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P R O T O K Ó Ł   NR  XIII/2011 

z odbytej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 5 września 2011 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych (na obecną chwilę 14 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 

Andrzej Budny, Sekretarz Goliny Henryk Bąk i Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

Nadzwyczajną XIII Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 14:00 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 ustawowego składu 

rady. 

Punkt 2 
Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

3. Zapytania i wnioski radnych.  

4. 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. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania statutu gminy 

Golina. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2012-2015. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej 

działającej na terenie gminy Golina. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „W trosce                                

o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego” Nr: POKL.09.01.01-30-020/11 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność gminy. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Golinie Nr XXI/104/2004 z dn.  

30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na drogach gminnych. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Zakończenie Nadzwyczajnej XIII Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym 

ze względu na ważny interes gminy, z uwagi na pilne podjęcie uchwał.   
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Punkt 3 

Zapytania i wnioski radnych 
Radny W. Wojdyński zadał następujące pytania: 

- czy zostanie poszerzony skład Komisji Rewizyjnej o zgłoszonego przedstawiciela klubu 

radnych „Niezależni” i czy musi w tej sprawie zostać podjęta uchwała, 

- ile środków wpłynęło do budżetu gminy z postawionych słupów elektrycznych za rok 2010  

i 2011 oraz z wiatraków na terenie Radoliny, 

- jakie Burmistrz podjął czynności w związku z zabezpieczeniem przed zniszczeniem stolarki 

drzwiowej znajdującej się w remontowanej strażnicy OSP w Spławiu. 

Następnie zawnioskował o zaproszenie na następną sesję Starosty Konińskiego i radnych 

powiatowych z terenu gminy Golina celem przedstawienia planowanych na rok 2012 przez 

powiat inwestycji w naszej gminie. Poprzedni starosta p. Stanisław Bielik obiecywał, że 

zostanie wybudowana ul. Cmentarna oraz remontowana ul. Poniatowskiego. 
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że wszystkim jest wiadome o podziale Rady na dwie 

grupy. Grupy te odbywają spotkania. Jest mu wiadomo, że w czwartek po sesji oraz  

w sobotę odbyło się spotkanie radnych w domu p. Przewodniczącej w Spławiu. O fakcie tym 

powiadomił telefonicznie jeden z mieszkańców Spławia. Spotkanie najprawdopodobniej 

dotyczyło zwołania nadzwyczajnej sesji Rady. Chciałby więc wiedzieć, czy jest to prawdą. 
 

Radny W. Wojdyński zwrócił uwagę radnemu L. Kwiatkowskiemu, że w tym punkcie obrad 

pytania zadawane są Burmistrzowi, a nie radnym.  
 

Radny L. Kwiatkowski odpowiedział, że pytanie zadał Przewodniczącej. Następnie 

powiedział, że w punkcie 15 obrad, czyli w zapytaniach i wolnych wnioskach postawi wiele 

zapytań. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że w czerwcu przypadał jubileusz 100-lecia 

orkiestry przy OSP Golina. Zapytała się, czy w związku z tym planowane są jakieś 

uroczystości uświetniające ten jubileusz. Uważa, że należałoby w odpowiedni sposób 

uhonorować członków orkiestry.  

 

Punkt 4 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów  

w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie 

Golina. Przypomniała, że projekt uchwały był parokrotnie dyskutowany na wspólnych 

posiedzeniach Komisji. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy.  
 

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że obecnie jest mu trudno określić koszty zmiany planu  

i obecnie nie potrafi precyzyjnie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że podjęcie uchwały w przedstawionej sprawie wiąże się  

z kosztami i powinny w tym celu zostać zagwarantowane środki w budżecie.  
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że przed zleceniem wykonania zadania muszą zostać 

zagwarantowane środki na ten cel. W najbliższym czasie zostaną przedstawione propozycje 

zmian w budżecie, gdzie takie środki zostaną zapisane.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że przed głosowaniem nad przyjęciem projektu uchwały 

chciałby znać wysokość kosztów zmiany planu. Na jednej z Komisji pracownik Urzędu 
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stwierdził, że zmiana planu kosztować będzie ok. 100 – 200 tys. zł. Jest to ogromna kwota  

i zastanawia się skąd w budżecie znajdą się takie wysokie środki.   
 

Burmistrz T. Nowicki ponownie powiedział, że nie jest jeszcze znany koszt opracowania 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się kiedy możliwe będzie uzyskanie takiej informacji. 
 

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że dzisiaj nie jest możliwe, aby udzielił precyzyjnej 

odpowiedzi. 
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że jeżeli Burmistrz przedkłada projekt uchwały dotyczący 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego to powinien wiedzieć ile środków będzie 

trzeba na ten cel wyłożyć.  
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że dopiero po przedstawieniu ofert przetargowych znany 

będzie koszt przedsięwzięcia.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że aby realizować zapisy uchwały powinny wcześniej 

zostać zapisane środki w budżecie.  
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że wstępnie zakłada przeznaczyć na zmianę planu 

zagospodarowania przestrzennego około 30 tys. zł.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że podjęcie uchwały jest ważnym interesem dla 

gminy, więc zaproponowała przeprowadzenie głosowania. 
 

Radny K. Michalak zapytał się, czy uchwała o zmianie planu zagospodarowania 

przestrzennego będzie głosowana oddzielnie na każdą miejscowość, czy będzie to jedna 

uchwała z wypisanymi miejscowościami. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska odpowiedziała, że głosowanie będzie nad odczytanym 

projektem uchwały, w którym zapisane są wszystkie miejscowości.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się p. Skarbnikowi Goliny K. Musiałkiewicz, czy na zmianę 

planu zagospodarowania przestrzennego w budżecie gminy zostały zapisane środki. 
 

Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że na ten cel w budżecie zostało zabezpieczone  

15 tys. zł.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, 

Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie Golina. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw 0, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XIII/44/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Chrusty, 

Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie Golina została podjęta i stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Punkt 5  

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 



4 

 

Następnie przypomniała, że projekt uchwały omawiany był podczas wspólnego posiedzenia 

Komisji. 
 

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 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/45/2011 w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 6 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. Następnie przypomniała, że projekt uchwały omawiany był 

podczas wspólnego posiedzenia Komisji. 
 

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 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/46/2011 w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji 

został ustalony następujący skład komisji ds. opracowania statutu: U. Furmaniak, W. Grodzki, 

A. Kapturska, L. Kwiatkowski, Z. Maciaszek, K. Michalak, W. Wojdyński.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że określony w §3 termin do opracowania statutu 

wynoszący 2 miesiące jest krótki. Uważa, że należy dokładnie przemyśleć zapisy w statucie  

i na pewno potrzebne będą dodatkowo konsultacje z prawnikiem. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zaproponowała jeszcze do prac w komisji W-ce 

Przewodniczącą Z. Kasprzak. 
 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że w związku ze zmianą ustawy o samorządzie terytorialnym, 

która wprowadza 3 miesięczny okres na dostosowanie zapisów w statucie do obowiązujących 

przepisów. Od podjęcia dzisiaj uchwały pozostaną jeszcze 2 m-ce na opracowanie statutu. 

Wzorcowy statut gminy został już opracowany przez WOKiSS oraz radcę prawnego. Komisja 

będzie więc pracowała na bazie wzorcowego materiału.  

Radny L. Kwiatkowski stwierdził, że należy rozważyć, czy komisja ma być aż tak liczna. 

Powiedział, że w mniejszej grupie pracuje się lepiej. Oznajmił, że on rezygnuje z prac w tej 

komisji. 
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że radny L. Kwiatkowski nie chce pracować dla dobra gminy. 
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Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej 

Komisji ds. opracowania statutu gminy Golina w następującym składzie: U. Furmaniak,  

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, L. Kwiatkowski, Z. Maciaszek, K. Michalak,  

W. Wojdyński.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy radny L. Kwiatkowski ostatecznie rezygnuje z udziału 

w pracach komisji. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że ze względu na duże doświadczenie radnego  

L. Kwiatkowskiego w pracach samorządu dobrze byłoby, aby uczestniczył w opracowywaniu 

statutu gminy. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że praca w komisji statutowej będzie kolidowała mu  

z przeprowadzaną w tym samym czasie kontrolą przez Komisję Rewizyjną, więc podziękował 

za udział w pracach doraźnej komisji.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska ponownie odczytała nazwiska radnych zaproponowanych  

w skład komisji ds. opracowania statutu gminy z pominięciem radnego W. Wojdyńskiego. 

Następnie ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła 

głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, wstrzymało się 3 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/47/2011 w sprawie  powołania doraźnej Komisji ds. opracowania statutu 

gminy Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Punkt 8 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego 

w Koninie na kadencję 2012-2015. Poinformowała, że 4 osoby złożyły wnioski  

o kandydowanie na ławnika, natomiast zapotrzebowanie złożone przez sąd jest na 6 osób.  
 

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 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 

Uchwała Nr XIII/48/2011 w sprawie  powołania zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję  

2012-2015 została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Punkt 9 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie trybu postępowania  

o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy Golina. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał się jaką kwotę dotacji przydzieliła rada powiatu konińskiego dla 

gminnej spółki wodnej. Następnie zapytał się, czy ze środków funduszu sołeckiego możliwe 

jest dofinansowania działań spółki wodnej.  
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Sekretarz H. Bąk powiedział, że dotacja musi zostać rozliczona przez podmiot, który tę 

dotację otrzymał. Nie jest możliwe, aby podmiot, który otrzymał dotację przekazał ją innemu 

podmiotowi.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy sołectwo może zaplanować na rok 2012 

przeprowadzenie odwodnienia rowów ze środków  funduszu sołeckiego.  
 

Sekretarz H. Bąk odpowiedział, że środki z funduszu sołeckiego muszą być wydatkowane na 

zadania realizowane na własności gminnej, nie mogą więc to być rowy należące do gminnej 

spółki wodnej.  
 

Radny powiatu konińskiego Z. Paszek powiedział, że dofinansowanie gminnej spółce wodnej 

udzielił Zarząd Powiatu, a nie Rada Powiatu. Dotacja wynosi 9 tys. zł z przeznaczeniem na 

odwodnienie drogi powiatowej w Spławiu (w kierunku Adamowa).  Gminna spółka wodna 

zarządza tylko zmeliorowanymi rowami.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła glosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu 

uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/49/2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki 

wodnej działającej na terenie gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 

Punkt 10 

Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że w sprawie przyjęcia zasad przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wpłynęły dwa projekty uchwał: 

pierwszy projekt Burmistrza i drugi zaproponowany przez radnego W. Wojdyńskiego. 

Następnie odczytała projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza Goliny. 
 

Radny W. Wojdyński zgłosił korekty do zaproponowanych przez niego wcześniej wysokości 

dodatku mieszkaniowego: przy jednej osobie – 60 zł, dwóch osobach – 90 zł, trzech osobach 

– 110 zł, czterech i więcej osobach – 130 zł.  

Następnie stwierdził, że Burmistrz drastycznie obniżył stawki dodatku mieszkaniowego.  

W sąsiadujących gminach obowiązują wyższe stawki dodatku. Nauczyciele od 1 września 

mieli otrzymać podwyżki wynagrodzeń, a tymczasem będą mieli drastycznie obniżony 

dodatek. W związku z tym podwyżka wynagrodzeń zgodnie z Kartą Nauczyciela będzie  

o wiele niższa od zakładanej. Uważa, że niesprawiedliwym jest szukanie oszczędności tylko 

wśród jednej grupy zawodowej, a szczególnie nauczycielom, których zadaniem jest 

kształcenie młodego pokolenia. Powiedział, że przedstawionej propozycji wcześniej nie 

konsultował z radnymi. Na wysłane zapytanie do szkół w sprawie wynagrodzeń otrzymał od 

dyrektorów odpowiedzi, że związki zawodowe przystały na obniżenie dodatku 

mieszkaniowego w obawie przed zwolnieniami nauczycieli. Uważa, że dodatek 

mieszkaniowy nie ma nic wspólnego z etatami w szkołach.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że przedstawiona wcześniej przez radnego  

W. Wojdyńskiego propozycja w sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego była 

odpowiednio następująca:  70 zł, 100 zł, 125 zł, 150 zł.  

Radny W. Wojdyński zawnioskował o przeprowadzenie głosowania nad złożonymi przez 

niego poprawkami do projektu uchwały przedłożonego przez Burmistrza.  
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Radny Z. Maciaszek powiedział, że zaproponowane przez Burmistrza stawki dodatku 

mieszkaniowego zostały zaakceptowane przez związki zawodowe oraz kuratorium oświaty. 

Nie rozumie więc dlaczego radny W. Wojdyński wystosował jeszcze zapytania do 

dyrektorów szkół i związków zawodowych.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym radny ma 

prawo przedstawić własny projekt uchwały. Natomiast ustawa o systemie oświaty nakazuje 

zasięgnąć opinii związków zawodowych i nauczycieli. Tak więc składając projekt uchwały 

musiał skonsultować go z nauczycielami. Oznajmił, że nie wiążą go żadne układy ze 

środowiskiem nauczycieli.  
 

Radny L. Kwiatkowski zapytał się, czy radny W. Wojdyński otrzymał odpowiedzi na 

wystosowane pisma do szkół i związków zawodowych.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że dyskusja odbywa się nad projektem uchwały w sprawie 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, a nie jego pism. 
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że jeżeli radny W. Wojdyński zawsze postępuje zgodnie  

z przepisami chciałby wiedzieć, czy otrzymał odpowiedzi od dyrektorów szkół na 

zaproponowane przez siebie wysokości dodatku mieszkaniowego.  
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że udzieli odpowiedzi radnemu L. Kwiatkowskiemu, jeżeli 

zostanie przeprowadzone głosowanie nad  jego projektem uchwały.   
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad poprawkami złożonymi przez 

radnego W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 4 radnych, przeciw 8 radnych, wstrzymało się 2 radnych. 
 

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

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad odczytanym projektem uchwały  

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw 3 radnych, wstrzymało się 3 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/50/2011 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska wyjaśniła, że głosowała przeciw, ponieważ z wcześniej 

przekazywanych radnym informacji wynikało, że w budżecie gminnym zabezpieczone są 

środki na podwyżki dla nauczycieli. Tymczasem okazało się, że brakuje środków na 

podwyżki od 1 września br. dla nauczycieli i dlatego został zmniejszony dodatek 

mieszkaniowy.  
 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że przy obecnym stanie budżetu gminy możliwe jest 

zwiększenie wydatków bieżących maksymalnie o 100 tys. zł, ponieważ bieżące wydatki 

muszą równoważyć się z bieżącymi dochodami. Powodem problemów finansowych są więc 

zależności pomiędzy dochodami a wydatkami w budżecie.  
 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zawnioskowała o przerwę w obradach. 
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Przewodnicząca A. Kapturska przeprowadziła głosowanie nad powyższym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska ogłosiła o godz. 15:20 przerwę w obradach XIII sesji. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska wznowiła po przerwie o godz. 15:35 obrady XIII sesji. 
 

Punkt 11 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu pt. „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego” Nr: 

POKL.09.01.01-30-020/11 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Radny K. Michalak poprosił o przybliżenie tematu związanego z powyższym projektem. 
 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że projekt realizować będzie szkoła podstawowa  

w Radolinie w latach 2011 – 2013. Program skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 5 lat,  

w tym również do dzieci niepełnosprawnych. Programem będą objęci również rodzice  

w ramach ich pedagogizacji. Program przewiduje diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, 

logopedyczną, rehabilitacyjną w celu stwierdzenia dysfunkcji u dzieci. Dzieci wymagające 

wsparcia specjalistycznego będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach 

terapeutycznych tj. zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, wczesne wspomaganie 

rozwoju ruchowego i intelektualnego, zajęcia z j. angielskiego, plastyczne, biblioteczne, 

rytmika, dziecięce łamigłówki. Projekt przewiduje również wyjazdy do kina oraz na spektakle 

teatralne. 
 

Radny K. Michalak zapytał się, czy projekt będzie realizowany tylko przez szkołę 

podstawową w Radolinie.  
 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że każda ze szkół mogła przystąpić do programu.  

Z szansy tej skorzystała tylko szkoła podstawowa w Radolinie.  
 

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

głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „W trosce  

o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego” Nr: POKL.09.01.01-30-020/11 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

Punkt 12 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy. 
 

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

odczytanym projektem uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
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Uchwała Nr XIII/52/2011 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność gminy została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Punkt 13 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Miejskiej w Golinie Nr XXI/104/2004 z dn. 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się czego dotyczą zapisy w uchylanych paragrafach uchwały  

z 2004 roku. 
 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że przez Prokuraturę w Koninie zostały wskazane do 

unieważnienia w uchwale Nr XXI/104/2004 zapisy, które są powieleniem zapisów ustawy tj. 

§2 ust. 3 „przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 

24 godziny” i §3 ust. 3 „za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat 

obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczania urządzenia w pasie 

drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim”. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu 

uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/53/2011 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Golinie Nr XXI/104/2004  

z dn. 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na drogach gminnych  została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

Punkt 14 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

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

- roczne wpływy z tytułu podatku od słupów linii energetycznej wynoszą 122 tys. zł, 

natomiast od nowo postawionych słupów podatek zostanie naliczony od następnego roku.  

Z postawionych wiatraków na terenie gminy dochód z podatku wynosi 25 tys. zł; 

- odnośnie stanu budynku w nowo dobudowanej części strażnicy OSP w Spławiu powiedział, 

że czynione są starania, aby znaleźć środki finansowe w budżecie na dokończenie rozbudowy. 

1 lutego br. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji 

ze środków unijnych, jednak musimy mieć także zapewnione środki własne; 

- zapewnił, że zostanie wystosowane po uzgodnieniu z panią Przewodniczącą A. Kapturską 

zaproszenie do pani Starosty M. Waszak na posiedzenie z radnymi;  

- odnośnie jubileuszu 100 – lecia orkiestry OSP w Golinie Burmistrz powiedział, że na ten 

temat wypowie się prezes OSP M. Durczyński. 

 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że radni muszą w drodze głosowania zaakceptować 

wyznaczonego przez klub radnych kandydata w skład komisji rewizyjnej. Jeżeli taka osoba 

nie uzyska poparcia klub radnych proponuje kolejną osobę na członka komisji rewizyjnej.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy powołanie przedstawiciela klubu do komisji rewizyjnej 

musi odbyć się w oparciu o uchwałę.  
 

Sekretarz H. Bąk odpowiedział, że musi być podjęta uchwała w sprawie powołania w skład 

komisji rewizyjnej przedstawiciela klubu radnych.  
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Radny W. Wojdyński zaproponował, aby w celu tymczasowego zabezpieczenia stolarki 

drzwiowej w remizie w Spławiu na gruncie rozłożyć folię, która zapobiegnie podsiąkaniu 

wody albo zdemontować skrzydła drzwi zabezpieczając je w suchym pomieszczeniu oraz 

należałoby zapewnić dostęp powietrza do pomieszczeń poprzez otwieranie okien.  
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że została przeprowadzona w tej sprawie  rozmowa  

z zarządem OSP w Spławiu, który sprawuje opiekę i nadzór nad strażnicą.  
 

Prezes OSP w Golinie M. Durczyński powiedział, że w tym roku OSP Golina obchodzi 105-

lecie istnienia. W związku z tym zasłużeni druhowie otrzymają odznaczenia podczas zebrania 

sprawozdawczego na przełomie stycznia i lutego. W tym roku został zakupiony w części 

sprzęt bojowy, planowany jest zakup sprzętu pożarniczego, pomalowanie sali oraz 

wyremontowanie garażu. Natomiast jutro odbędzie się spotkanie członków zarządu golińskiej 

jednostki z kapelmistrzem orkiestry odnośnie organizacji uroczystości 100-lecia orkiestry. 

Została już wykonana tablica upamiętniająca jubileusz. Zarząd przekazał pieniądze na 

organizację uroczystości, jednak brakuje jeszcze około 4-5 tys. zł. Zarząd OSP zamierza 

wystosować pismo do Burmistrza Goliny i Rady Miejskiej o pomoc w zorganizowaniu 

uroczystości.  
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że pieniądze dla kapelmistrza powinien zapewnić w swoim 

budżecie Dom Kultury, skoro w Domu Kultury działają inne zespoły muzyczne.  
 

Prezes OSP w Golinie M. Durczyński powiedział, że Dom Kultury nie ma wystarczających 

środków nawet na zorganizowanie imprezy na zakończenie lata, na której planował występ 

orkiestry gminnej.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w związku  z tym, że Dom Kultury organizuje zajęcia  

i imprezy na sali OSP w Golinie mógłby pokryć koszty związane z wymalowaniem ścian sali. 
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że pomiędzy Domem Kultury a OSP Golina podpisana jest 

umowa najmu, w której zapisane są zobowiązania wynajmującego. Jednak Dom Kultury musi 

także ograniczać koszty.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o wielkość kosztów związanych z pomalowaniem sali. 
 

Prezes OSP w Golinie M. Durczyński powiedział, że byłyby to tylko koszty zakupu farb, 

ponieważ strażacy we własnym zakresie pomalują ściany.  
 

Punkt 15 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że wypowiada się w imieniu grupy ośmiu radnych. 

Powiedział, że na sesji w dniu 1 września padły ze strony części radnych nieprzyjemne 

sformułowania, zarzuty i oszczerstwa. W związku z tym chciałby pewne sprawy sprostować  

i wyjaśnić. Oznajmił, że na I sesji radni będący wtedy w większości „rozdawali karty” dzieląc 

się stanowiskami w Radzie. Wtedy pozostali radni przyjęli to ze spokojem. Chociaż przez 

cały ten czas mowa jest o woli współpracy, to padają oszczerstwa w stosunku do radnych,  

w imieniu których zabiera głos. Powiedział, że radny W. Wojdyński wypowiada się tylko pod 

publikę, czego przykładem są dzisiaj omawiane tematy związane z budową farm wiatrowych 

oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. Stwierdził, że złożony wniosek o odwołanie 

Przewodniczącej Rady powinien zostać poddany pod dyskusję na wspólnym posiedzeniu 

Komisji. Niewłaściwym działaniem jest również przekazywanie informacji do „Gazety 

Słupeckiej” celem publikowania na jej łamach sprawy związanej z wnioskiem o odwołanie 

Przewodniczącej. Zwrócił się do dziennikarza „Gazety Słupeckiej” p. Marcina 

Wróblewskiego, że jest stronniczy i tendencyjny. Zarzucił, że nie jest obiektywny. Również  
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w zamieszczonych przez niego w gazecie oświadczeniach majątkowych radnych wystąpiły 

przekłamania. Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że podczas ostatniej sesji grupa ośmiu 

radnych została obrażona przez wypowiedź Przewodniczącej A. Kapturskiej, która nazwała 

ich „kmiotami”. Powiedział, że radni powinni zająć się sprawami ważnymi dla gminy, a nie 

oczerniać w terenie pozostałych radnych. Stwierdził, że podejmowanie wspólnej dyskusji jest 

bezcelowe skoro radny W. Wojdyński uważa, że tylko on ma rację. Także zarzuty, że grupa 

radnych spotyka się w gabinecie Burmistrza są bezpodstawne, ponieważ radni odbywają 

obecnie spotkania na sali na II piętrze. Zarzucił radnemu K. Michalakowi, że swoim 

buńczucznym zachowaniem tworzy nieprzyjemną atmosferę opowiadając kłamliwe rzeczy na 

terenie gminy.  
 

Radny J. Szrama opuścił o godz. 16:15 posiedzenie XIII sesji. Stan radnych wynosi od tego 

czasu 13 radnych. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że w swojej wypowiedzi przytoczyła słowa 

koleżanki, o czym wcześniej poinformowała obecnych i zarazem przeprosiła. Stwierdziła, że 

emocje są złymi doradcami i jeśli radni poczuli się obrażeni to jeszcze raz ich przeprasza. 

Następnie powiedziała, że wielokrotnie zwracała się z prośbą do radnego L. Kwiatkowskiego 

o wspólne spotkanie, aby wyjaśnić stawiane jej zarzuty. Publiczne oskarżenia siebie 

nawzajem wzbudzają tylko niepotrzebne sensacje, a należy skupić się na sprawach dla gminy 

najważniejszych. Radni zostali wybrani przez społeczeństwo, aby reprezentować ich interesy. 

Należy mieć na uwadze, że w kolejnych wyborach mieszkańcy ocenią pracę radnych. 

Zapewniła, że bardzo jej zależy na współpracy w Radzie, aby funkcjonować dla dobra całej 

gminy.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że w poprzedniej kadencji funkcje w Radzie zostały także 

porozdzielane tylko jednostronnie i wtedy nikt do nikogo nie miał pretensji. Wtedy to 

przewodniczący nie udzielał głosu radnym i odzywał się bezpardonowo.  

W sprawie farm wiatrowych powiedział, że będzie żądał nadal wyjaśnień, ponieważ nie 

zamierza głosować pod dyktando. Stwierdził, że w tej sprawie jest jeszcze wiele niejasności  

i wątpliwości. W celu pozyskania jak najwięcej środków z tej inwestycji należałoby zatrudnić 

prawnika, który zna się bardzo dobrze na prawie handlowym. Natomiast jeśli chodzi  

o rozmowy z mieszkańcami gminy, a szczególnie Adamowa to był zaskoczony ich 

informacjami o tym, że radni są przeciwni remontowi strażnicy w Adamowie, skoro  

nawet w projekcie budżetu na obecny rok inwestycja nie została zaproponowana. Również 

dowiedział się, że mają być odwołani radni z funkcji przewodniczącej, w-ce przewodniczącej, 

przewodniczących komisji oświatowej i rewizyjnej. Stwierdził, że kandydował na radnego, 

aby pracować dla dobra gminy i dlatego zadaje szczegółowe pytania i żąda wyjaśnień  

w sprawach, które są dla niego niejasne. Powiedział, że radni z grupy wnioskującej  

o odwołanie pani przewodniczącej wcale nie zabierają głosu podczas prowadzonych dyskusji. 
 

Radny Rady Powiatowej M. Durczyński poprosił o wyjaśnianie spraw personalnych w radzie 

podczas posiedzeń komisji rady. Na sesjach powinny być omawiane tylko sprawy związane  

z podejmowanymi uchwałami.  
 

Przewodniczący Rady Os. „Starówka” powiedział, że radni pobierają diety z pieniędzy 

podatników. Radny wcale nie musi być radnym, nie ma też takiego przymusu. W mieście jest 

wiele pilnych spraw do zrobienia np. zaplanowana rewitalizacja Pl. K. Wielkiego, park, ulice 

i tym należałoby się zająć. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że grupa radnych, która wyszła demonstracyjnie z sesji  

1 września obraziła nie tylko pozostałych radnych, ale również gości przybyłych na sesję. 

Radni pozwolili wmanipulować się w prywatne rozgrywki przywódcom grupy. Wychodząc  
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z sesji udowodnili, że nie są ważne dla nich uchwały, które miały zostać podjęte, tylko są 

chorzy na władzę. Postawa tej grupy radnych udowodniła, że nie mają moralnego prawa 

składać więcej wniosków o odwołanie przewodniczącego rady. 
 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że Przewodnicząca Rady została wybrana 

większością głosów Rady Miejskiej w Golinie. Wszelkie próby współpracy ze strony 

Przewodniczącej były przez grupę radnych negowane, były też ostentacyjne wyjścia z sali. 
 

Radny K. Michalak w odpowiedzi na zarzuty radnego L. Kwiatkowskiego powiedział, że nie 

zachowuje się buńczucznie. Nie jest też fałszywy i obłudny, tylko z drugiej strony Rady 

odczuwane są pretensje i zarzuty. Zachowanie grupy radnych odbiera jako pogardę  

w stosunku do pozostałych radnych. To radni będący obecnie w mniejszości wprowadzili do 

budżetu budowę Orlika w Golinie. Powiedział, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć co dzieje 

się wśród radnych. Grupa 8 radnych ma także swojego dziennikarza, którym jest p. Nabzdyk  

i także można byłoby powiedzieć, że jest tendencyjny. Oznajmił, że radni mają pracować dla 

dobra gminy i jej mieszkańców, a nie dla prywatnych interesów. Radni, którzy wyszli na XII 

sesji zachowali się niekulturalnie i pokazali, że nie zależy im na dobru gminy. Stwierdził, że 

radnymi kieruje wyłącznie prywata. Zapytał się radnych, co w ubiegłych kadencjach Rady 

zostało zrobione w Golinie Kolonii, Kolnie i Barbarce, Kawnicach Kolonii i Myśliborzu. 

Oznajmił, że najwięcej środków wydatkowane było w Przyjmie, Spławiu, Rososze. Pieniądze 

nie były dzielone równo i sprawiedliwie. Burmistrz obiecał, że droga w Golinie Kolonii 

zostanie wybudowane z tzw. „schetynówek”. Obawia się, że opracowana dokumentacja straci 

ważność tak jak poprzednia. Przypomniał, że wnioskował o zapisanie w budżecie zamiast 

budowy drogi w Rososze Kolonii budowę drogi w Golinie Kolonii. Większość radnych 

zdecydowała jednak inaczej. Zapytał się, czy mieszkańcom Goliny Kolonia nic się nie należy. 

Oznajmił, że Rada powinna działać wspólnie i nie powinno być w niej podziałów.  
 

Radna U. Furmaniak powiedziała, że radni nie mają prawa podważać autorytetu innych 

radnych tak jak to czyni radny K. Michalak mówiąc o niej „gówniara”. Oznajmiła, że 

„gówniarą” może być jedynie dla swoich rodziców, a dla radnego K. Michalaka jest panią 

Furmaniak.  
 

Radny K. Michalak stwierdził, że nigdy nie użył takiego określenia w stosunku do radnej.  
 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że z takim składem Rady trudno jest współpracować. 

Stwierdził, że radni przedstawiają kabaret. 
 

Sołtys Kawnic J. Modelski przypomniał, że w grudniu wyrokował iż Rada przetrwa w tym 

składzie 3 miesiące. Nie pomylił się dużo, ponieważ radny z Kawnic złożył mandat. 

Stwierdził, że te wszystkie nieporozumienia w Radzie zapoczątkował właśnie radny z Kawnic 

J. Kaliski. Przewiduje jednak, że radni dojdą do porozumienia i będą pracować dla dobra 

gminy.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że także ma nadzieję na spokój w Radzie. 

Powiedziała, że na komisjach należy wyjaśnić sobie wszystkie wątpliwości i problemy. 

Należy przede wszystkim zająć się sprawami istotnymi dla gminy. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że w golińskiej radzie podobnie jak w sejmie mają miejsce 

przegrupowania.  
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że jest ciekawy w jakim tonie zostanie opublikowany 

artykuł  w „Gazecie Golińskiej” z przebiegu dzisiejszej sesji. Uważa, że na posiedzeniach 

Komisji nie powinny być obecne media.   
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Radny W. Grodzki powiedział, że obrady komisji tak jak sesji są jawne.  
 

Radny K. Michalak powiedział, że 21 sierpnia odbyły się dożynki powiatowe w Rzgowie. 

Trzech rolników z naszej gminy było nominowanych do nagrody „Powiatowego Rolnika 

2011 roku”. Dwóch z nich otrzymało statuetkę „Rolnika Powiatowego”. Przykre jest, że  

w uroczystościach nie uczestniczył nikt z Urzędu Miejskiego w Golinie.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy prawdą jest, że wzdłuż drogi krajowej położonej przy 

miejscowości Barbarka będzie prowadzona linia z gazem. 
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że gazociąg będzie przebiegał od Kraśnicy do Stawu  

k. Strzałkowa, a więc w kierunku Słupcy wzdłuż drogi krajowej. 
 

Radny Z. Maciaszek zapytał się kto i na kogo polecenie zbierał wyrażenia zgody na przebieg 

gazociągu przez nieruchomości prywatne.  
 

Z-ca Burmistrza A. Budny odpowiedział, że na zlecenie wykonawcy gazociągu firmy „Avrio 

Media” mieszkanka Goliny zbierała od prywatnych właścicieli takie wyrażenia zgody.  
 

Punkt 16 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:45 obrady XIII Sesji Rady Miejskiej 

w Golinie. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Anna Kapturska 


