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P R O T O K Ó Ł  NR  XLI/2013 

z odbytej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 23 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, oraz goście. Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 1   

 

XLI obrady Sesji Rady Miejskiej w Golinie zwołanej w trybie nadzwyczajnym na podstawie 

art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Burmistrza Goliny T. Nowickiego 

otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska o godz. 17:20. Następnie 

przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Golina do 

porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 

obejmującego wspólną inwestycję budowy urządzeń kanalizacyjnych i wprowadzania 

ścieków z terenu Gminy Golina do oczyszczalni ścieków „Prawy Brzeg” w Koninie. 

4. Wolne wnioski. 

5. Zakończenie XLI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Punkt 2 

 

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.  

 

Radny S. Szczepaniak zapytał czy o obradach sesji nadzwyczajnej zostali powiadomieni 

sołtysi. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wszyscy zostali powiadomieni na ostatniej 

sesji, że we wtorek odbędzie się posiedzenie rady. 

 

Radny S. Szczepaniak zapytał, czy rady osiedlowe zostały poinformowane o sesji.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na ostatniej sesji zostało odczytane pismo od 

Burmistrza Goliny T. Nowickiego dotyczące zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. 

 

Punkt 3 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała czy uchwała, która ma zostać podjęta, to ta która 

została wcześniej doręczona 11 lipca z poprawkami, które radni otrzymali w dniu 

dzisiejszym. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że poprawna wersja jest z porozumieniem, które 

zawiera naniesione poprawki, a zmiany dotyczą §3 oraz §5.  
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Radny S. Szczepaniak zgłosił wniosek formalny, aby głosowanie nad podjęciem uchwały 

było imienne i jawne. 
 

Radny K. Michalak zgłosił protest ponieważ stwierdził, że statut na ten temat nic nie mówi. 

Dodał, że statut wyznacza tylko dwie formy głosowania jawne i tajne.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że §60 statutu mówi, że głosowanie jawne 

zarządza przewodnicząca i odbywa się ono przez podniesienie ręki. Natomiast na wniosek 

radnego zgłoszony na sesji, przewodniczący zarządza o przeprowadzeniu głosowania 

imiennego. Z kolei punkt 3 mówi, że głosowanie imienne przeprowadza się jeżeli wniosek  

o jego przeprowadzenie uzyskał zwykłą większość głosów w głosowaniu jawnym. Następnie 

przewodnicząca poddała wniosek radnego S. Szczepaniaka pod głosowanie.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych. 

za głosowało - 4 radnych,  

przeciw głosowało -10 radnych,  

wstrzymał się -1 radny.  

 

Wniosek został odrzucony, w związku z czym głosowanie nad podjęciem uchwały odbędzie 

się w normalnym trybie.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła w-ce przewodniczącą Z. Kasprzak o odczytanie 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Golina do porozumienia 

z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie obejmującego 

wspólną inwestycję budowy urządzeń kanalizacyjnych i wprowadzania ścieków z terenu 

Gminy Golina do oczyszczalni ścieków „Prawy Brzeg” w Koninie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy radni mają pytania dotyczące uchwały. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że otrzymał do wiadomości pisma od mieszkańców 

zaadresowane do przewodniczącej i do rady odnośnie omawianego tematu. Dodał, że nie 

zostały one przedstawione na komisjach, więc przed głosowaniem należałoby uszanować 

wolę mieszkańców, którzy złożyli takie pisma. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że otrzymała pismo pn. „Co z kanalizacją” 

 i odczytała go. Następnie powiedziała, że autorami listu są mieszkańcy z  Kraśnicy-Kolonii, 

Kawnic, Węglewa pod którym zostało złożonych 39 podpisów. Treść pisma stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. Potem przewodnicząca powiedziała, że otrzymała również drugie pismo, 

ale nie zdążyła się z nim zapoznać, ponieważ korespondencję otrzymała przed komisją. 

Następnie odczytała drugie pismo i powiedziała, że podpisało się pod nim 14 przedsiębiorstw 

m.in.: Trans-Druk, Hof dom, Niagara, Nawrocki, Mój ogród Nowicki. Treść pisma stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. Na zakończenie przewodnicząca powiedziała, że takiej presji 

jeszcze do tej pory nie było, bo decyzja jest bardzo trudna. Dodała, że tak jak przewidywała 

jest to sprawa tak ważna, że należy ją przekonsultować z mieszkańcami. Podkreśliła, że nie 

wie czy radni podejmują dobrą czy złą decyzję i nie jest to do końca wiadome w dniu 

dzisiejszym. Kontynuując powiedziała, że być może burmistrz ma rację, że to jest szansa, ale 

powinny być konsultacje społeczne, bo nikt nie ma patentu na mądrość. Stwierdziła, że to jest 

decyzja mieszkańców i dlatego prosiła Burmistrza o konsultacje społeczne, ale nie dał na to 
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czasu. W związku z tą sytuacją dzisiaj trzeba podjąć decyzję, a  jaka ona zostanie podjęta 

okaże się wkrótce.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że słuchanie głosu mieszkańców nie jest tylko zasadą, lecz 

obowiązkiem. Podkreślił, że radni zostali wybrani po to, aby realizować marzenia 

mieszkańców, ale nie mogą jednak podejmować decyzji, za które by byli w przyszłości 

wyzywani, czy coś im zarzucano. Dodał, że aby podjąć taką decyzję konieczna jest 

niezmierna rozwaga i przeanalizowanie wszystkich za i przeciw. Następnie powiedział, że jest 

jeszcze wiele niewiadomych z tego co wynika z pisma, a radni chcieliby znać wszystkie 

warunki porozumienia i treść przynajmniej wstępnych umów zawieranych w trakcie. 

Kontynuując dodał, że zmierza to do tego, że warunkiem jedynym jest trzymanie za wszelką 

cenę majątku gminy w rękach gminy. Powiedział, że nie można sobie pozwolić na to, żeby 

zbywać majątek gminy kosztem być może wygodnictwa. Dodał, że radni będą to robić  

i pokażą, że potrafią coś zrobić. Następnie powiedział, że podejrzewa i jest przekonany, że 

część mieszkańców sugeruje się tutaj tym że akurat „Głos Goliny” wydany na okoliczność nie 

Dni Goliny, ale na okoliczność tej sesji został wydany w podwojonej ilości, bo 1000 

egzemplarzy. Dodał, że od nowego roku się nie ukazywał, bo rzekomo nie było pieniędzy, ale 

jego zdaniem zostało to zrobione okazjonalnie na tą okoliczność, aby zrobić ludziom pranie 

mózgu.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ma takie głosy w swojej miejscowości, że jest 

przeciwna. Następnie powiedziała, że nie wie czemu miało to służyć i o co tu chodzi i jest jej 

przykro, bo zawsze stara się być sprawiedliwa i stara się wszystko wyjaśnić. Dodała, że jeśli 

podejmuje tak trudną decyzję to musi być do końca pewna i za każdym razem taka jest. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że „Głos Goliny” został wydany z okazji kolejnych 

Dni Goliny i nikt nie może kwestionować, że tak było. Natomiast pani przewodnicząca 

złożyła pismo na jego ręce we wtorek albo w środę i wtedy szybko powstała decyzja, o tym 

żeby te konsultacje społeczne w jakiś sposób rozpocząć i pod wpływem tego pisma 

przewodniczącej ukazał się artykuł. Dodał, że uważa iż te dwa pisma mieszkańców z terenu  

o którym jest mowa o zakładaniu kanalizacji, świadczą o tym że jest zapotrzebowanie 

społeczne na budowę kanalizacji sanitarnej. Podkreślił, że to, co jeden z mieszkańców pan 

Nowicki Ryszard powiedział, że w jaki sposób mają pojawić się inwestorzy, jeśli nawet  

w hotelu Niagara odprowadzenie ścieków wiąże się z szambem, odpompowywaniem ścieków 

i nieprzyjemnymi zapachami. Ponadto tereny wyznaczone pod rozwój gminy przez 

poprzednie i obecne rady bez kanalizacji pozostaną niewykorzystane. Powiedział również, że 

dziwi go postawa szczególnie radnego z Węglewa, który sam wyznacza tereny pod 

działalność, a teraz nie chce zapewnić tym ludziom możliwości rozwoju. Następnie 

powiedział, że jego zdaniem obowiązkiem radnych jest nie tylko wyznaczyć tereny, ale 

również zapewnić tym ludziom możliwość rozwoju i czymś ich przyciągać. Kontynuując 

powiedział, że z jednej strony jest mówione, że nic się nie robi w tym celu aby przyciągać 

inwestorów i są to zarzuty w jego stronę. Z drugiej strony natomiast robi się  taki ruch, bo na 

to wszystko wskazuje, że takie będzie głosowanie, że propozycja PWiK zostanie odrzucona. 

Podkreślił, że gmina ma na tacy położone 10 mln zł, które może przeznaczyć na inny cel niż 

kanalizacja. Burmistrz powiedział, że to jest historyczna chwila i na pewno zaraz się nie 

powtórzy. Dodał, że kanalizacja na pewno będzie zbudowana, ale może za 10 lat na tym 

terenie i za ciężko wyrwane pieniądze z innych zadań. Następnie powiedział, że na samorządy 

spada coraz więcej zadań, a proporcjonalnie za tym nie idą środki. Dodał, że trzeba swoje 

środki przeznaczać na dopłaty do oświaty: 8 600 mln zł gmina dostaje subwencji oświatowej, 

a wydaje 14 200 mln zł, z czego wynika, że 5 mln musimy swoich środków dać na oświatę 



4 

 

dodatkowo i tak jest w wielu kwestiach. Powiedział, że można wyliczać kolejne zadania do 

wykonania, ale jeśli jest szansa w jakiś sposób dostać coś w prezencie i to zostanie 

zmarnotrawione to nic więcej już nie zostanie powiedziane. Na zakończenie zaapelował  

o rozsądek i o głosowanie za propozycją. 

 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że zostało powiedziane, że to jest majątek gminy,  

a Kraśnica wybudowała wodociągi i telefony sama i nikt jej nie dołożył. Dodał, że nikt nie 

zwrócił pieniędzy i zapytał czy teraz też mieszkańcy będą musieli sami budować kanalizację.                                   

 

Radny K. Michalak powiedział, że majątek gminy to majątek każdej wioski i jeśli mieszkańcy 

zrobili coś dla siebie to dobrze, ale to stanowi gminę. Dodał, że dla niego każdy zakątek tego 

miejsca w obrębie granicy gminy to gmina o którą jako radny powinien się starać. Powiedział 

także, że jest reprezentantem nie poszczególnych miejscowości, ale całej gminy i że każdy 

powinien działać dla dobra gminy. Potem powiedział, że wodociągi na wsiach wszyscy 

mieszkańcy robili sami. 

 

Sołtys Węglewa zapytał ile kto zapłacił do wodociągów. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że nie ma co dyskutować kto ile zapłacił, bo to jest historia. 

Dodał, że było to robione i jest założone, a nie jest istotne jakim kosztem, gdyż jest 

kanalizacja i inne rzeczy, z których można być dumnym. Następnie powiedział, że na pewno 

nikt nie chce działać na niekorzyść gminy, ale nie można robić czegoś, czego w przyszłości 

można będzie żałować, lub zostać potępionym. Następnie radny wrócił do tematu sprzedaży 

placu po Dworcu Autobusowym w Golinie i powiedział, że to jest ostatnie z jednych 

korzystnych miejsc na inwestycję miejską w miejscu publicznym. Radny podkreślił, że nie 

można sprzedać wszystkiego i że dobry gospodarz tym się chlubi, że pomnaża swoje mienie. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że od momentu bycia radną już trzecią 

kadencję jest to dla niej najtrudniejsza decyzja jaki zająć głos w głosowaniu. Dodała, że 

gdyby miała jakąś umowę wstępną przed sobą byłoby to łatwiejsze. Następnie powiedziała, 

że w związku z tym, że nie zostało to radnym umożliwione, żeby widzieć jakie będą 

konsekwencje dzisiejszej decyzji rady nie może poprzeć tej uchwały. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie może na niego spaść cała wina za umowę, 

której nie ma, z powodu braku danych do jej przedstawienia. Treść umowy będzie zależała od 

zakresu robót, a ten jest zależny od ilości pozyskanych środków. Podkreślił, że decyzje 

podejmowane przez rady są trudne i nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ponadto powiedział, 

że radni ślubując mówili, że będą działać dla dobra Gminy Golina.  

 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że większość o tym pamięta. 

 

 

Przewodnicząca A. Kapturska podała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Gminy Golina do porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie obejmującego wspólną inwestycję budowy urządzeń 

kanalizacyjnych i wprowadzania ścieków z terenu Gminy Golina do oczyszczalni ścieków 

„Prawy Brzeg” w Koninie pod głosowanie. 

 

 



5 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych. 

za głosowało - 4 radnych,  

przeciw głosowało -11 radnych.  

Projekt uchwały został odrzucony i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Punkt 4 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Obecny na sali gość Ryszard Nowicki zwrócił się z prośbą, aby jeśli będzie taka możliwość to 

żeby tzw. blok wschodni podłączyć od Kawnic do Kraśnicy, żeby mieszkańcy nie zostali bez 

kanalizacji. Podkreślił, że kanalizacja jest udogodnieniem dla firm i zachęciłaby innych 

przedsiębiorców do inwestycji na terenie gminy. 

 

Wywiązała się krótka dyskusja dotycząca tego tematu pomiędzy obecnymi na sali gośćmi 

i radnymi.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wyraża nadzieję, iż w przyszłości będzie 

więcej zaufania i rozmów z radnymi, oraz że będą oni traktowani jako przedstawiciele 

społeczeństwa, którzy również mają coś do powiedzenia. Ponadto zwróciła się z prośbą do 

Burmistrza Goliny T. Nowickiego o rzetelne i szczere rozmowy oraz wspólne uzgadnianie 

wszystkiego w sposób pokojowy, a nie z pozycji siły. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki  powiedział, że dyskusja jest organizowana na komisjach. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał wydawcę pisma, dlaczego na plakacie zapraszającym na Dni 

Goliny nie było Przewodniczącej Rady Miejskiej tylko Burmistrz i Dom Kultury.   

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że plakaty były zamawiane przez Dom Kultury. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że jeśli ma być współpraca to powinna być również 

przewodnicząca. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zaproszenia na Dni Goliny były podpisane przez  

trzy osoby: przewodniczącą, dyrektora Domu Kultury i przez jego osobę. 

 

Radny K. Michalak zapytał dlaczego zaproszenia zostały wysłane z podpisem, a w prasie tego 

podpisu nie ma.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że podpisywała zaproszenia. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że ktoś jest odpowiedzialny za wydawanie pisma. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że pierwsza strona gazety jest zeskanowanym plakatem.  

Następnie dodał, że od ośmiu lat na plakatach nigdy nie było, że przewodniczący zaprasza, 

tylko, że Burmistrz Goliny zaprasza. Powiedział, że nikt nie powinien się czuć urażony, bo 

ważne jest to, że na zaproszeniu jest podpis przewodniczącej, dyrektora i Burmistrza. Na 

zakończenie powiedział, że nie ma potrzeby umieszczania tego na plakacie i żeby nie robić  

z tego problemu, gdyż jest wiele innych. 
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Radny W. Wojdyński powiedział, że zadał swoje pytanie ponieważ Burmistrz wymaga od 

rady działania, ale nie ma informacji na zewnątrz. Dodał, że jeśli rada zagłosowała aby coś 

zrobić to powinno być podkreślone, a nie powiedziane że zostało zrobione. Ponadto 

powiedział że nie powinno być tak, że jak coś się dzieje źle, to mówi się że rada podejmuje 

decyzje na niekorzyść gminy. 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że uważa, iż rada podjęła błędną decyzję przez co 

Golina straciła 10 mln zł, które mogłaby zainwestować w budowę dróg lub ulic. Dodał, że 

teraz trzeba będzie wybierać jakie zadania wykonać. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ma wątpliwości jaki interes ma PWiK w tym, 

że chce zrobić gminie prezent. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie powinno się sugerować czyjąś zasobnością, 

tylko zwracać uwagę na istotę rzeczy.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie zostały uzyskane klarowne odpowiedzi  

i były one mało czytelne. Ponadto nie została przedłożona umowa i dlatego radni mieli wiele 

zastrzeżeń. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że temat umowy był wyjaśniany wcześniej. 

Podkreślił, że takiej umowy nie ma, ponieważ będzie ona określała zakres, którego aktualnie 

nikt nie zna. 

 

Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że głosowanie przesądziło o rozwoju gminy. 

Następnie zapytał dlaczego radni, którzy głosowali przeciw nie zgodzili się na głosowanie 

imienne. Dodał, że podniesienie ręki przeciw nie jest wstydem, ale byłoby to ujęte  

w protokole, aby wiedziała o tym opinia publiczna.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że każdy z radnych może wnioskować o wpis do protokołu 

dotyczący głosowania. 

 

Wywiązała się krótka dyskusja pomiędzy radnymi i sołtysem Kawnic J. Modelskim, który na 

koniec powiedział, że jego zdaniem rada podjęła złą decyzję i ma o to żal. Przewodnicząca A. 

Kapturska powiedziała natomiast, że wyborcy zawsze oceniali radę. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że była chlubna okazja do afiszowania się zakończeniem 

obchodów 650. rocznicy nadania praw miejskich Golinie i na tą okoliczność nie ukazała się 

gazeta Golińska, a można było to zrobić i podzielić koszty na pół. Dodał, że byłoby wtedy 

500 sztuk, a nawet 200, ale w tamtym czasie nie ukazało się nic a teraz ukazało się więcej.      

Kontynuując radny powiedział, że jego zdaniem niektóre decyzje Burmistrza są niewłaściwe, 

bo afiszowane są osoby lubiane. Ponadto każda okazja powinna być czczona jednakowo,  

a każda osoba jednakowo szanowana i nie powinno się nikogo ani ignorować ani wywyższać. 

Zdaniem radnego stosowane są takie praktyki i mówi się o tym co się dzieje w radzie, że jest 

źle i potrzebna jest życzliwość.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki zapytał, co w gazecie jest nieodpowiednie. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że gazeta powinna ukazać się również w lutym. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że każdego roku z okazji Dni Goliny ukazuje się gazeta.  
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Radny K. Michalak powiedział, że nakład był zbyt duży. Dodał, że jeśli gmina szuka 

pieniędzy to powinna podzielić nakład i gazeta powinna być też w lutym.  

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że wydanie było sponsorowane i sponsor sobie 

zażyczył, żeby było jak najwięcej egzemplarzy. 
 

Radny K. Michalak powiedział, że taki jest jego odbiór sytuacji.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jeżeli ktoś dał pieniądze żeby sfinansować, to 

nie można w to ingerować. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że za dużo jest zbiegów okoliczności i dlatego tak 

to wygląda. 

 

Punkt 5 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 18:09 obrady XLI Sesji Rady Miejskiej 

w Golinie. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Beata Szymczak  

                   Anna Kapturska 


