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P R O T O K Ó Ł  NR  XL/2013 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 18 lipca 2013 roku 
 

Rada Miejska w Golinie składa się z 15 radnych. W obradach wzięło udział 15 radnych. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli również: 

Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza Andrzej Budny, Skarbnik Goliny Kinga 

Musiałkiewicz, radca prawny Dominik Kurowski oraz goście. Lista gości stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1   

 

XL Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 

Kapturska o godz. 12:09  i powitała obecnych. 

 

Punkt 2 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2013. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Golina. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy. 

10. Podjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. 

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie XL sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 
Po odczytaniu porządku obrad przewodnicząca A. Kapturska podała, że na ustawowy stan 15 

radnych obecnych jest 15, więc wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne. 

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej 
1
/2 radnych.  

 

Punkt 3 

 

Radna U. Furmaniak zgłosiła wniosek formalny o przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady 

Miejskiej w Golinie bez czytania. Oznajmiła, że protokoły są dostępne do wglądu cały czas  

i kto chce może je przeczytać. 
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Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnej U. Furmaniak. 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.  

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

 

Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty bez czytania. 

 

Punkt 4 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, co 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy radni mają pytania do przedstawionego przez 

Burmistrza sprawozdania. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał czego dotyczą aneksy, które zostały podpisane w związku  

z przebudową budynku OSP w Spławiu. W kolejnym pytaniu zapytał, na jaką kwotę została 

podpisana umowa na dostarczanie odpadów z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Koninie. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odnośnie aneksów powiedział, że dotyczyły one ceny 

przetargowej na zakup mebli, które zostały zakupione taniej, a wszelkie zmiany 

 w umowie są weryfikowane w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast umowa z RIPOK 

dotyczyła odbioru odpadów z Gminy Golina. Potem powiedział, że obowiązujące stawki 

zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie spółki i wynoszą odpowiednio: 195 zł netto za 

tonę odpadów niesegregowanych natomiast 1 zł za tonę odpadów segregowanych. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska wobec braku kolejnych pytań przeszła do realizacji kolejnego 

punktu obrad. 

 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

 

Radny K. Michalak powiedział, że w sprawozdaniu Burmistrza są dwa punkty mówiące  

o zebraniach z mieszkańcami w Golinie i Przyjmie, a następnie zapytał dlaczego takich 

spotkań nie było w na terenie całej gminy innych miejscowościach. Dodał, że są problemy ze 

zbieraniem śmieci i gdyby takie spotkania były w poprzednim okresie to łatwiej byłoby 

ludziom segregować. Następnie powiedział, że na co dzień spotyka ludzi, którzy rezygnują  

z sortowania, gdyż mówią, że jest to dla nich bardzo skomplikowane.  
 

Radny J. Szrama powiedział, że na drodze powiatowej w kierunku Kazimierza Biskupiego od 

strony Goliny są bardzo zarośnięte rowy. Zapytał czy jest możliwość, aby przeszła tam 

kosiarka lub inny sprzęt, aby skosić pobocza.  
 

Radny M. Wieczorek powiedział, że mieszkańcy narzekają na oświetlenie uliczne, które 

zapala się za wcześnie i obawiają się, że w okresie jesienno-zimowym zabraknie na 

zapłacenie rachunków i pojawi się sytuacja z wyłączeniami. Następnie zapytał o gazyfikację, 

ile aktualnie odbiorców jest przyłączonych i ile jeszcze będzie, bo mieszkańcy obawiają się, 

że część ma założone, a reszty nie będzie można i w ciągu roku czy dwóch lat mogą zostać 

nie zrealizowane.  
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że chciałaby rozwinąć ten temat i zwróciła się  

z prośbą o przybliżenie tematu gazyfikacji gminy oraz określenie kiedy i jak mają przebiegać 

prace. Powiedziała, że rzeczywiście jest niedoinformowanie i generalnie nic nie wiadomo, 

a mieszkańcy się pytają. Powiedziała, że chciałaby wiedzieć jak to będzie wyglądało, gdzie, 

kiedy, jakie prace trwają i jakie jest zaawansowanie prac.  
 

Radny K. Michalak powiedział, że w związku z poruszeniem tematu przez radnego M. 

Wieczorka chciałby w formie uzupełnienia powiedzieć, że chodzą pogłoski, iż są osoby  

w gminie, które na nowym kolektorze rurociągu gazowego są podłączone do ujęć gazowych  

i korzystają z niego. Dodał, że podobno rurociąg jest nie odebrany i nie skończony, a chciałby 

aby temat został wyjaśniony. Następnie poruszył problem oświetlenia drogi w Kolonii Golina 

i nowo wybudowanych siedmiu lamp. Zapytał na jakim etapie jest podłączenie, ponieważ 

instalacja jest wykonana i zgłoszona, a nie jest jeszcze włączone do systemu. 
 

Radny W. Wojdyński zwrócił się do Burmistrza z następującymi pytaniami i wnioskami: 

 W pierwszym punkcie dotyczącym ul. Cmentarnej w Golinie obok posesji Zbigniewa 

Wojdyńskiego radny powiedział, że co roku jest zgłaszane, że przy studzience w asfalcie 

jest dziura, która się powiększa. Dodał, że w tej chwili jest taka dziura, że można sobie 

uszkodzić samochód. Następnie zapytał czy będzie to naprawione i powiedział że  

w przyszłym roku dziura będzie jeszcze większa.  

 W drugim punkcie radny zapytał ile woluminów jest w poszczególnych bibliotekach i jej 

filii. Dodał, że w sprawozdaniu rocznym z działalności biblioteki nic nie było na ten 

temat. Podkreślił, że na zadane pytania nie uzyskał odpowiedzi i domaga się, aby 

wpłynęła do niego taka odpowiedź. 

 W trzecim punkcie radny zapytał, kiedy na osiedlu ”Zachód” będą czyszczone studzienki 

deszczowe, bo są zapełnione żwirem.  

 W czwartym punkcie radny zapytał, czy zostały poprawione ulice, na których 

wykonywano w tym roku kanalizację deszczową. Mieszkańcy upominają się, że nie mogą 

wyjechać i przejechać, bo samochody toną, gdyż firma wykonująca naprawę nie zagęściła 

terenu.  

 W piątym punkcie radny powiedział, że agencja 7Z Zbigniew Nabzdyk w okresie od 

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. niesłusznie pobrała kwotę  6,600 zł., co wykazała Komisja 

Rewizyjna. Następnie zapytał, czy ta kwota wpłynęła do budżetu gminy, a jeśli nie to co 

Burmistrz ma zamiar zrobić w tej sprawie. 
 

Radny L. Kwiatkowski zwrócił się do Burmistrza z następującymi zapytaniami i wnioskami: 

 W pierwszym punkcie radny powrócił do sesji z dnia 20 czerwca i powiedział, że chciałby 

uzyskać informacje odnośnie inwestycji na ul. Poniatowskiego. Powiedział, że jest to  

inwestycja wspierana przez gminę, a jest własnością Starostwa i zapytał kiedy ruszy 

pierwszy etap budowy. 

 W drugim punkcie radny poruszył sprawę budynku przy zbiegu ulic Mickiewicza  

i Kościuszki, gdyż wygląda coraz gorzej i grozi wielkim niebezpieczeństwem. Zapytał jak 

wygląda sytuacja i dodał, że trzeba ten temat zamknąć. 

 W trzecim punkcie radny powiedział, że słupy są od wieszania plakatów, a nie drzewa 

i słupy oświetleniowe. Podkreślił, że po to są słupy informacyjne lub ewentualnie  

w sklepach i nie może być sytuacji, że na słupie na plakatach gminnych wiszą inne 

plakaty, a Dni Goliny jeszcze się nie odbyły.  
 

Radny J. Szrama zwrócił uwagę na odór osadów z oczyszczalni, który uniemożliwia otwarcie 

okien w Brzeźniaku. Dodał, że powinno być jakieś zabezpieczenie. 
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Punkt 6 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że w ustawie dotyczącej zmian budżetowych są 

nowe zmiany, w związku z czym poprosiła Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz o wyjaśnienie. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przeszła do omówienia zmian budżetowych i powiedziała, 

że po stronie dochodów pojawiły się nowe trzy pozycje. Pierwsza na podstawie pisma 

Wojewody Wielkopolskiego, to zwiększenie planu dotacji o 18 544 zł. na dofinansowanie 

wypłat zasiłków stałych. Druga na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, to 

zwiększenie planu dotacji o 1 500 zł. z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. do zadań zleconych, czyli do 

załącznika nr 3. Natomiast trzecia pozycja to zwiększenie dochodów o 12 000 zł. w rozdziale 

80113 tj. dowożenie na podstawie faktycznego wykonania, bo te dochody nie były wcześniej 

planowane. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała jakie to dochody. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że w tym przypadku jest to kwota 12 000 zł.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła o dalsze wyjaśnienia.  

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w rozdziale 80113 dowożenie tj. uczniów 

do szkół jest zwrot wydatków z ubiegłego roku ponieważ z ubiegłego roku wynik jest 

zaliczany w tym roku na dochody tegoroczne. Te dochody nie były planowane, nie są ujęte  

w planie, a wystąpiły, znalazły się i wykonały. Po stronie wydatków są te same kwoty, które 

wystąpiły po stronie dochodów. Czyli w dziale 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków 

stałych czyli 18 544 zł., 1500 zł. w rozdziale 85228 za które otrzymaliśmy usługi dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 12 000 które wystąpiło po stronie dochodów w dowożeniu jest 

w zwiększeniu wydatków na dowożenie, czyli w rozdziale 80113 w paragrafie 4300 usług 

pozostałych jest zwiększenie wydatków o 12 000 zł. tu się wszystko bilansuje. Jest jeszcze 

jedna zmiana tj. przesunięcie pomiędzy wydatkami mianowicie  w rozdziale 75416 Straż 

Gminna w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych mamy zmniejszenie wydatków o 30 000 

zł., które zostały przeniesione do wydatków w  rozdziale 92109 na wydatki inwestycyjne  

w paragrafie 605 z 9  jest to zwiększenie do (załącznik nr 5) w przedostatniej pozycji rozdział 

92109 paragraf 605 z 9 przebudowa budynku strażnicy OSP w Spławiu zwiększenie 

wydatków o 30 000 zł. tam jest ta kwota przesunięta. Powiedziała że to są wszystkie kwoty  

w stosunku do ubiegłego tygodnia. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że niektórzy sołtysi pytają jaka jest wysokość 

funduszu sołeckiego, bo chcą w sierpniu robić zebrania wiejskie, gdyż jest termin do końca 

września. Następnie zapytała czy w dniu dzisiejszym może zostać przekazana ta kwota.  
 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że ta kwota będzie ustalona do końca lipca, bo taki 

jest termin. Następnie dodała, że nie ma jeszcze ostatecznych danych jeśli chodzi o liczbę 

ludności i konieczna jest weryfikacja, ale na pewno dużych zmian nie będzie. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał jak ma się kwota 30 000 zł. na remont strażnicy do 

sprawozdania z 24 czerwca, jeśli Burmistrz powiedział, że środki są mniejsze. Dodał, że  

w związku z tym została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa zmniejszająca 

środki, a w dniu dzisiejszym na to zadanie zostały włożone kolejne środki. 

  



5 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że wyjaśnieniem jest załącznik nr 5, rozdział 92109, 

w którym są dwa paragrafy 605 z 7 i 605 z 9. W paragrafie z 7 jest zmniejszenie wydatków  

o 2 659, a z 9 zwiększenie o 30 000. Pierwsza kwota wynika z podpisanego aneksu, który 

dotyczy weryfikacji planu zawartości przetargowych. Dodała, że na tej podstawie została 

zmniejszona dotacja i wydatki. Natomiast druga kwota to wydatki własne, które są 

realizowane poza umową o dofinansowanie.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie rozumie tego, bo zakres przebudowy strażnicy OSP 

na określone cele został zakończony i odbiór nastąpił, ale jeszcze się w to inwestuje. Dodał, 

że nie wie jak się ma jedno z drugim.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że na ostatniej komisji podczas omawianych zmian 

budżetowych zostało powiedziane, że są jeszcze wyliczane roboty dodatkowe w remizie  

w Spławiu, które zamknęły się kwotą 30 000 zł. Dodał, że oprócz dobudowanej części 

obiektu, w której znajduje się świetlica, została również wykonana kotłownia  

z doprowadzeniem ciepła do garażu. Podkreślił, że centralne ogrzewanie zostało wykonane 

przez strażaków we własnym zakresie, a materiały w kwocie ok 9 000 zł. mieszczą się  

w ramach dodatkowych zadań. Następnie powiedział, że kotłownia będzie ogrzewała cały 

budynek, a częścią kosztów kotłowni jest kwota 30 000 zł., która zabrakła na zakończenie 

zadania. Na koniec Burmistrz powiedział, że jest to ostateczna kwota i na tym etapie realizacji 

temat Spławia już się nie pojawi, gdyż jest to definitywne zakończenie.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że aneksy podpisuje się przed zakończeniem zadania  

w trakcie jego realizacji, a nie po zakończeniu zadania.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że aneksy dotyczą części przetargowej, a to dotyczy 

robót dodatkowych. Dodał, że były jeszcze zamienniki i negocjacje, które są definitywnie 

wyliczone i zamykają się taką kwotą. 

 

Radny W. Wojdyński poprosił o podanie wartości ile środków zostało włożonych w ten 

obiekt. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że zostało to podsumowane, ale nie ma informacji  

z ubiegłego roku, w którym było rozpoczęcie.  

 

Radny W. Wojdyński poprosił o udzielenie takiej informacji na następnej sesji.  

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że w tym roku jest to kwota w rozdziale 92109, czyli  

193 879 zł. po ostatniej zmianie, po dołożeniu 30 000 zł. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy dyrektor Domu Kultury wystąpił do Burmistrza lub do rady 

o zwiększenie środków na Dom Kultury, a jeżeli tak to kiedy. 

 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że 5 czerwca 2013 r. dyrektor zwrócił się z prośbą do 

Burmistrza Goliny o zwiększenie środków finansowych na działalność Domu Kultury 

związanych z organizacją ósmej edycji Dni Goliny. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał o wielkość kwoty. 

 

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że była to kwota 30 000 zł. 
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Radny W. Wojdyński zapytał, czy te środki zostały przekazane. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie, dlatego, iż w żadnej sesji w uchwale nie było 

zwiększenia. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska ogłosiła 10 min. przerwę po której Skarbnik K. Musiałkiewicz 

powiedziała, że wydatki poniesione na Spławie w ubiegłym roku to 43 958 88 zł.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła Skarbnik K. Musiałkiewicz o odczytanie projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2013. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy radni mają jeszcze pytania związane z budżetem. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy nie ma błędu pisarskiego, gdyż w punkcie 1 jest 31 mln.,  

a w punkcie 4, 30 mln. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że błędu nie ma, bo różnica to jest kwota 

spłacanego kredytu. 

 

Radny K. Michalak poprosił o wyjaśnienie treści punktu 6 w odniesieniu do załącznika nr 5  

i działu 600. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że należy brać pod uwagę łączną kwotę, czyli 

podsumowanie i ostatni wiersz. Dodała, że w dziale 600 jest 149 700 zł., w dziale 754 jest 

10 000 zł., w dziale 921 jest 18 462, co razem daje kwotę 178 162 zł. Następnie powiedziała, 

że jest poprawka w punkcie 7 wydatki o których mowa są w ustępie 4, a reszta pozostaje bez 

zmian. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały   

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. 

Uchwała Nr XL/161/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Punkt 7 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że projekt uchwały w sprawie opłat za 

świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Golina był omawiany w czerwcu na Komisjach Rady.  

W związku z tą sytuacją przedstawione zostały najważniejsze informacje wynikające z tej 

uchwały i została ona poddana pod głosowanie.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. 

Uchwała Nr XL/162/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Punkt 8 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Golina również 

był omawiany w czerwcu na komisjach. Następnie omówiła najważniejsze informacje 

wynikające z treści uchwały i zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 14.  

Nieobecny był radny J. Szrama.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.  

Uchwała Nr XL/163/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Punkt 9 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do kolejnego punktu obrad i przedstawiła uchwałę  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 

czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa 

i logopedy.  

 

W kolejnym punkcie przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 14.  

Nieobecny był radny J. Szrama.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.  

Uchwała Nr XL/164/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Punkt 10 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji w Koninie. Następnie oznajmiła, iż na salę obrad powrócił radny J. Szrama  

i zmieniła się lista radnych (aktualny stan radnych wynosi 15). W dalszej kolejności 

przewodnicząca powiedziała, że projekt uchwały był omawiany 11 lipca na komisji i nie było 

żadnych niedomówień. W dalszej kolejności zostały przedstawione najważniejsze zmiany  

w treści uchwały i przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.  

 

Uchwała Nr XL/165/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Punkt 11 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił odpowiedzi na wnioski i pytania radnych: 

 W sprawie zebrań wiejskich odpowiedział, że było ono również zorganizowane  

w Spławiu, ale w nim nie uczestniczył i dlatego nie było to ujęte w sprawozdaniu. Dodał, 

że zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa lub przewodniczącego osiedla i nie 

można nic narzucać, ale jeśli jest taka potrzeba spotkania z mieszkańcami to gmina jest 

otwarta. Kontynuując powiedział, że w pierwszym kwartale roku zostało wystosowane 

pismo do każdej rodziny na terenie gminy, w którym został przybliżony temat odpadów  

i wdrożenia tzw. „ustawy śmieciowej”. Do tego pisma była dołączona ulotka, która jasno 

tłumaczy jak należy prowadzić segregację oraz deklaracja, którą każdy mieszkaniec 

powinien wypełnić i złożyć. Następnie powiedział, że segregacja wzbudza emocje i jest 

problematyczna, ale jest bardziej uproszczona niż dotychczas, bo duża liczba 

mieszkańców już prowadziła segregację odpadów. Podkreślił, że kontrowersje może 

wzbudzać samo odbieranie odpadów, dojazd do poszczególnych posesji oraz wystawianie 

pojemników wzdłuż drogi.  Następnie powiedział, że w następnym dniu jest wyznaczone 

spotkanie z prezesem spółki, która wykonuje zadanie odbioru odpadów, a głównym 

tematem będzie uelastycznienie odbioru, ponieważ niektóre przypadki wskazują, że jest 

taka omożliwość. Potem powiedział, że cały czas gmina uczy się i dlatego podpowiedzi 

mieszkańców na zebraniach oraz indywidualne składane do urzędu służą wypracowaniu 

jak najlepszego modelu odbioru odpadów. Oznajmił, że spółka wygrała przetarg na 

określoną liczbę kilometrów, ale będzie jeszcze dokładna analiza, dzięki czemu uda się 

rozwiązać ten temat. Odnośnie rezygnacji mieszkańców z segregacji Burmistrz 

powiedział, że wynika to z tego, iż nie ma do tego motywacji, bo różnica jest zbyt mała i 

wynosi 3 zł. od osoby. Przy małej liczbie osób w rodzinie nie ma bodźca ekonomicznego, 

który zachęcałby do segregacji. Przy rodzinach wielodzietnych obowiązek segregacji jest 

większy i nie ma zmian. Potem powiedział, że temat będzie przeanalizowany po upływie 

trzech miesięcy, na forum rady we wrześniu, bo ze wstępnych wyliczeń wynika, że jeśli 

ilość ton zgłoszonych w przetargu do transportu się potwierdzi to będzie brakować ok 200 

tys. na zapłacenie za odpady. Temat jest poważny i będzie rozważany. Jeśli będzie 

potrzeba zebrań i będą zwołane przez sołtysa to będą zorganizowane przy udziale prezesa, 

pracownika gminy i w miarę możliwości Burmistrza.  

 W sprawie zarośniętych rowów wzdłuż drogi powiatowej odpowiedział, że następnego 

dnia będą koszone. Dodał, że dzwonił do zarządu dróg powiatowych i z tej rozmowy 

wynika, iż dzisiaj mieli otrzymać masę dzięki której będą łatane dziury od Lubcza do 

granicy gminy, czyli powiatu słupeckiego. Natomiast pan Wojciechowski zobowiązał się, 

że jutro rowy będą skoszone. Potem powiedział, że  odrost akacji jest niebezpieczny, bo 

bardzo szybko rośnie. Na Przyjmie I odrosty były ścinane, a w miarę możliwości 

finansowych powiat ten temat rozwiąże.  

 Odnośnie ul. Poniatowskiego odpowiedział, że z informacji otrzymanych od pana 

Wojciechowskiego i radnego Durczyńskiego wiadomo, że prace mają się zacząć od końca 

lipca,  natomiast 30 września mają się zakończyć. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że pierwszy etap naprawy drogi powiatowej ma 

rozpocząć się w terminie, o którym mówił Burmistrz i ma być zrobionych 273 m. na ul. 

Poniatowskiego od strony poczty do ul. Strażackiej. Dodała, że będzie tam również założona 

kanalizacja, odwodnienie nowa nawierzchnia oraz 993 m
2
chodnika. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił kolejnych odpowiedzi na wnioski i pytania radnych:  

– W sprawie zbyt wczesnego zapalania oświetlenia ulicznego odpowiedział, że będzie to 

zgłoszone i że lampy ustawione tak są, aby zapalały się pół godziny po zachodzie słońca. 

Potem powiedział, że latem pomimo tego, że słońce zajdzie jest jeszcze jasno, więc może 

to być przyczyną rozregulowania sterowników. 

– W sprawie zrealizowanych przyłączy gazowych odpowiedział, że gazyfikacja na terenie 

Gminy Golina odbywa się poza udziałem urzędu. Rolą gminy jest pomoc  

w przygotowaniu dokumentacji i usprawnienie działań, aby firma mogła szybko to 

zadanie zrealizować. Następnie powiedział, że przyłącza indywidualne odbywają się na 

podstawie wniosków i aby było ich jak najwięcej firma ma swoją tablicę informacyjną 

obok urzędu, a w ubiegłym roku był postawiony przy wejściu baner. Jeśli chodzi  

o zaawansowanie prac to pierwszy etap miał polegać na doprowadzeniu kolektora do 

granic miasta Golina z zagazowaniem do Kawnic. Obecny etap czyli rok 2013 to 

gazyfikacja samego miasta Golina. Natomiast trzeci etap obejmuje działania w kierunku 

Spławia przez Barbarkę do granicy gminy. Burmistrz oznajmił, że  spływają wnioski od 

mieszkańców min. Węglewa, którzy również czekają na przyłączenie do gazu. Według 

treści rozmów przeprowadzonych z wykonawcami realizującymi pierwszy etap wynika, 

że firma stara się o dodatkowe środki na realizację celu. Ponadto jest opracowywana 

dokumentacja do Rosochy przez Kawnice i firma chciałaby pozyskać jak największą 

liczbę odbiorców, aby zwróciły się koszty realizacji. W sprawie indywidualnych 

podłączeń Burmistrz powiedział, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ale deklaruje 

że na kolejne posiedzenie lub na komisję będzie można zaprosić przedstawiciela firmy, 

żeby przedstawił szczegóły. 

 

Radny M. Wieczorek powiedział, że jest niekompletna dokumentacja, gdyż lewa strona od 

Goliny w kierunku Konina w ogóle jej nie posiada. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiadając na kolejne pytania powiedział: 

– Kontynuując temat gazyfikacji oznajmił, że na początku są podejmowane działania tam, 

gdzie jest większe zagęszczenie i większa możliwość przyłączeń. Dodał, że jeżeli 

pojawią się wnioski z tej części Węglewa, czy Węglewa-Kolonii to na pewno firma zleci 

dokumentację. W przypadku, gdy pojawiły się wnioski z Rosochy to skorzystały 

Kawnice, ponieważ Rosocha mogła otrzymać gaz tylko poprzez terytorium Kawnic. Ilość 

wniosków z Rosochy pozwoliła na zrefundowanie poniesionych kosztów i podobnie 

będzie z pozostałymi miejscowościami. Spotkanie z przedstawicielami firmy pozwoli 

wszystkie sprawy wyjaśnić. 

– W sprawie pogłosek, o których mówił radny K. Michalak Burmistrz powiedział, że nie 

posiada takich informacji. 

– W sprawie etapu oświetlenia Goliny-Kolonia Burmistrz powiedział, że pod koniec 

czerwca lub na początku lipca została podpisana umowa na podstawie, której zakład 

powinien podłączyć tą część miejscowości i jest to etap końcowy. 

– W sprawie dziury w asfalcie na ul. Cmentarnej powiedział, że będą poczynione działania. 

– W sprawie liczby woluminów w bibliotece i jej filiach powiedział, że takiej odpowiedzi 

udzieli Z-ca. 

– W sprawie czyszczenia studzienek na osiedlu „Zachód” powiedział, że do Dni Goliny nie 

uda się rozpocząć czyszczenia studzienek, ale w najbliższym czasie rozpoczną się prace. 

Na spotkaniu w dniu jutrzejszym z prezesem temat będzie uzgodniony z określeniem 

dokładnych terminów.  

– Odnośnie poprawy nawierzchni ulic, na których była budowana kanalizacja deszczowa 

powiedział, że zadanie nie jest jeszcze zakończone. Problem ten został przekazany do 
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inspektora nadzoru i wykonawcy, którzy stwierdzili, że było to dobrze wykonane. 

Następnie powiedział, że są mu znane podobne sytuacje, w których przy naruszeniu 

struktury gruntowej pojawia się piasek trudny się zagęszczenia. Oznajmił, też że jeżeli 

nie będzie to przywrócone do takiego stanu, który umożliwiłby dojazd do posesji, to 

zostanie to utwardzone gruzem albo tłuczniem.  

– W sprawie Agencji 7Z powiedział, że podpisując umowę strony były przekonane, że 

ustalona stawka jest miesięczna. Brak słowa „miesięcznie” w umowie jest ewidentnym 

błędem pisarskim. Podkreślił, że osoba zatrudniona do tego zadania wiedziała, że ma 

pracować za 600 zł. miesięcznie i dlatego nie  ma żadnej kwoty do zwrotu.  

– W sprawie niemiłych zapachów docierających do Brzeźniaka od strony zachodniej 

powiedział, że prawdopodobnie pochodzą z osadów z oczyszczalni. Następnie dodał, że 

WIOŚ (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska) rozpoczął procedurę i problem jest  

w trakcie rozwiązywania. 

 

Z-ca Burmistrza A. Budny odpowiadając na wnioski i pytania radnych powiedział: 

– Odnośnie ilości woluminów w bibliotece powiedział, że był dokonany spis natury  

i na chwilę obecną ilość woluminów to: 11 320 w Golinie, 8 300 w Przyjmie i 6 250  

w Kawnicach oraz zakupiono ok 150 egzemplarzy nowości.   

– W sprawie słupa ogłoszeniowego powiedział, że temat jego przejęcia jest słuszny  

i zajmie się tym Dom Kultury po dniach Goliny. Następnie dodał, że słupy zostaną 

oznakowane i będzie informacja, że umieszczanie wszelkich treści na słupie 

ogłoszeniowym wymaga zgody Domu Kultury, który będzie ich administratorem. 

– Odnośnie wieszania plakatów na drzewach powiedział, że nie wszędzie słupy są. 

Natomiast zawieszanie informacji na ogłoszeniach gminnych zostało zgłoszone do 

dyrektora i zostanie to sprawdzone. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że fakt, iż do tej pory wiszą nieaktualne ogłoszenia jest 

zaniedbaniem. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że teren po budowie kanalizacji deszczowej należy 

zagęścić od podstaw. Dodał, że nie ma zagęszczarki, która ubija grunt i bez wyrównania 

nawierzchni samochody osobowe toną, bo teren w ogóle nie jest ubity, a było to zgłaszane  

w czerwcu. Podkreślił, że zagrożenie jest takie że, w przyszłości kanalizacja deszczowa może 

ulec zniszczeniu. Odnośnie czyszczenia studzienek powiedział, że po równiarce wloty do 

studzienek zostały zasypane ziemią i również było to zgłaszane, ale nie przyniosło skutku. 

Powiedział, że jeśli przyjdzie ulewa i wypłucze kanalizację, to może pojawić się duży 

problem. Dodał, że na ul. Cmentarnej przy bokach jest ok.20/30 cm żwiru w tym miejscu 

gdzie woda spływa do studzienek i nikt się tym nie zajmuje.  

 

Wywiązała się krótka dyskusja na temat wizerunku Goliny i radni stwierdzili, że są 

zadowoleni z poczynionych czynności porządkowych.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie rozumie wypowiedzi Burmistrza odnośnie Agencji 

7Z, bo dla niego istotny jest zapis mówiący o tym, że umowa została podpisana na dokładnie 

określony czas. Dodał, że nie uzyskał od Burmistrza odpowiedzi, a jest to bardzo poważny 

temat, bo Komisja Rewizyjna stwierdziła to w wyniku kontroli. Podkreślił, że Burmistrz 

otrzymał protokół komisji.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że jest to omyłka pisarska, bo nie było dopisane 

„miesięcznie”. Potem powiedział, że przy negocjowaniu umowy podczas zatrudniania było 
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wyraźnie ustalone, że będzie to 600 zł. na miesiąc i z tym przeświadczeniem umowa została 

podpisana.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że dla Komisji Rewizyjnej nie było podstawy do wypłaty. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że jeśli ktoś pracuje cztery razy w miesiącu to kwota 

600 zł. rocznie jest nierozsądna.  

 

Radny W. Wojdyński przypomniał historię Przewodniczącego Rady Osiedla „Wschód”  

J. Kapuścińskiego, który został posądzony o sprzeniewierzenie kwoty 300 zł. W tym miejscu 

wywiązała się krótka dyskusja pomiędzy Burmistrzem Goliny T. Nowickim, który 

powiedział, że są to zupełnie inne sytuacje, bo jeśli jest dyżur to dana osoba jest obecna. 

Natomiast radny W. Wojdyński przytoczył sytuację związaną z podpisaniem aneksu  

w Urzędzie Marszałkowskim i powiedział, że chodzi mu o fakt zapłacenia za określone usługi 

po realizacji zadania. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że aneksy w Urzędzie Marszałkowskim są 

podpisywane ze znacznym opóźnieniem.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że cieszy się, iż rozpoczęta inwestycja w Spławiu 

została zakończona. Następnie podziękowała Burmistrzowi i radnym za okazane zrozumienie. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w ubiegłym tygodniu z Urzędu 

Marszałkowskiego przyszła informacja o tym, że przetarg został wykonany prawidłowo, choć 

meble zostały już dawno dostarczone. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że Komisja Rewizyjna opiera się na dokumentach. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki podziękował Komisji Rewizyjnej za wnikliwe sprawdzenie, bo 

nikt tego wcześniej nie zauważył i dlatego pieniądze zostały wypłacone. Następne dodał, że  

nikt nie ma złej woli. Potem powiedział, że było to sprawdzane po fakcie i dlatego nie można 

było tego zweryfikować.   

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła o opinię radcę prawnego. 

 

Radca D. Kurowski, który powiedział, że punkt widzenia zasad logiki życiowej liczy się  

w prawie pracy. Dalej stwierdził, że jeżeli dana osoba wykonuje pracę z określoną 

częstotliwością, to nie jest możliwe wynagrodzenie 600 zł. na rok czasu. Podkreślił, że jest to 

oczywista omyłka i pozostaje doświadczenie woli obu stron w formie pisemnej. Powiedział, 

że rozumie skrupulatność radnego W. Wojdyńskiego, ale są sytuacje, gdy świadczy się pracę 

bez umowy o pracę i jest wypłacane wynagrodzenie. Oznajmił, że jeżeli teraz zażąda się 

zwrotu od pana Nabzdyka, to on tej kwoty nie odda, a jeśli pójdzie do sądu to sprawę wygra.  

 

Wywiązała się krótka dyskusja z udziałem radnego W. Wojdyńskiego oraz Burmistrza Goliny 

T. Nowickiego, będąca kontynuacją omawianego tematu. Radny W. Wojdyński stwierdził, że 

istnieje faktura o nr 1/8/2012, według której zatwierdza się do wypłaty kwotę 60 zł., a nie 600 

zł. Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że zostanie to sprawdzone, natomiast 

przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że trzeba wrócić do tej sprawy. 

 



12 

 

Przewodniczący Osiedla „Wschód” J. Kapuściński powiedział, że interpretacja pana 

mecenasa jest jego prywatną opinią nie podpartą prawnymi argumentami. Dodał, że kwestią 

sporną jest to dlaczego kwota została wypłacona, jeśli o zapisach umowy wiedział Burmistrz  

i podlegli mu pracownicy oraz, że trzeba to niezwłocznie wyjaśnić. 

 

Radny M. Wieczorek zapytał o szczegóły konferencji w Izbie Rolniczej, w której Burmistrz 

brał udział.  

 

Radny L. Kwiatkowski zapytał jak wygląda sytuacja budynku na zbiegu ulic Mickiewicza  

i Kościuszki. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że Straż Miejska miała w tym zakresie zlecone 

działania i jeszcze nie została uzyskana odpowiedź, więc będzie to możliwe dopiero na 

następnym spotkaniu. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że odnośnie gazu odbyło się spotkanie w urzędzie  

z przedstawicielem firmy. Następnie krótko omówił zarys projektu, który ma być 

zrealizowany w mieście Golina. Dodał, że realizacja jest przewidziana w okresie około 

czterech lat, ale żeby coś się zaczęło dziać to należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego 

mapkę sytuacyjną własnej działki. Potem powiedział, że koszt przyłącza do 15 m wynosi ok. 

2000 zł. i wyjaśnił, że przyłącza są krótkie ze względu na przebieg ulic. Następnie 

powiedział, że koszt inwestycji zawiera przyłącze do granicy, gdzie jest wstawiony licznik 

 i zawór odcinający. Niemożliwe jest inne podłączenie, gdyż dopiero po zakończeniu 

inwestycji przez firmę można wystąpić o mapkę do celów projektowych i wtedy byłoby 

dopiero przyłącze zewnętrzne. Podkreślił, że przyłącze wewnętrzne może każdy zrobić już  

w tej chwili i wtedy wiadome będzie, gdzie można dalej realizować inwestycję.   

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie wiedziała o takiej sytuacji  i podziękowała 

za udzielenie informacji. 

 

Punkt 12 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Radny L. Sieczkowski złożył wniosek o wyrównanie drogi na ul. Nowej w Golinie. Dodał, że 

na ul. Kilińskiego była ściągana nawierzchnia asfaltu i zapytał czy można go do tego celu 

wykorzystać. 

  

Przewodnicząca A. Kapturska złożyła następujące zapytania i wolne wnioski: 

– W pierwszym punkcie zapytała, czy będzie szansa, aby sprowadzić kruszarkę  

i wykorzystać gruz, którego jest bardzo dużo na terenie gminy. Dodała, że uzyskany 

tłuczeń pozwoliłby na rozwiązanie problemów m.in. na terenie Brzeźniaka i Goliny 

poprzez utwardzenie dróg i wyrównanie dziur. 

– W drugim punkcie zapytała, czy będą organizowane dożynki gminne.  

– W trzecim punkcie natomiast, poprosiła o przybliżenie organizacji Dni Goliny. 

 

Przewodniczący Osiedla „Wschód” J. Kapuściński zaproponował, aby budynek na zbiegu 

ulic Mickiewicza i Kościuszki, w związku z groźbą zawalenia ogrodzić barierą. Powiedział, 

że jest możliwość, aby na barierze umieścić reklamę, za którą można by pobierać opłatę. 

Byłoby to chwilowe rozwiązanie problemu. 
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Radny K. Michalak złożył wniosek, aby ujawnić treść donosów, które wpłynęły na ręce 

Burmistrza i Przewodniczącej Rady ze względu na fakt, iż jeden z nich został wykorzystany 

przeciwko pracownikowi gminy.  

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że na plakacie zapraszającym na Dni Goliny nie ma 

określonego dokładnego miejsca i jest to niedopatrzenie. Następnie powiedział, że sesja jest 

bardzo ważnym wydarzeniem w życiu gminy, o którym mieszkańcy powinni jasno wiedzieć. 

Dlatego powinna być wywieszona na zewnątrz flaga i informacja przy wejściu dotycząca 

porządku sesji.   

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak przedstawiła prośbę w imieniu mieszkańców ul. Łąkowej 

o umożliwienie dojazdu od ul. Słowackiego, ze względu na remont przy posesji państwa 

Sanigórskich. 

 

Radny W. Wojdyński zadał następujące pytania: 

– Gdzie będzie umiejscowiona tablica Armii Radzieckiej, bo krążą pogłoski, że ma być na 

budynku OSP? 

– Następnie powiedział, że otrzymał telefon od jednego z mieszkańców Gminy Golina  

z miejscowości Kawnice, z pytaniem czy to prawda, że pomieszczenia w Szkole 

Podstawowej nie będą remontowane, bo to jego wniosek? Potem powiedział, że jest to 

dla niego bardzo przykre ponieważ zależało mu, żeby nie trzeba było wydawać 80 000 zł. 

do Konina, tylko w ramach własnych środków wyremontować. 

 

Sołtys Kawnic J. Modelski zapytał, czy jest jakiś zakres w odbiorze odpadów komunalnych, 

że worek musi być pełny. Zdarzały się sytuacje, że była połowa worka z makulaturą i nie 

został zabrany. Podkreślił, że w dzień odbioru wszystko powinno być zabrane. 

 

Wywiązała się krótka dyskusja dotycząca odbioru odpadów, w której zostały poruszone 

następujące aspekty: 

– W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że nie można dawać takich zobowiązań 

żeby był wystawiany cały worek. Tym bardziej, że ze względów sanitarnych niektóre 

rzeczy nie powinny być przetrzymywane długo.  

– Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że ludzie płacą za to że produkują odpady. 

– Radny K. Michalak zapytał, czy zamiast worka można wykorzystać pojemnik, gdyż na 

wsiach worek jest łatwo dostępny dla psa i może zostać rozszarpany. W kolejnym 

pytaniu zapytał, czy jeśli wystawi pojemnik do plastiku, to czy zostanie to zabrane 

zamiast worka.  

– Sołtys Barbarki S. Paszek zapytał, kto zapłaci za dzwony do śmieci.  

 

Radny K. Michalak zgłosił problem drogi na Kolnie od skrzyżowania do tartaku, na której 

potrzebna jest niewielka ilość destruktu.  

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że mieszkańcy proszą Burmistrza o podjęcie działań  

w sprawie drogi wyjazdowej za cmentarzem w Kawnicach, ponieważ z powodu dziury nie 

można wyjechać. 

 

Radny W. Grodzki zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem, aby w przyszłorocznym budżecie 

wziąć pod uwagę Starówkę.  
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Na zapytania i wolne wnioski Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił następujących 

odpowiedzi: 

 W sprawie dziur na drogach powiedział, że będzie ogłoszony przetarg na budowę dróg  

w Golinie-Kolonii i w Barbarce, a otwarcie nastąpi 29 lipca. Natomiast od początku 

sierpnia będą przeanalizowane możliwości, żeby na najgorszych odcinkach polepszyć 

sytuację. 

 W sprawie kruszarki rozmowy były przeprowadzone i jeszcze będzie podnoszony ten 

temat w przyszłym tygodniu.  

 W sprawie dożynek sytuacja zostanie przeanalizowana po Dniach Goliny, aby można 

było przeznaczyć jakieś środki na ten cel. 

 Szczegółowy program Dni Goliny jest na plakatach i zaproszeniach. Oficjalne otwarcie 

będzie o godzinie 18, a potem będzie poczęstunek dla zaproszonych gości. 

 W sprawie odtajnienia anonimów powiedział, że ich ujawnienie nic nie wniesie do 

sprawy. Pracując w samorządzie nie powinno się szukać sensacji w każdym działaniu. 

 W sprawie remontu w Kawnicach powiedział, że temat jest analizowany. Podkreślił, że 

ważne jest, aby przedszkolaki nie uciekały do Konina. Przedstawione koszty są 

szacunkowe i wynikają z opinii fachowców zajmujących się projektowaniem. Nie jest to 

wprowadzone do budżetu, gdyż aktualnie brakuje na to zadanie pieniędzy. 

 W sprawie worków powiedział, że sprawa wypełnienia worków związana jest z ich 

kosztem, gdyż worek kosztuje 40 lub 80 groszy. 

 W sprawie pojemników na szkło odpowiedział, że odpady segregowane są zbierane 

busem i odbieranie tych odpadów z pojemników byłoby sporym utrudnieniem. Odpady 

mogą być zbierane w innych workach, ale w jednym wystawieniu musi być jednolita 

frakcja. 

 W sprawie oflagowania urzędu w czasie sesji powiedział, że w przyszłości będzie 

zwrócona na to uwaga. 

 W sprawie drogi za cmentarzem powiedział, że sytuacja będzie zgłoszona do zarządu 

dróg. 

 W sprawie Starówki powiedział, że jeśli będą środki to będzie to możliwe przy 

wspólnym tworzeniu budżetu. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że złożył na komisjach 

projekt uchwały odnośnie polepszenia sytuacji kanalizacji sanitarnej w Gminie Golina  

w miejscowościach: Kraśnica, Węglew, Kawnice, Spławie i Adamów. Ponieważ, nie znalazło 

się to w obradach dzisiejszej sesji został złożony wniosek na ręce Pani Przewodniczącej  

o zwołanie sesji nadzwyczajnej poświęconej temu tematowi. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że projekt uchwały był przedstawiony na 

komisjach i w tej sprawie zostało wystosowane pismo. Następnie odczytała wniosek 

Burmistrza, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu. W dalszej kolejności został odczytany 

list skierowany do Burmistrza, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie oczekiwał zajęcia się dzisiaj tym tematem 

i dodał, że materiały przygotuje na Komisje Rady przed sesją. Oznajmił, że nie jest w stanie 

przedstawić umowy, ponieważ nie jest znany szczegółowy zakresu działań. Działania są 

bowiem zależne od pozyskania środków zewnętrznych. W dalszej kolejności powiedział, że  

podjęcie uchwały pozwoli na umożliwienie procesu powstania długotrwałej dokumentacji. 

Pojawiła się możliwość, by za symboliczne  pieniądze wybudować kanalizację, z korzyścią 

dla gminy. Byłaby to szansa na zaoszczędzenie ok 10 mln zł. na inne cele. 
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Przewodnicząca A. Kapturska zapytała co to znaczy za symboliczne pieniądze i powiedziała, 

że stara się pracować zgodnie z planem pracy. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że wnioskował, aby temat pojawił się na dzisiejszej 

sesji. Podkreślił, że są terminy, które mają wpływ na możliwości i trzeba podjąć decyzję.  

 

Sołtys Kawnic J. Modelski zapytał o co chodzi i co się z tym wiąże. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że chodzi o przejęcie całej gospodarki ściekowej. 

 

Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że jest to poważny temat. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zgodziła się ze swoim przedmówcą. 

 

Przewodniczący Rady Osiedla „Starówka” K. Walczyński zapytał, co z konsultacjami 

społecznymi. Dwa tygodnie temu było spotkanie z mieszkańcami, podczas którego Burmistrz 

miał możliwość przedstawienia tematu. Bez tego jest to „stawianie pod ścianą”. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie spodziewała się takiego obrotu sytuacji. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jest to reakcja na potrzebę chwili. W niedawnym 

czasie pojawiła się możliwość budowy kanalizacji sanitarnej w pięciu miejscowościach. 

Dodał, że jest to szansa, aby angażując 2 mln środków móc zrealizować zadanie za 25 mln. 

Na etapie budowy beneficjentem byłoby przedsiębiorstwo z Konina. Podkreślił, że trzeba 

przeanalizować wszystkie za i przeciw, a nie z góry uznawać to za złe. To są trudne sytuacje.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że PWiK miało w przeszłości w użytkowaniu instalacje 

gminy i oddało. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że to było wynikiem ustawy i majątki zostały 

skomunizowane. 

 

Wywiązała się krótka dyskusja pomiędzy radnym K. Michalakiem a Burmistrzem Goliny T. 

Nowickim. Radny K. Michalak powiedział, że lepsza byłaby dzierżawa, a nie bezpowrotne 

oddanie majątku. Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie jest to nigdzie określone. 

Na zakończenie dodał, że jest to realizacja konkretnego zadania. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że konsultacje są potrzebne, bo jeśli PWiK 

wybuduje kanalizację i ceny będą wysokie, to ludzie nie będą chcieli się podłączyć ze 

względu na zbyt drogą stawkę. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że trzeba powiedzieć mieszkańcom, iż ceny 

wzrosną jeśli gmina będzie budować kanalizację samodzielnie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zaapelowała, żeby zrobić konsultacje z mieszkańcami, a nie 

podejmować decyzji bez ich wiedzy. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał dlaczego Burmistrz nie wnioskował o zmianę porządku obrad 

sesji.  
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że było to związane z pismem Przewodniczącej 

Rady.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie może głosować, gdyż nie zna szczegółów umowy. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zakres umowy nie jest znany, gdyż jest zależny 

od możliwości pozyskania środków. Jest to też związane zakresem zadań, który będzie 

możliwy do wykonania. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że porozumienie mówi że w momencie wystąpienia gmina 

poniesie koszty poniesione przez przedsiębiorstwo, nawet jeśli nie przystąpi do projektu. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jest to związane z kosztami jakie poniosłoby 

przedsiębiorstwo w związku z przygotowaniem dokumentacji, gdyby gmina odstąpiła od 

realizacji zadania. 

 

Radny K. Michalak  powiedział, że gmina musi włożyć pieniądze aby zostać przyłączona do 

kanalizacji zbiorczej. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że radni muszą mówić głosem wyborców  

i jeśli nie usłyszy od mieszkańców woli przystąpienia to trudno jej będzie podjąć taką 

decyzję.  

 

Radny M. Wieczorek powiedział, że rozebranie budynków oczyszczalni będzie się wiązało  

z bezrobociem jej obecnych pracowników. Dodał, że nie trzeba modernizować oczyszczalni, 

bo pozwolenia wodno-prawne są na 10 lat. 

 

Sołtys Kawnic J. Modelski zapytał o sytuację powodziową Gminy Golina. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, gdzie będzie przeniesiona tablica z pomnika Armii 

Radzieckiej.  

 

Burmistrz Goliny T Nowicki powiedział, że nie wie ponieważ została w tej sprawie podjęta 

uchwała, ale miejsce szczegółowe nie jest znane. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że odpowiednim miejscem byłby budynek starej gminy przy 

ul. 1 Maja 1, ponieważ tam był komisariat stacjonujących jednostek. 

 

Radny K. Michalak odnośnie porozumienia z PWiK powiedział, że porozumienie jest tak 

skonstruowane, że przywileje ma tylko PWiK. Następnie dodał, że nie szuka sensacji i chce 

ujawnienia anonimów, bo nie podoba mu się fakt, iż Z-ca Burmistrza wykorzystał anonimy 

przeciwko Dyrektorowi Gimnazjum. Podkreślił, że zależy mu na ustaleniu prawdy i na  

wzajemnej współpracy. Dodał, że wszyscy mają jednakowe prawa, a wszystko powinno być 

rzetelne i uczciwe. 

 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że do kuratorium na podstawie anonimu zostało wysłane 

pismo oczerniające gminę. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w piśmie została opisana sytuacja w placówce. 

 

Radny K. Michalak zapytał, kto merytorycznie odpowiada za zatrudnienie.  

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że odpowiada gmina.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że sprawa nie powinna wypłynąć na zewnątrz i powinna być 

wyjaśniona z dyrektorem. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jeśli coś się dzieje to trzeba to wyjaśnić we 

własnym zakresie. Dodała, że nie zostały zachowane podstawy dobrego zachowania. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy do Biura Rady wpłynęły anonimy.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wpłynął do niej jeden anonim. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy anonim jest rzeczą tajną.  

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że anonim nie jest żadnym dokumentem i powinny 

być wyrzucone. Dodał, że nie można się powoływać na anonim. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie wyrzuciła otrzymanych anonimów.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że dostał od Wojewody pismo z załączonym 

anonimem, w którym mieszkaniec gminy złożył doniesienie na sąsiada, który nielegalnie 

wyciął drzewo. Wówczas Wojewoda kazał sprawdzić sytuację. Zależy czego dotyczy anonim 

i jeśli dotyczy czegoś konkretnego to należy to sprawdzić. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że sprawę można było wyjaśnić na miejscu, bez szukania 

wyjaśnień w Poznaniu. Dopiero w sytuacji naruszenia prawa, sprawa powinna być 

skierowana dalej.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że anonimy będą omówione na komisji. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odnośnie konferencji powiedział, że dotyczyła ona 

oddziaływania na sytuację terenów niżej położonych. Propozycja posłów polegała na 

powołaniu zespołu, w skład którego weszliby przedstawiciele samorządu. Kontynuując 

powiedział, że zbiornik Jeziorsko jest tak wypełniony tak, że rezerwa zbiornika wynosi  40 

mln m
3
 wody, co starcza na dwa dni. Pojemność zbiornika wynosi ponad 203 mln,  

a wykorzystywana jest niewielka rezerwa i dlatego nie spełnia funkcji retencyjnych. Dolina 

Warty mogłaby pomieścić prawie 60 mln przy maksymalnym napełnieniu i byłby to zbiornik 

większy od Jeziorska. Nie wiadomo czy do spotkania dojdzie. MZGW opracowuje 

dokumentację na Polder Golina, czyli obwałowania wzmocnione z budową nowego odcinka  

wzdłuż autostrady długości 1100 m, poszerzenie wałów, uszczelnienie wałów. Według 

obserwacji widać, że hamulcem jest autostrada pobudowana na nasypie. Za powstanie 

Polderu Golina gmina powinna mieć rekompensatę, bo ratując innych tracimy korzyści.  

Organizatorem była Wielkopolska Izba Rolnicza. Powołana przez Wojewodę komisja 

rozpoczęła szacowanie. Wojewoda powiedział, że Minister Rolnictwa pracuje nad tym żeby 

dać 100 zł. od hektara odszkodowania. Wszyscy w agencjach zadeklarowali, że będą 

zabiegać, aby opłaty nie były pomniejszone. 
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Radny W. Wieczorek zapytał czy będą wykupowane gospodarstwa. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że dokumentacja jest w trakcie i trwa od 2010 roku. 

Podobno operat oddziaływania na środowisko znajduje się na terenie województwie 

łódzkiego, a zarządza RZGW w Poznaniu. Łódź broni swoich interesów, a zbyt późne 

opróżnianie zbiornika powoduje, że fala szybciej przychodzi. Gminy szykują się z pozwami 

do sądu o odszkodowanie od skarbu państwa.  

 

Radny S. Szczepaniak zapytał czy gmina wystąpi z pozwem. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że mamy stowarzyszenie, które mogłoby wystąpić 

z pozwem. 

 

Radny K. Michalak zapytał czy Burmistrz rozmawiał z panem Sucharskim. Następnie 

powiedział, że komisja nie ma pełnych kompetencji, bo nie uwzględnia podtopień tylko 

powódź. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że na terenie gminy wystąpiło zalanie własnymi 

wodami płynącymi do rzeki. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że z Jeziorska zrobiono park krajobrazowo-turystyczny. Nie 

jest potrzebny polder, jeśli ze zbiornika zrobi się właściwy użytek.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że ornitolog twierdzi że w Jeziorsku nie ma 

ptaków, które gniazdują i że zbiornik służy tylko przelatującym ptakom, dla których nie jest 

istotny poziom wody. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jutro o godzinie 14 będzie komisja, po której 

zostanie podjęta decyzja, co dalej bo sesja jest przedwczesna. Następnie poprosiła 

 o informacje na piśmie, bo to są zbyt poważne sprawy. Na zakończenie zaprosiła radnych  

i gości na komisję w dniu następnym na godzinę 14. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że ten pomysł mu się nie podoba, choć jest potrzeba 

czasu. Zaapelował o trzymanie się terminu. Powiedział, że każdy ma coś zaplanowane.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała obecnych, komu nie pasuje ustalony termin. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że temat jest ważny ale trzeba do niego podejść rozsądnie. 

Powiedział, że można to załatwić w przyszłym tygodniu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska ustaliła termin komisji na wtorek 23.07 na godzinę 14  

i zaprosiła gości.  

 

 

Punkt 13 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i o godz. 15:18 zamknęła obrady XL Sesji Rady Miejskiej 

w Golinie. 
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Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Beata Szymczak  

                   Anna Kapturska 


