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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXII/2012 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 29 listopada 2012 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: Sekretarz Goliny Henryk Bąk oraz Skarbnik Goliny Kinga 

Musiałkiewicz. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XXXII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:15 Przewodnicząca Rady 

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

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

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Punkt 2 

Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2013.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Golinie na lata 2013 – 2016.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia 

wysokości bonifikaty.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci  

i młodzieży na terenie Gminy Golina. 

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji punktu 4 ze 

względu na nieobecność Burmistrza Goliny T. Nowickiego oraz punktu 9 z powodu 

przeprowadzenia dodatkowych rozmów z pozostałymi najemcami mieszkań w budynku przy 

ul. 1 Maja 1. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad powyższym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Wobec powyższego wniosek został zaakceptowany i porządek obrad XXXII sesji przedstawia 

się następująco: 

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji. 

4. Zapytania i wnioski radnych.  
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2013.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Golinie na lata 2013 – 2016.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci  

i młodzieży na terenie Gminy Golina. 

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zakończenie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
                 

Punkt 3  

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zawnioskowała o przyjęcie protokołu z XXXI sesji  

z pominięciem jego odczytywania na dzisiejszej sesji. Oznajmiła, że z treścią protokołu radni 

mogli zapoznać się wcześniej. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty.  
 

Radny W. Grodzki powiedział, że zapoznał się z treścią protokołu z ostatniej sesji. Oznajmił, 

że podczas głosowania wstrzymał się od głosu, ponieważ uważa, że protokoły powinny być 

odczytywane na sesji.  

Punkt 4 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy Sekretarz Goliny H. Bąk został w ramach oszczędności  

mianowany na stanowisko Z-cy Burmistrza Goliny skoro na dzisiejszej sesji są nieobecni 

Burmistrz Goliny T. Nowicki jak również Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska wytłumaczyła, że Burmistrz Goliny T. Nowicki 

przebywa na zwolnieniu chorobowym, natomiast Z-ca Goliny A. Budny jest na 

dwutygodniowym urlopie.  
 

Radny K. Michalak powiedział, że ze względu na nieobecność burmistrza punkt „zapytania  

i wnioski radnych” należy wycofać z obrad dzisiejszej sesji rady. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że Sekretarz Goliny H. Bąk zanotuje 

wszystkie zadane przez radnych pytania, które zostaną przekazane burmistrzowi. Oznajmiła, 

że sekretarz udzieli odpowiedzi na pytania, na które będzie znał odpowiedź. 
 

Radny J. Szrama zgłosił, że na przystanku autobusowym w Brzeźniaku znajduje się wersalka, 

którą należy uprzątnąć. Zgłosił również o wyrównanie dróg gruntowych na terenie 

Brzeźniaka. 
 

Radny K. Michalak zgłosił, że po wykonaniu modernizacji rowu na odcinku Rosocha – 

Kawnice nie został uporządkowany teren przy rowie na terenie Rosochy. Następnie ponownie 

zawnioskował o interwencję w rozwiązaniu problemu jakim jest zlikwidowanie kursów 

autobusów PKS w porze wieczornej w związku z czym młodzież szkolna nie może powrócić 

z Konina do swoich domów. Kolejnie oznajmił, że posiłki do wszystkich szkół na terenie 

gminy powinna przygotowywać stołówka z Gimnazjum w Golinie. Następnie powiedział, że 
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powinien zostać oczyszczony dalszy odcinek Strugi Kawnickiej długości 1 km w kierunku 

mostu golińskiego.    
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zgłosiła, że w Spławiu na drodze w kierunku 

Maksymowa powstały nowe wyrwy w asfalcie, które należy załatać. 
 

Radny M. Wieczorek zgłosił, że w wyniku prac związanych z zakładaniem linii gazociągowej 

został uszkodzony asfalt oraz kostka brukowa jest porozrzucana przy drodze w Węglewie za 

byłą zlewnią mleka. Zapytał się, czy wykonawca gazociągu ma obowiązek naprawić 

uszkodzenia w infrastrukturze powstałe podczas robót.  
 

Radny K. Michalak powiedział, że również został uszkodzony chodnik przy cmentarzu  

w Kawnicach. Zapytał się, czy firma „Avrio Media” będzie naprawiała uszkodzone miejsca 

na odcinkach prowadzonych prac gazociągowych. 
 

Radny W. Wojdyński powołując się na zapisy §37 Statutu Gminy Golina zadał następujące 

pytania: 

- ile środków finansowych gmina Golina zaoszczędziła w wyniku wyłączenia oświetlenia 

ulicznego w godzinach nocnych? 

- czy prawdą jest, że na terenie gminy Golina jest ponad 60 punktów pomiaru odczytu zużycia 

energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, lecz nie korzysta dostawca energii, gdyż są 

niesprawne i ile ich jest lub nie dokonano odczytu ze sprawnych urządzeń? 

- czy prawdą jest, że za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne nasza gmina 

płaciła ryczałtem? 

- na jakiej podstawie dostawca energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wystawiał faktury  

i czy zawierały one informację o ilości zużytej energii elektrycznej czy może zawierały inne 

składniki? 

- czy nasza gmina płaciła dostawcy energii elektrycznej za utrzymanie infrastruktury 

oświetlenia ulicznego za ilość słupów czy lamp? 

- czy Straż Miejska w Golinie została powołana do pilnowania porządku i bezpieczeństwa na 

drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych za pomocą fotoradarów, czy może do 

innych zadań, a więc jakich? 

- czy nie uważa Pan Burmistrz, że kontroli radarowych na terenie naszej gminy jest zbyt dużo, 

wykonują je funkcjonariusze policji z Konina, posterunku z autostrady, z Goliny, stacjonarne 

fotoradary na trasie nr 92 oraz gminna Straż Miejska? Dlaczego mieszkańcy naszej gminy są 

obciążani dodatkowym podatkiem w postaci mandatów, a to powoduje ich zubożenie? 

Przypomniał, że powyższe pytania zadał na sesji rady w dniu 5 listopada br. lecz nie otrzymał 

na nie odpowiedzi. 

Następnie zadał kolejne pytania: 

- co zrobił Pan Burmistrz w celu sprawdzenia składowania odpadów na wyrobisku po 

żwirowni w Przyjmie, skąd dochodzą różnego rodzaju zapachy i istnieje możliwość skażenia 

wód gruntowych? Przypomniał, że temat ten porusza już od 5 miesięcy, 

- zawnioskował o uzupełnienie projektów uchwał o nr. 142, 143, 144, 145 i 146 w miejsca 

wykropkowane należy wpisać stosowne wartości – chodzi o projekty uchwał w sprawie 

odpadów komunalnych, aby radni mogli zapoznać się skutecznie na komisjach rady, 

- kiedy zostanie przedstawiona radnym informacja z realizacji zadań oświatowych gminy 

Golina za rok szkolny 2011/2012 z dokonanymi poprawkami wskazanymi na komisjach rady? 

- proszę o podanie ile dzieci i z jakich obwodów szkolnych oraz miejscowości naszej gminy 

wykonuje obowiązek szkolny w szkołach poza gminą Golina? 

- poprosił o podanie zakresu obowiązków zastępcy burmistrza na podstawie, których został 

zatrudniony w naszej gminie na tym stanowisku. 
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Radny W. Wojdyński przekazał Przewodniczącej Rady A. Kapturskiej i Sekretarzowi Goliny 

H. Bąkowi powyższe zapytania na piśmie, które stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Radny J. Szrama zgłosił o naprawę nawierzchni drogi gruntowej w Adamowie na odcinku od 

Spławia do stacji kolejowej Spławie.   
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska przyznała, że na wspomnianym odcinku drogi występują 

coraz to większe dziury, które utrudniają przejazd drogą. 
 

Punkt 5 
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przedstawiła wprowadzone propozycje zmian do budżetu 

na rok  2012. 
 

Radny K. Michalak powiedział, że kwotę w wysokości 16 211 zł, o którą została 

pomniejszona inwestycja przebudowy dróg w Rososze i Golinie – Kolonii można byłoby 

przeznaczyć na naprawy poboczy dróg na terenie gminy lub wydatkować na równanie dróg 

gruntowych. 
  
Radny W. Wojdyński zapytał się jakie zmiany pomiędzy paragrafami zostały wprowadzone 

do działu 801. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że zmiany związane są z urealnieniem 

wydatków w poszczególnych paragrafach. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy wystarczy środków zapisanych w dziale oświaty do 

uregulowania składek ZUS . 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz oznajmiła, że składki ubezpieczeniowe zawsze są płacone  

w terminie. Natomiast w dziale „oświata i wychowanie” jeszcze do końca roku nastąpi 

zwiększenie środków, ponieważ gmina otrzyma zwrot pieniędzy w kwocie około 90 tys. zł  

z odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Następnie Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz 

odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012. 
 

Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXII/130/2012 w sprawie zmiany budżetu na rok 2012 została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 6 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że projekt uchwały w sprawie Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 

2013 szczegółowo był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Radny W. Wojdyński zauważył, że podczas wspólnego posiedzenia komisji rady w dziale I 

pkt 7 została dokonana zmiana w treści poprzez dopisanie wyrażenia „muzycznych” i brzmi 

„Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i muzycznych jako element oddziaływań 

profilaktycznych”. 
 

Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXII/131/2012 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Punkt 7 
Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że projekt uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2013 – 2016 również szczegółowo 

był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca A. Kapturska 

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXII/132/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Golinie na lata 2013 – 2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Punkt 8 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że projekt uchwały w sprawie 

upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy 

Golina był także omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca A. Kapturska 

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXII/133/2012 w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia 

wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Golina została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Punkt 9 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Sekretarz Goliny H. Bąk udzielił odpowiedzi na zadane przez radnych pytania: 

- odnośnie uprzątnięcia przystanku autobusowego w Brzeźniaku powiedział, że problem 

zostanie zgłoszony odpowiednim służbom celem uporządkowania przystanku; 

- w sprawie równania dróg gruntowych oznajmił, że równiarka rozpocznie prace kiedy ziemia 

obeschnie i nie będzie tak bardzo nasiąknięta wodą; 

- w sprawie wykonanego oczyszczenia  rowu na odcinku Rosocha – Kawnice powiedział, że 

zadanie zostało wykonane najniższym kosztem ze środków gminy, natomiast dalszym 

uporządkowaniem terenu powinni zająć się właściciele przyległych gruntów. Natomiast 

oczyszczenie Strugi Kawnickiej zostało wykonane tylko w częściowym odcinku, którego 

wykonawcą był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Koninie. 

Poinformował, że jeżeli z budżetu państwa Zarząd otrzyma w przyszłym roku pieniądze to 

możliwe będzie dokończenie oczyszczenia Strugi na całej długości; 

- naprawa dróg na terenie gminy zależy od posiadanych środków finansowych; 
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- zniszczony asfalt na drodze w Węglewie zostanie naprawiony przez wykonawcę gazociągu, 

ponieważ burmistrz zobowiązał wykonawcę do przywrócenia do stanu pierwotnego 

uszkodzonych miejsc. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych wykonawca 

dokonuje napraw uszkodzeń wyrządzonych podczas realizacji inwestycji do czasu 

zakończenia danego przedsięwzięcia; 

- odnośnie zapytań radnego W. Wojdyńskiego stwierdził, że na część pytań została udzielona 

odpowiedź przez burmistrza podczas ostatniej sesji rady. Natomiast w sprawie wysokości 

zaoszczędzonych środków w wyniku wyłączenia oświetlenia w porze nocnej oznajmił, że ze 

względu na sposób rozliczenia z Energą dopiero w marcu 2013 roku będziemy znać wielkość 

zaoszczędzonych pieniędzy. Na terenie gminy znajdują się 62 punkty pomiarowe, które 

zostały skontrolowane, w wyniku czego stwierdzono, że 5 punktów jest uszkodzonych. 

Gmina wystąpiła o natychmiastową wymianę liczników w tych punktach. Faktury za zużytą 

energię wystawiane są zgodnie z przepisami Prawa energetycznego przez Spółkę Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe i obejmują w części faktycznie zużytą energię oraz w części 

prognozowane zużycie; 

- za utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gmina zobowiązana jest płacić Spółce 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe na podstawie podpisanej umowy;  

- w sprawie zadań wykonywanych przez Straż Miejską sekretarz powiedział, że zgodnie  

z przepisami Straż została powołana również do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na 

drogach; 

- w sprawie składowania odpadów na wyrobisku w Przyjmie oznajmił, że decyzja na 

działalność wyrobiska wydawana jest przez Starostwo Powiatowe. Obecnie zostało wszczęte 

postępowanie w sprawie funkcjonowania wyrobiska, burmistrz wydał negatywną opinię  

w sprawie oddziaływania na środowisko. Właściciel jednak poinformował, że będzie się 

odwoływał, ponieważ jak twierdzi, wykonuje rekultywację wyrobiska pożwirowego zgodnie 

z przepisami. Przeprowadzone kontrole na terenie wyrobiska nie wykazały żadnych 

nieprawidłowości, więc trudno jest udowodnić zarzuty stawiane przez pobliskich 

mieszkańców; 

- odnośnie określenia stawek opłat za odpady komunalne zgodnie z nowymi przepisami 

powiedział, że odpowiedzialni są zarówno urzędnicy jak i radni.  
 

Radny K. Michalak zapytał się kto wykonywał oczyszczanie rowu na odcinku Rosocha – 

Kawnice. Powiedział, że po wykonaniu zadania pozostał bałagan, uważa że prace zostały 

wykonane niedbale. Następnie przypomniał, że droga w kierunku Kolna nie została 

naprawiona od czasu powodzi w 2010 roku, ponieważ pobocza są nadal uszkodzone. Dalej 

zapytał się, czy podczas przeprowadzania kontroli punktów pomiaru oświetlenia ulicznego 

obecny był pracownik gminy. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że w skład 3 – osobowej komisji kontrolującej 

obwody pomiarowe wchodził pracownik urzędu gminy, a także przedstawiciel Spółki 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe i Energi. Odnośnie oczyszczenia odcinka rowu w Rososze  

powiedział, że WZIR nie zgodził się na sfinansowanie zadania, ponieważ rów na tym odcinku 

nie jest w ich zarządzie. Przypomniał, że zadanie zostało wykonane ze środków gminy 

możliwie jak najtaniej, więc jakość wykonania może być niezadawalająca. Powtórzył, że 

oczyszczanie rowu na tym odcinku należy do obowiązku właścicieli gruntów przyległych. 
 

Radny K. Michalak zaproponował, aby sołtys wsi Rosocha dopilnował uporządkowania 

terenu przez rolników. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zadał pytania na piśmie, więc prosi również o udzielenie 

odpowiedzi na piśmie. Następnie powiedział, że projektodawcą uchwał jest burmistrz, więc to 
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burmistrz powinien podać wielkości stawek w projektach uchwał związanych z odpadami 

komunalnymi. 

Punkt 10 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek poinformował, że złożył wniosek dotyczący 

założenia oświetlenia na ul. Chabrowej. Powiedział, że z powodu na brak oświetlenia 

ulicznego dochodzi na tej ulicy do częstych włamań na posesjach. Zapytał się jaki jest 

faktyczny stan prawny ulicy Chabrowej. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że oświetlenie uliczne zapewnia bezpieczeństwo na 

drogach, natomiast nie służy zabezpieczaniu posesji przed włamaniami. W projekcie budżetu 

na rok 2013 nie zostały zapisane środki na budowę lub rozbudowę oświetlenia drogowego. 

Oznajmił, że na pewno do 2015 roku, ze względu na trudną sytuację finansową, gmina nie 

będzie realizowała żadnych inwestycji w zakresie budowy oświetlenia drogowego. 

Poinformował, że ulica Chabrowa w części jest własnością gminy, natomiast w części 

właścicielami drogi są mieszkańcy.  
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek powiedział, że można byłoby przenieść na 

ul. Chabrową parę sztuk słupów oświetleniowych z ul. Okólnej, co znacznie zmniejszyłoby 

koszty. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że najpierw należy opracować projekt na wykonanie 

zadania.  
 

Radny W. Wojdyński przypomniał, że w poprzedniej kadencji rady została podjęta uchwała  

o wykupie ul. Chabrowej przez gminę oraz zwrot mieszkańcom poniesionych kosztów za 

wykonanie podłączenia wody i odprowadzania ścieków. Także miało zostać założone 

oświetlenie drogowe. Jednak postanowienia uchwały nie zostały wykonane przez burmistrza. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że radni posiadają prawo wprowadzić zmiany do projektu 

budżetu na rok 2013, więc mogą do budżetu na przyszły rok wprowadzić budowę oświetlenia 

na ul. Chabrowej, tylko należy pamiętać, że na to zadanie środki finansowe będą pochodziły  

z przeniesienia środków z innego zaplanowanego w projekcie budżetu zadania. 
 

Sołtys Kolna A. Purol powiedziała, że wykonywane naprawy nawierzchni asfaltowej na 

drodze w sołectwie Kolno są złej jakości. Następnie poprosiła o utwardzenie wałem dróg 

gruntowych po wykonaniu prac przez równiarkę. Poinformowała także, że w imieniu 

sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych złożyła wniosek o podwyższenie wysokości 

inkasa i diet. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że wykonanie naprawy dróg na terenie gmin zlecane jest 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie i ze względu na 

niskie koszty jakość realizowanych napraw może nie być najlepsza.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że ważne jest przeprowadzanie nadzoru nad wykonywanymi 

przedsięwzięciami.  
 

Sołtys Kawnic J. Modelski zapytał się dlaczego nie zostało wykonane oświetlenie na ul. 

Topolowej w Kawnicach, skoro opracowana jest dokumentacja i w budżecie na rok 2010 były 

zapisane środki w  wysokości 37 tys. zł na zrealizowanie tej inwestycji. Zapytał się kiedy 

więc zostanie pobudowane oświetlenie na ul. Topolowej. Następnie nawiązał do projektu 

uchwały w sprawie zmiany nazwy siedziby Szkoły Podstawowej w Kawnicach, złożonego 

przez radnego M. Wieczorka. Dalej przypomniał historię powstania i budowy szkoły  
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w Kawnicach. Oznajmił, że mieszkańcy są przeciwni, aby w nazwie szkoły wpisywać jej 

siedzibę w Węglewie.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk w sprawie zlikwidowanych kursów autobusów PKS w porze 

wieczornej powiedział, że liczba kursów nie zostanie zwiększona dopóki gmina z własnych 

środków nie dofinansuje do przejazdów autobusowych. Oznajmił, że obecnie trwają rozmowy 

z przewoźnikami transportu publicznego na zorganizowanie optymalnego transportu dla całej 

aglomeracji konińskiej. 
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że należy znaleźć korzystne dla gminy rozwiązanie, aby 

umożliwić mieszkańcom przejazdy autobusami w porze wieczornej.  
 

Radny K. Michalak powiedział, że gmina powinna dofinansowywać przewoźnika, który 

gwarantuje dowozy w szerszym zakresie i z którego usług korzysta więcej osób. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że obecnie zminimalizowany dostęp do 

komunikacji publicznej jest problemem w wielu gminach. Stwierdziła, że należy jak 

najszybciej znaleźć rozwiązanie istniejącej sytuacji i pomóc mieszkańcom. Następnie 

nawiązując do sprawy zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Kawnicach oznajmiła, że 

temat jest bardzo trudny i należy bardzo szczegółowo rozważyć wszystkie argumenty. 
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się, czy zostaną założone  

w Golinie świąteczne dekoracje świetlne.  
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że ze względu na ograniczone środki 

finansowe należy dokonywać wyborów wydatków. 
 

Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński powiedział, że koszty założenia dekoracji 

świątecznych kształtują się na poziomie od 1 tys. zł do 1,5 tys. zł. Stwierdził, że w budżecie 

gminy można byłoby znaleźć oszczędności nawet w wysokości 160 tys. zł, którą to kwotę 

stanowi roczne wynagrodzenie z-cy burmistrza. 
 

Radny M. Zieleziński zaproponował, aby na wspólne posiedzenie komisji rady, na którym 

będzie dyskutowany temat zmiany siedziby szkoły podstawowej w Kawnicach, została 

zaproszona dyrektor szkoły. 
 

Punkt 11 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 13:50 obrady XXXII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 
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