochodów o dużym 

tonażu spowodował zniszczenie drogi wybudowanej w czynie społecznym. Zapytał się kto 

teraz naprawi uszkodzenia. Następnie podziękował Burmistrzowi za spowodowanie 

postawienia znaków drogowych z ograniczeniem tonażu.  
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że podczas blokad policja musiała kierować ruch pojazdów 

na różne drogi, aby rozładować tworzący się korek. Organizowanie przez mieszkańców 

blokad jest naruszeniem prawa i stąd wezwania policji wystosowane do uczestników blokad.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się jak obecnie wygląda rozwiązanie problemu ruchu 

tirów, który odbywał się przez Golinę.  
 

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że ograniczenia tonażu powyżej 18 t. zostały 

wprowadzone na drodze wojewódzkiej, a na drodze krajowej ustawione są tablice 

informacyjne o tym zakazie. Po remoncie drogi powiatowej w kierunku Kazimierza Bisk. 

zachodzi duże prawdopodobieństwo, że samochody ciężarowe będą przejeżdżać ul. Okólną  

w Golinie. Będziemy więc musieli pomyśleć o ustawieniu znaków zakazu również na ul. 

Okólnej. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ustawione znaki zakazu stanowią problem dla 

lokalnych rolników, którzy w obecnej sytuacji nie mogą poruszać się po drogach ciężkim 

sprzętem rolniczym. 
 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że kierowcy samochodów ciężarowych są zbulwersowani taką 

sytuacją, ponieważ zablokowany mają przejazd. Mogą więc w akcie protestu również 

rozpocząć blokady na drogach.  
 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak zapytała się, dlaczego sołtysi nie zostali zaproszeni na sesję  

w dniu 20 lipca. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska odpowiedziała, że ze względu na ważny interes gminy sesja 

została zwołana w pilnym trybie i tematem miały być tylko zmiany budżetowe. Przed sesją  

w dniu 20 lipca odbyło się jeszcze wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia zmian  

w budżecie. Nie było więc wiadomo o której godzinie możliwe będzie rozpoczęcie sesji.  

Z tego więc powodu na sesję nie zostali zaproszeni goście. 

 

Radny J. Szrama zgłosił potrzebę udrożnienia przykanalików na drodze powiatowej  

w Adamowie. Na zakręcie drogi podczas opadów deszczu zbiera się kałuża, która stanowi 

niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.  
 

Radny K. Michalak zgłosił o naprawę asfaltu na poboczach drogi dojazdowej do Kolna jak 

również na drodze w kierunku Goliny-Kolonii na odcinku przy targowisku miejskim.  
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Radny M. Wieczorek zgłosił o wycięcie drzewa lipy rosnącego przy skrzyżowaniu drogi  

w Węglewie z drogą krajową nr 92, które ogranicza kierowcom widoczność. 
 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że przy wyjeździe z Kraśnicy na drogę krajową długie 

gałęzie drzew także ograniczają widoczność i należałoby je obciąć. 
 

Sołtys Lubcza S. Simiński powiedział, że przy drogach gminnej i powiatowej w Lubczu 

pobocza są zbyt wysokie i ograniczają odpływ wody z drogi. Poprosił o zebranie ziemi  

z poboczy.  
 

Radna U. Furmaniak powiedziała, że w Zarzynie przy posesji p. Żarczyńskiego na drodze 

powstało zagłębienie, które podczas opadów wypełnia się wodą i uniemożliwia przejazd. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zgłosiła potrzebę wykoszenia chwastów z poboczy przy 

„schetynówce” w kierunku Spławia, które stanowią niebezpieczeństwo dla użytkowników 

drogi.  
  

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy na remontowanej drodze powiatowej Golina – 

Kazimierz Biskupi zostanie położona jednolita nawierzchnia asfaltu. Obecnie został wylany 

asfalt na dwóch oddzielnych pasach ruchu. Uważa, że jeżeli w takim stanie zostanie droga 

pozostawiona to w przyszłości na łączeniach wylanych pasów asfalt będzie pękał. Następnie 

zapytał się, czy zostanie rozpoczęta budowa ul. Cmentarnej, która jest drogą powiatową. 

Radny W. Wojdyński ponowił pytanie odnośnie wysokości środków, które wpływają do 

budżetu gminy z tytułu posadowienia na terenie gminy słupów energetycznych o mocy 400 

kV. Firma energetyczna obiecywała roczne wpływy do budżetu w wysokości 100 tys. zł. 

Powiedział, że gmina Skulsk z tego tytułu osiąga dochód roczny w wysokości 700 tys. zł.   
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na drodze ze Spławia do Cienina powstały  

duże dziury, które stanowią niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi. Poprosiła  

o naprawę drogi. 
 

Sołtys Rosochy R. Kruszyna poprosił o oczyszczenie przydrożnych rowów i obcięcie gałęzi. 

Zapytał się, czy jeżeli sam zleciłby wykonanie tych prac prywatnej firmie, to czy gmina 

zapłaci za wykonaną usługę.  
 

Burmistrz T. Nowicki udzielił odpowiedzi: 

- oczyszczenie studzienek na Os. „Zachód” uważa za pilną sprawę do wykonania, 

- studnie chłonne na drodze powiatowej w Adamowie mają zostać wykonane,  

- stan poboczy dróg powiatowych w Lubczu, Brzeźniaku i Barbarce kilkakrotnie zgłaszany 

był już w starostwie, jednak powiat nie ma środków na oczyszczanie poboczy, 

- w sprawie budowy ul. Cmentarnej otrzymał zapewnienie od starosty p. Małgorzaty Waszak, 

że zostanie zrealizowana, jeżeli nie w tym roku, to na pewno w budżecie na rok 2012 

inwestycja zostanie ujęta, 

- pobocza drogi w kierunku Kolna zostaną wykonane przez wykonawcę budowy boiska 

„Orlik” w Golinie, 

- wniosek o wycięcie drzew przy drogach w Kraśnicy i Węglewie zostanie przekazany do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

- zbieranie się wody na drodze w Zarzynie spowodowane jest niedrożnością przydrożnych 

rowów. Problem powinien rozwiązać WZIR, który jest zarządcą rowów melioracyjnych, 

jednak wiąże się to z dużymi kosztami, 

- wykoszenie poboczy przy „schetynówce” miało zostać wykonane przed „Dniami Goliny”, 

jednak awaria kosiarki uniemożliwiła wykonanie prac. W najbliższym czasie ZGKiM  

Sp. z o.o. będzie realizował zlecone zadanie oczyszczenia poboczy dróg, 
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- odnośnie remontowanej drogi powiatowej Golina – Kazimierz Biskupi powiedział, że nie 

jest obecnie zorientowany, czy będzie położona jednolita nawierzchnia asfaltu na całej 

długości drogi, 

- w sprawie dochodów dla gminy z linii energetycznej Pątnów – Kromolice odpowiedzi 

udzieli w późniejszym terminie, 

- na drodze Spławie – Cienin należałoby położyć nakładkę, jednak w budżecie gminy nie ma 

środków potrzebnych do realizacji, a koszt szacuje na około 200 tys. zł. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się sołtysów sołectw, na których terenie miałyby 

powstać farmy wiatrowe, czy chcieliby uczestniczyć w wyjazdowej komisji rady. 
 

Burmistrz T. Nowicki stwierdził, że taki wyjazd jest bezcelowy, ponieważ nie jest jeszcze 

wiadomo na których działkach będą postawione wiatraki.  
 

Radny K. Michalak powiedział, że z rolnikami zostały przeprowadzone wstępne rozmowy, 

więc jest już wiadomo, w których miejscach wiatraki będą posadowione. 
 

Sołtys Lubcza S. Simiński stwierdził, że rolnicy w Lubczu nic nie wiedzą na temat budowy 

elektrowni wiatrowej. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że w niektórych gminach odnośnie budowy elektrowni 

wiatrowych były przeprowadzane referenda. Zaproponował, aby zostało zorganizowane 

wspólne spotkanie zainteresowanych sołtysów, radnych i mieszkańców z inwestorem farm 

wiatrowych. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska poparła propozycję radnego W. Grodzkiego. 
 

Sołtys Lubcza S. Simiński również poprosił o wspólne spotkanie z inwestorem. 
 

Sołtys Barbarki S. Paszek zaproponował zorganizowanie zebrań wiejskich z inwestorem. 
 

Burmistrz T. Nowicki stwierdził, że na obecnym etapie zebrania wiejskie są zbędne. Zebrania 

z mieszkańcami są niezbędne i będą musiały zostać zorganizowane, ale w późniejszym 

czasie. 
 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak oznajmiła, że powinniśmy zabiegać o inwestorów, a jeżeli 

będziemy organizować najpierw zebrania i oddalać w czasie podjęcie decyzji to potencjalni 

inwestorzy zrezygnują z planów w naszej gminie. Elektrownie wiatrowe są budowane na 

obszarze całej Polski. 
 

Radny W. Grodzki poinformował, że dysponuje wykazem stron internetowych poświęconych 

tematyce elektrowni wiatrowych.  

 

Punkt 12 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:20 obrady XI Sesji Rady Miejskiej 

w Golinie. 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Kinga Szykowna  

                   Anna Kapturska 


