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P R O T O K Ó Ł   NR  XIV/2011 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 29 września 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 

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

radca prawny Dominik Kurowski i Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie 

Marek Pilarczyk. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XIV Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 12:00 i poprowadziła Przewodnicząca Rady 

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

obecnych jest 15, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. 

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych. 
 

Punkt 2 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska poprosiła Pana Marka Pilarczyka, 

Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie o wręczenie p. Michałowi 

Zielezińskiemu zaświadczenia o wyborze na radnego. 
 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie Marek Pilarczyk złożył gratulacje 

nowo wybranemu radnemu Michałowi Zielezińskiemu i życzył wiele sił do pracy na rzecz 

gminy.  

Punkt 3  

Przewodnicząca Anna Kapturska odczytała rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 
 

Radny M. Zieleziński wysłuchał roty stojąc. Następnie wypowiedział słowo „Ślubuję”.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że radny M. Zieleziński składając ślubowanie tym 

samym objął mandat radnego Rady Miejskiej w Golinie. 

Punkt 4 
Następnie Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

5. Przyjęcie protokołów z XI, XII i XIII Sesji. 

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

7. Zapytania i wnioski radnych.  

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola  

w Gminie Golina. 

10. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej za II kwartał 

2011 roku. 

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie XIV Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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Punkt 5  

Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że z treścią protokołów z XI, XII i XIII sesji 

radni mogli zapoznać się w przerwie międzysesyjnej.  
 

Radny W. Miętkiewicz zawnioskował o przyjęcie protokołów z XI, XII i XIII sesji  

z pominięciem ich odczytywania. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

W. Miętkiewicza. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za przyjęciem protokołów głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły zostały przyjęte.  
 

Punkt 6 

Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Zapytania i wnioski radnych 
Radny W. Grodzki poprosił Burmistrza o przybliżenie tematu prezentacji terenu pod 

lokalizację inwestycji zagranicznej oraz zapytał się czego dotyczyło spotkanie  

z komendantem Straży Miejskiej w Koninie p. Torchałą.  
 

Radny Z. Maciaszek poinformował o utworzeniu klubu radnych „Koalicja”, który tworzy 8 

radnych. Jako Przewodniczący klubu w dniu 22 września br. wręczył Przewodniczącej Rady 

wniosek ujęcie w porządku sesji spraw związanych z powołaniem w-ce przewodniczącego 

rady oraz odwołaniem przewodniczącej rady. Zapytał się z jakich powodów wniosek nie 

został uwzględniony w porządku dzisiejszej sesji.  
 

Radny M. Wieczorek zgłosił potrzebę zwiększenia częstotliwości kursów autobusów MZK 

linii 61 bądź przedłużenia trasy docelowej dla linii 52. Następnie zawnioskował, aby  

w nazwie szkoły podstawowej w Kawnicach dokonać zmiany na szkołę podstawową  

w Węglewie z uwagi na lokalizację szkoły w miejscowości Węglew.  
 

Radny L. Kwiatkowski poprosił o przybliżenie zaawansowania prac przy budowie boiska 

„Orlik” w Golinie oraz w jakim terminie planowane jest zakończenie budowy. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się z jakich powodów szkoły podstawowe z wyjątkiem szkoły 

w Radolinie nie przystąpiły do projektu pn. „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka 

przedszkolnego”. Następnie zapytał się o wysokość wpływów do budżetu w I półroczu 2011 

r. z tytułu podatków od wiatraków na terenie Radoliny i Przyjmy oraz słupów linii 

energetycznej na terenie gminy. Następnie zgłosił, że są składowane śmieci na 

niezagospodarowanych działkach budowlanych przy ul. Okólnej oraz zachwaszczenie tych 

terenów, w wyniku czego występuje duże stężenie pyłków roślinnych powodując alergie 

szczególnie u dzieci.   
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się kiedy nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż budynku 

ośrodka zdrowia, ile wpłynęło ofert i kto przystąpi do przetargu.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zostały już usunięte wszystkie usterki zgłoszone przez 

właścicieli budowanych przydomowych oczyszczalni.  
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Punkt 8 

Skarbnik K. Musiałkiewicz przedstawiła zmiany w budżecie na rok 2011.  
 

Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy w budżecie są wystarczające środki na wywóz śmieci  

z terenu gminy. 
 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska” nastąpił wzrost wydatków o 10 tys. zł. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy środki w oświacie nie zostały za szybko zmniejszone, 

ponieważ zgodnie z przepisami nauczycielowi zatrudnionemu powyżej 3 lat zmienia się 

warunki płacowe za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.  

Zapytał się, czy zmiany budżetowe związane są z kolejnym projektem uchwały dotyczącym 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w gminie. 

Następnie zawnioskował o przesunięcie 50 tys. zł z rozdziału 75416, z przeznaczeniem ich na 

powiększenie wydatków dla jednostki OSP w Golinie na zakup kasków i drabiny ratowniczej, 

które to jednostka zakupiła z własnych środków oraz dla Domu Kultury w Golinie 

przeznaczyć 5 tys. zł celem wymalowania sali remizy w Golinie. Należy również 

zabezpieczyć obiekt strażnicy w Spławiu przed sezonem zimowym, a więc ocieplić ściany  

i zaizolować posadzki.  
 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie ma związku pomiędzy uchwałami 

dotyczącymi zmian w budżecie a opłatami za świadczenia udzielane przez przedszkola. 

Następnie powiedziała, że środki w wysokości 50 tys. zł przeznaczone na wprowadzenie 

pomiarów prędkości zostały pożyczone ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia  

w urzędzie. Tak więc kwota 50 tys. zł musi powrócić na wynagrodzenia w urzędzie. Mamy 

nadzieję, że funkcjonowanie fotoradarów przyniesie dochody, a więc będziemy mogli oddać 

pożyczone środki z wynagrodzeń w urzędzie. Jeśli nie wydatkujemy 50 tys. zł na pomiary 

prędkości to muszą one powrócić do działu wynagrodzeń. Zarówno w jednym jak i drugim 

przypadku pieniądze muszą powrócić tam skąd zostały zabrane.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że po raz pierwszy słyszy, że środki na fotoradary zostały 

pożyczone z płac w urzędzie. Powiedział, że zadania statutowe ochotniczych straży 

pożarnych nie obejmują zakupu sprzętu, a taki niezbędny sprzęt został zakupiony przez OSP 

w Golinie. Natomiast dochody do budżetu z funkcjonowania fotoradarów są niepewne, 

zwłaszcza w nadchodzącym okresie zimowym. Zapytał się, czy do prac związanych  

pomiarem prędkości zostanie zatrudniony strażnik miejski.  
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że wobec wyjaśnień złożonych przez Skarbnika wnosi  

o oddalenie wniosku radnego W. Wojdyńskiego.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że wspomniał tylko o potrzebach finansowych dla OSP  

w Golinie oraz OSP w Spławiu. Jeśli więc środki w wysokości 50 tys. zł pożyczone zostały  

z wynagrodzeń w urzędzie wnioskuje, aby powróciły w miejsce skąd zostały zabrane. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez radnego 

W. Wojdyńskiego.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 5 radnych, przeciw 7 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został odrzucony.  
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Radny W. Mietkiewicz zapytał się, czy w związku z coroczną dotacją z MSWiA dla 

jednostek straży pożarnej w budżecie są zagwarantowane środki na zakupy. 
 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że na utrzymanie gotowości bojowej i zakup sprzętu 

ochronnego w budżecie zapisana jest dotacja w wysokości 26 tys. zł.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy OSP Golina może otrzymać zwrot wydatków za 

zakupiony sprzęt ze wspomnianej dotacji. 
 

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że od OSP Golina wpłynęła nota o zwrot poniesionych 

wydatków.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się,  czy w budżecie są wystarczające środki na ten cel. 
 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że nota została zaakceptowana przez Burmistrza  

i przekazana do realizacji. 
 

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

uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 i zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu 5 radnych. 
 

Uchwała Nr XIV/54/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 została podjęta i stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o ogłoszenie przerwy w obradach. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

Za ogłoszeniem przerwy głosowało 15 radnych. Czas trwania przerwy od 13:20 do 13:30. 
 

Po przerwie Przewodnicząca A. Kapturska wznowiła obrady XIV sesji. 
 

Punkt 9 

Z-ca Burmistrza A. Budny zgłosił autopoprawki o charakterze redakcyjnym do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w Gminie 

Golina. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska, po uwzględnieniu autopoprawek, odczytała projekt uchwały  

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w Gminie Golina. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zaproponowana wysokość opłaty została znacznie 

podwyższona w stosunku do obecnie obowiązującej. Jest to dodatkowe obciążenie finansowe 

dla rodziców.  
 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że każda rozpoczęta godzina powyżej 5 godzin pobytu 

dziecka w przedszkolu będzie płatna w wysokości 1,00 zł, natomiast za kolejne dziecko  

z rodziny stawka wynosić będzie 0,50 zł. Tak więc w stosunku do obecnie obowiązujących 

stawek podwyżka wynosi 100%. 
 

Dyrektor Przedszkola H. Łeska wyjaśniła, że obecnie opłata miesięczna za każdą dodatkową 

godzinę wynosi 10 zł, natomiast po przyjęciu przedstawionych stawek opłata ta wyniesie 20 

zł. Za dziecko przebywające w przedszkolu 8 godzin dziennie rodzic będzie musiał zapłacić 
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60 zł opłaty stałej. Natomiast dzieciom pochodzącym z biednych rodzin pobyt w przedszkolu 

opłaca MOPS.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się, czy istnieje ryzyko, że w związku z podwyżką 

rodzice będą zabierać wcześniej dzieci z przedszkola.  
 

Dyrektor Przedszkola H. Łeska powiedziała, że mało jest dzieci, które pozostają  

w przedszkolu 8 godzin. 
 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że w przedszkolu w Golinie dzieci przebywających do 

5 godzin jest 7, ponad podstawę programową 51: 2 godziny – 24, 3 godziny – 22,  

4 godziny – 2. Natomiast w Kawnicach do 5 godzin – 2 dzieci, 1 godzina  - 2, 2 godziny – 4, 

3 godziny – 13, 4 godziny – 1.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy wyznaczona opłata za dziecko wystarczy na utrzymanie 

nauczyciela.  
 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, aby radny odpowiedział sobie sam na zadane pytanie 

skoro przy proponowanej stawce miesięczne wpływy z opłat w przedszkolu w Golinie 

wyniosą 3 460 zł. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w Gminie Golina. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw 2 radnych, wstrzymało się od głosu 5 radnych. 
 

Uchwała Nr XIV/55/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola w Gminie Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał protokół z przeprowadzonej 

kontroli Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2011 roku, który stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 
 

Radny L. Kwiatkowski zapytał się, dlaczego Komisja Rewizyjna wskazała brak upoważnienia 

Kierownika ZEASu do ogłaszania przetargów dla placówek oświatowych, skoro takie 

upoważnienie wydane przez Burmistrza Goliny dołączone jest do protokołu. Następnie 

zapytał się dlaczego zostały wykazane zastrzeżenia do dostaw węgla do szkoły w Przyjmie 

oraz z czego wynikają rozbieżności w zapisach odnośnie terminu płatności faktur.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odpowiedział, że upoważnienie dla 

kierownika ZEAS wydane jest do dysponowania budżetem ZEASu, a zgodnie  z przepisami 

ustawy o zamówieniach publicznych jednostki oświatowe, których dotyczą przetargi np. na 

opał powinny upoważniać kierownika ZEASu do ogłaszania przetargu. Następnie powiedział, 

że zastanawiające jest dlaczego w przetargu na dostawę węgla do szkoły w Przyjmie została 

określona wielkość dostawy na 12 t. skoro piwnica może pomieścić 30 t. opału. Odnośnie 

terminu płatności faktur w przetargu zostało zapisane, że płatność nastąpi do 14 dni, 

natomiast w umowie zapisane jest „w ciągu 14 dni”.  

Oznajmił, że wykazane wnioski pokontrolne wskazują jedynie błędy w organizacji, których 

należałoby nie powtarzać w przyszłości.  
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Radny Z. Maciaszek powiedział, że strażnik miejski nie jest w stanie sprawdzić jakości 

dostarczonego opału.  
 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że wykazane w protokole przez Komisję Rewizyjną wnioski 

pokontrolne powinny zostać poddane pod głosowanie Rady w celu ich przyjęcia, aby stały się 

wiążącymi dla organu wykonawczego, czyli burmistrza.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński stwierdził, że zarówno burmistrz, 

skarbnik i dyrektorzy szkół powinni przyjąć do wiadomości wskazane zalecenia i wyciągnąć 

na przyszłość wnioski, aby podobne sytuacje się nie powtarzały. Stwierdził, że intencją 

komisji nie było, aby cokolwiek burmistrzowi nakazywać.  
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że niektóre wnioski Komisji Rewizyjnej wiążą się  

z ponoszeniem kosztów i należy w budżecie gminnym znaleźć środki na ich realizację.  
 

Sekretarz H. Bąk stwierdził, że są określone procedury, których należy przestrzegać, a on nie 

miał zamiaru czynić żadnych zarzutów w stosunku do zaleceń Komisji Rewizyjnej. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że Burmistrz powinien rozpatrzyć zalecenia komisji i to co 

jest możliwe do zrealizowania wykonać.  
 

Radny L. Kwiatkowski stwierdził, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w sposób 

rzetelny i wykazane zalecenia należałoby przyjąć do wiadomości i w miarę możliwości 

finansowych wykonać.  
 

Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że w protokole wykazanych jest wiele spraw, które 

należałoby przedyskutować podczas wspólnych posiedzeń Komisji.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński zauważył, że w ogłaszanych przetargach 

przez ZEAS nie było w ogóle zapisów odnośnie wpłacenia wadium i ubezpieczenia z tytułu 

należytego wykonania, co gwarantowałoby rzetelne i staranne wykonanie umowy.  
 

Punkt 11 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz T. Nowicki odpowiadając na zadane pytania radnych powiedział:  

- w związku z prezentacją terenu pod inwestycje oznajmił, że nieprzerwanie czynione są 

starania odnośnie pozyskania inwestorów na terenie gminy. Przedstawiciel Centrum Obsługi 

Inwestora z Poznania przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolskich wytypował 

kilkanaście terenów pod inwestycje m.in. naszą gminę. Prezentacja dotyczyła terenów przy 

autostradzie inwestorowi holendersko-amerykańskiemu, 

- w sprawie spotkania z komendantem straży miejskiej panem Torchałą powiedział, że 

rozmowa dotyczyła planowanego wprowadzenia pomiarów prędkości na terenie gminy,  

- zwiększenie kursów autobusów MZK linii 61 i 52 związane jest partycypowaniem gminy  

w kosztach. Obecnie mamy podpisane porozumienie z MZK na 5 kursów linii 61. Przy 

projektowaniu budżetu na rok 2012 należy się nad tym zastanowić, 

- w sprawie zmiany nazwy szkoły podstawowej w Kawnicach powiedział, że należy temat 

poddać pod dyskusję podczas komisji rady oraz przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami 

Kawnic i Węglewa, 

- odnośnie zaawansowania prac przy budowie boiska „Orlik” w Golinie poinformował, że 

dzisiaj wylewany jest beton zbrojony pod boisko wielofunkcyjne. Pod boisko trawiaste 

rozłożona jest pierwsza warstwa tłucznia. Pozostaje jeszcze do założenia ogrodzenie boiska 

oraz oświetlenie i chodniki. Według planu są opóźnienia w pracach, ponieważ  umowa 

przewiduje zakończenie budowy z końcem października dopuszczając wykonywanie robót 
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jeszcze w listopadzie. Jednak dużo zależy od warunków atmosferycznych. Mamy również 

zapewnienia, że koszty przełożenia linii wysokiego napięcia będą niższe niż wcześniej 

zakładane, 

- dochody z podatków od wiatraków za I półrocze przedstawiają się następująco: z terenu 

Przyjmy – 10 133 zł, Radoliny – 4 273 zł, a za rok 2010 odpowiednio 19 982 zł i 8 500 zł. 

Natomiast od słupów wysokiego napięcia za rok 2010 wpływy z podatku wynoszą 121 824 zł, 

a za I półrocze bieżącego roku ze względu na brak energii nie było możliwe sprawdzenie  

w bazie księgowej wielkości danych,  

- odnośnie wysypiska na działkach przy ul. Okólnej powiedział, że ZGKiM Sp. z o.o. 

uprzątnie teren. Także Straż Miejska zajmie się tą sprawą i zobowiąże właścicieli działek do 

uprzątnięcia terenu, jak również do wykoszenia chwastów, 

- w sprawie przetargu na sprzedaż budynku ośrodka zdrowia poinformował, że zostały 

wpłacona dwa wadia, jednak wpłynęła tylko jedna oferta. Rozstrzygnięcie przetargu ma 

nastąpić jutro, cena wywoławcza wynosi 400 tys. zł i aby doszło do sprzedaży musi być 

postąpienie o min. 1%, czyli na wartość 404 tys. zł, 

- w sprawie przydomowych oczyszczalni powiedział, że zostały usunięte przez wykonawcę 

wszystkie usterki i użytkownicy oczyszczalni podpisali końcowe protokoły odbioru.  

W związku z tym mogliśmy złożyć wniosek o płatność na wykonanie całościowego zadania 

w zakres, którego wchodzi wodociągowanie w Dolinie Warty, wymiana rur w Brzeźniaku  

i Głodowie, kanalizacja deszczowa na Os. Zachód i przydomowe oczyszczalnie. 
 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała się, czy w związku ze złożeniem jednej oferty do 

przetargu na sprzedaż budynku ośrodka zdrowia przystąpi jedna osoba.  
 

Burmistrz T. Nowicki powiedział, że składający ofertę musiał zadeklarować, że będą 

prowadzone w budynku usługi medyczne lekarza rodzinnego i takie zobowiązanie złożył 

tylko jeden oferent. W związku z tym do licytacji została dopuszczona jedna oferta. Na 

tablicy ogłoszeń Urzędu została wywieszona stosowna informacja. 
 

Z-ca Burmistrza A. Budny odnośnie projektu pn. „W trosce o wszechstronny rozwój dziecka 

przedszkolnego” powiedział, że na liście rankingowej zostały ujęte trzy szkoły podstawowe: 

w Golinie, Radolinie i Kawnicach. Jednak ze względów na brak środków szkoła podstawowa  

w Golinie, która miała wysokie notowania nie otrzyma dofinansowania. Pozostałe dwie 

szkoły mogą brać udział w konkursach i pieniądze otrzyma ta szkoła, która zgłosi lepszą 

ofertę.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska w odpowiedzi na pytanie radnego Z. Maciaszka odnośnie jej 

odwołania z funkcji przewodniczącej oznajmiła, że chciałaby dokładnie przedyskutować 

stawiane jej zarzuty. W tym celu zostanie zwołane w stosownym czasie wspólne posiedzenie 

Komisji.  

Punkt 12 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński powiedział, że należy naprawić 

studzienkę na ul. Słowackiego oraz umożliwić rolnikom handel zwierzętami na targowisku 

miejskim. 
 

Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński zgłosił, że należałoby przy drogach 

dojazdowych do boiska „Orlik” postawić znaki z ograniczeniem prędkości lub oznaczyć, że 

są to drogi osiedlowe mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców. Następnie powiedział, 

że trzeba udrożnić kanalizację deszczową na ulicach Os. Wschód oraz należy uprzątnąć plac  

i oczyścić chodnik przy ulicach Kwiatowej i Piaskowej.  



8 

 

Następnie powiedział, że Komisja Rewizyjna jest tworem Rady i do jej kompetencji należy 

dbałość o finanse gminy i sugerowanie burmistrzowi rozwiązań problemów. 
 

Sekretarz H. Bąk oznajmił, że jego wypowiedź w sprawie wskazanych zaleceń Komisji 

Rewizyjnej nie miała na celu czynienia zarzutów pod względem pracy Komisji. Istnieją 

określone procedury, do których należy się stosować, ponieważ Komisja Rewizyjna jako 

organ Rady nie ma żadnych podstaw uchwałodawczych. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się, czy w związku ze 100 – leciem orkiestry dętej 

radni włączą się w ufundowanie pamiątki z tej okazji.  
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że uroczystość odbędzie się 1 października, a zaproszenia 

radni otrzymali dopiero dzisiaj. Uważa, że zaproszenia wystosowane zostały bardzo późno  

i trudno jest cokolwiek zorganizować na ostatnia chwilę.  
 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała się, czy radni są chętni ufundować upominek  

z okazji jubileuszu orkiestry.  
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że jeżeli wcześniej radni wiedzieliby o zorganizowanej 

uroczystości wtedy można byłoby zlecić wykonanie stosownej statuetki z życzeniami od 

Rady.  
 

Radny Z. Maciaszek podziękował Przewodniczącemu Rady Os. Wschód J. Kapuścińskiemu 

za zgłoszone wnioski, które popiera i również wcześniej zgłaszał.  

Następnie jako przewodniczący Klubu Radnych „Koalicja” odczytał wniosek formalny  

o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie odwołania przewodniczącej rady, który stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Powiedział, że na łamach „Gazety Golińskiej” toczona jest polemika odnośnie sytuacji 

panującej w Radzie oraz poruszona została kwestia wysokości diet radnych. Proponował, aby 

zostały zmniejszone różnice w wysokościach diet pomiędzy radnymi.  
 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak stwierdziła, że zmniejszanie diety Przewodniczącej Rady, 

W-ce Przewodniczącej i Przewodniczącym Komisji ma na celu zapewnienie zwiększenia diet 

radnym będącym obecnie w większości. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska oznajmiła, że podtrzymuje swoje stanowisko co do wyjaśnienia 

sprawy o jej odwołanie na wspólnych Komisjach.  
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że nie rozumie zarzutów stawianych wobec Przewodniczącej 

Rady.  
 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że opisane przez część radnych w artykule 

„Gazety Golińskiej” zarzuty są bezpodstawne, ponieważ Przewodnicząca nigdy nie była 

przeciwna np. postawieniu wiatraków na terenie gminy. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie należy na sesji rozsądzać sprawy odnośnie wniosku 

Klubu „Koalicja”. Tematem należy zająć się na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

Następnie powiedział, że sprawdzając wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r. nie widzi 

wystarczających środków do realizacji wydatków na sprzęt w dziale ochrona 

przeciwpożarowa. 
 

Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że środki te zapisane są w dotacji dla jednostek 

ochotniczej straży pożarnej w załączniku nr 4 do budżetu, a wspomniane przez radnego 

wydatki przeznaczane są na bieżące potrzeby.  
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Radny K. Michalak zapytał się, czy została wyjaśniona sprawa związana z zakupem lamp 

drogowych ze środków funduszu sołeckiego dla Goliny – Kolonia. Następnie powiedział, że 

należałoby zwiększyć kontrole strażników w porze wieczornej pod kątem wyrzucania śmieci 

w niedozwolonych miejscach. 
 

Sekretarz H. Bąk odpowiedział, że zaplanowane z funduszu sołeckiego lampy mogą zostać 

obecnie tylko zakupione i zmagazynowane. Na obecną chwilę Spółka Oświetlenie Drogowe  

i Uliczne musi zlecić wykonanie projektu, określić parametry oświetlenia, wyłonić 

wykonawcę i dopiero wtedy można będzie postawić lampy. Sprawa wykonania oświetlenia 

jest skomplikowana ze względu na konflikt istniejący pomiędzy właścicielami tj. Spółką 

Oświetlenie Drogowe i Uliczne a Energą.  
 

Punkt 13 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:00 obrady XIV Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 
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