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P R O T O K Ó Ł  NR  XLII/2013 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 19 września 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, radca prawny Dominik 

Kurowski oraz goście. Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 1   

 

XLII Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 

Kapturska o godz. 12:38.  

 

Punkt 2 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL i XLI  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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2013-2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki inwestycyjnej na realizację 

projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński 

Region Komunalny” 

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Potem przewodnicząca A. Kapturska powitała państwa radnych i stwierdziła, że na 15 

radnych obecnych jest 15, więc jest quorum i wszystkie uchwały podejmowane będą 

prawomocne. Następnie powitała przybyłych gości i przeprosiła za opóźnienie, wynikające  

z faktu, że przed sesją odbyły się obrady komisji. 

 

Radny W. Wojdyński złożył wniosek formalny, aby punktem 10 obrad było poszerzenie 

Komisji Rewizyjnej z 3 do 5 osób. Dodał, że powodem takiej sytuacji są narastające 

niejasności w wydatkowaniu środków finansowych z budżetu gminy i Komisja Rewizyjna 

powinna bardzo szczegółowo badać wykonanie budżetu. Potem powiedział, że stan 

trzyosobowy nie pozwala na dokonanie takiej kontroli, a poszerzenie spowoduje, że będzie to 

możliwe.  

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że jest przeciwny wnioskowi z uwagi na to, że wszystkie 

sprawy związane z powoływaniem powinny być omawiane na komisji. Dodał, że mogło to  

być zaplanowane ze względu na to jaka jest większość i fakt, iż wniosek może zostać 

przegłosowany. Podkreślił, że jeśli ma to się odbyć w sposób demokratyczny to powinno 

zostać omówione na posiedzeniu komisji, która ma być za tydzień.  
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wniosek formalny w tej sprawie wpłynął już 

dawno. Następnie zapytała radnego W. Wojdyńskiego o zdanie na temat wypowiedzi radnego 

L. Kwiatkowskiego. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie chce się odnosić do tej wypowiedzi.  Dodał, że temat 

poszerzenia komisji jest już omawiany od niemal dwóch lat i trzeba to uregulować. 

Podkreślił, że wszystko zależy od wyników głosowania i że nikogo do niczego nie nakłania.   

 

Radny K. Michalak powiedział, że uważa wniosek radnego L. Kwiatkowskiego za 

bezzasadny, gdyż wniosek o poszerzenie Komisji Rewizyjnej był składany od dwóch lat. 

Dodał, że z powodu sprzeciwu klubu „Koalicja” wniosek nie był nigdy zrealizowany. 

Podkreślił, że  jego zdaniem nie ma w tym przypadku kolizji ze statutem i można dokonać 

zmian w Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że polemizowanie jest niepotrzebne i jest w stu 

procentach przekonany jak będzie wyglądało głosowanie. Dodał, że jeśli mają być pewne 

porozumienia, to dlaczego po dwóch latach raptownie jest poruszony ten temat. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że poprzednio radny L. Kwiatkowski również w stu 

procentach wiedział jakie będzie głosowanie. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że ubolewa nad tym, że pan Kwiatkowski po dwóch latach 

doszedł do takiego wniosku, że uchwały powinny być podejmowane w sposób 

demokratyczny. Potem powiedział, że z powodu nie wyrażenia zgody przez klub „Koalicja” 

nigdy nie doszło do skutku poszerzenie Komisji Rewizyjnej. Następnie dodał, że takie 

dywagacje uważa za bezzasadne. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że wszelkie dyskusje są niepotrzebne. 

Dodała, że zwiększenie ilościowe nawet gdyby dzisiaj wniosek przeszedł, to nie ma żadnego 

zagrożenia ani dla gminy, ani dla kogoś indywidualnie. Podkreśliła, że może poprawić się 

jakość pracy Komisji Rewizyjnej i nie powinno być z tym problemów oraz powodu do 

polemiki.  

 

Radny S. Szczepaniak zapytał dlaczego odbywa się to tak szybko i nie było to debatowane na 

komisjach. Dodał, że wcześniej nie było sygnału o tym. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie można mieć do niej pretensji ponieważ nie 

ujęła tego punktu w porządku obrad. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że pretensje pana Szczepaniaka są nieuzasadnione, bo radni 

mieli 2 lata i przez ten czas nie chcieli się przychylić do wniosku przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. Dodał, że w tej sytuacji nie ma pośpiechu, bo procedura ciągnie się dwa lata  

i najwyższy czas aby ją zrealizować. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że wycofuje swój wniosek. 

 

Radny Z. Maciaszek zwracając się do przewodniczącej A. Kapturskiej przypomniał sytuację, 

w której klub „Koalicja” miał większość  i wnioskował o odwołanie przewodniczącej, która 

nie zgodziła się na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Dodał, że wówczas były 

pewne ustalenia, a teraz występuje się o zwiększenie liczby członków, gdy klub „Koalicja” 
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nie ma większości i nie może wnioskować o odwołanie przewodniczącej. Następnie odwołał 

się do wyroku Sądu Najwyższego w tej sprawie dotyczącego Rzgowa.   

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że może wprowadzić punkt dotyczący 

odwołania, bo cały czas są z tym problemy.  

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że sprawa komisji jest podnoszona, bo przewodnicząca wie, 

że nie można jej już odwołać, choć jest wyrok sądu. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że temat jest już od dwóch lat. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała żeby zostawić temat dyskusji.  

 

Radni W. Grodzki powiedział, że po dwóch latach będzie normalnie. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że nie było normalności przez dwa lata. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała radnego W. Wojdyńskiego, czy podtrzymuje swój 

wniosek, czy też ma on wrócić na komisje. Następnie powiedziała, że nie chce być o nic 

posądzona, bo chciałaby być przewodniczącą wszystkich radnych i od początku się o to stara. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że podtrzymuje swój wniosek chociażby ze względu na 

pismo z dnia 30 lipca 2013 roku skierowane przez Burmistrza Goliny do przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Dodał, że nie chce cytować tego pisma, bo nie ma do tego upoważnienia 

i nie jest to miejsce, ale w jego opinii budzi ono wszelkie wątpliwości co do meritum sprawy. 

Następnie powiedział, że jeżeli Komisja Rewizyjna stwierdza fakty na podstawie umowy,  

a Burmistrz powołuje się na art. 65 kodeksu cywilnego to coś tu jest nie tak. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny  

W. Wojdyńskiego. W tym miejscu zapewniła, że stara się i wszystko robi żeby być 

przewodniczącą wszystkich radnych. Następnie powiedziała, że chyba wszyscy doskonale 

odczuwają, że rozmawia ze wszystkimi i nikomu nie zabiera głosu, więc zarzuty pod jej 

adresem są niezrozumiałe. Potem powiedziała, że dlatego nie ujęła tego punktu  

w porządku i jest wniosek formalny, który poddaje się pod głosowanie. Na zakończenie 

zapytała radnych kto jest za wprowadzeniem w porządek wniosku radnego W. Wojdyńskiego  

w sprawie poszerzenia składu Komisji Rewizyjnej. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 

3 radnych, a od głosu wstrzymało się 4  radnych.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wniosek przeszedł większością głosów 

 i zostaje dopisany do porządku obrad.  

 

Następnie ustalono, że projekt uchwały zostanie przygotowany po przerwie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że poszerzony zostaje punkt 10, a punkt 10 

otrzymuje nr 11, 12 i 13. 

 

Radca prawny D. Kurowski przypomniał, że trzeba przegłosować cały porządek. 
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Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła nowy porządek obrad, który przedstawia się 

następująco: 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL i XLI 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2013-2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki inwestycyjnej na realizację 

projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński 

Region Komunalny”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu Komisji Rewizyjnej. 

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Następnie porządek obrad został poddany pod głosowanie.  

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 12 radnych, przeciw 

głosowało 2 radnych, a od głosu wstrzymał się 1 radny.  

 

Nowy porządek obrad został przyjęty. 

 

Punkt 3 

 

Radny L. Kwiatkowski zwracając się do przewodniczącej powiedział, że zapoznał się  

z protokółami i ma konkretny wniosek, co do protokołu z XLI sesji tj. Sesji Nadzwyczajnej. 

Kontynuując powiedział, że dotyczy to zapisu odnośnie głosowania w sprawie uchwały, która 

nie przeszła odnośnie kanalizacji. Przypomniał, że wówczas nie przeszedł wniosek  

o głosowanie imienne, natomiast rezultatem ówczesnego głosowania było 11 osób przeciwko 

oraz 4 za. W związku z tą sytuacją radny poprosił o umieszczenie w protokóle tych 4 osób. 

Powiedział, że są to osoby: Kwiatkowski Lech, Szrama Janusz, Szczepaniak Stefan  

i Kościelska Iwona. Powiedział, że stawia taki wniosek. 

 

Radca prawny D. Kurowski stwierdził, że tamto uzupełnienie gdy nie przeszedł wniosek 

imienny nie ma racji bytu. Dodał, że nazwiska wymienione przez radnego muszą znaleźć się  

w dzisiejszym protokole, ale nie ma możliwości zmiany tamtego skoro był ustalony tryb 

głosowania.   

 

Radny K. Michalak powiedział, że jego zdaniem wniosek o wpisanie bądź nie wpisanie, czy 

wykreślenie powinien każdy z radnych wyrazić osobiście. Następnie dodał, że chciałby żeby 

mecenas wypowiedział się na ten temat i wytłumaczył. 

 

Radca D. Kurowski powiedział, że protokół jest rzeczywistym odzwierciedleniem tego co się 

mówi, czyli jeżeli były wymienione jakieś nazwiska to one powinny się znaleźć. Ale to nie 

ma statusu takiego jakby to było w protokole w momencie glosowania. Dodał, że 
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wypowiedziane słowa są notowane i nagrywane, ale nie ma możliwości zmiany tamtego 

protokółu.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że miał na myśli, iż mogą być dopisane na wniosek każdego 

radnego. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że z tego powodu nie można zmienić protokołu, bo 

głosowanie nie było imienne. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak złożyła wniosek o przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji 

bez czytania uzasadniając, że radni zapoznali się z ich treścią. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem w-ce przewodniczącej. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 11 radnych, przeciw głosował 

1 radny, a od głosu wstrzymało się 3 radnych.  

 

Wobec powyższego protokoły z XL i XLI Sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały przyjęte 

bez czytania. 
 

Punkt 4 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

w okresie od 19 lipca 2013 roku do 19 września 2013 roku, co stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy są pytania dotyczące sprawozdania Burmistrza. 

 

Radny W. Wojdyński zadał następujące pytania: 

 Odnośnie dnia 9 września, w którym odbyło się spotkanie z Komendantem Policji  

w Poznaniu zapytał jakie są obostrzenia lub ustalenia dotyczące imprez masowych. 

 Odnośnie dnia 18 września, w którym odbyło się spotkanie w  Wojewódzkim Zarządzie 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie zapytał jakie są ustalenia w tej materii i jak to 

będzie realizowane. 

 

Radny K. Michalak zadał następujące pytania: 

 W sprawie spotkania informacyjnego przystanek „PaT”, zapytał czym jest i czego ono 

dotyczyło. 

 W sprawie powołania komisji przetargowej zapytał, czy został rozstrzygnięty przetarg na 

budowę drogi w Barbarce i w Kolonii Golina. 

 W sprawie dnia 18 września, w którym odbyło się spotkanie dotyczące budowy  

i modernizacji rowu melioracyjnego w miejscowość Kraśnica zapytał,  czy były wzmianki 

dotyczące dokończenia oczyszczenia „strugi kawnickiej”. 

 Następnie powiedział, że było to realizowane w ubiegłym roku, a teraz nic się nie dzieje  

i chciałby wiedzieć czy są jakieś plany ku temu,  żeby tą strugę dokończyć przynajmniej 

do Goliny.  

 

Radny S. Szczepaniak odnośnie rowu melioracyjnego w Kraśnicy poinformował, że rolnicy 

się uskarżają, że jest niestarannie czyszczony. Powiedział, że rów nie jest dokopany do rzeki, 
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pozarywane są mostki i raczej nie będą naprawione. Dodał, że czyni to więcej szkody na 

polach i dlatego rolnicy są bardzo niezadowoleni.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił następujących odpowiedzi: 

– W sprawie rowu w Kraśnicy powiedział, że w poniedziałek była interwencja mieszkanki 

Kraśnicy, która była niezadowolona z tej konserwacji. Następnie poinformował, że udał 

się na wizję lokalną wraz z przedstawicielem WZIR-u. Następnie powiedział, że po 

rozmowach i negocjacjach udało się dojść do konsensusu, dzięki czemu roboty zostały 

wznowione. Dodał, że w wyniku tej wizji i kontaktu z mieszkańcami Kraśnicy powstało 

wiele uwag, co do wykonywania tego zadania. Odnośnie sytuacji o której wspomniał 

radny Szczepaniak, że nie zostało dokopane do samej rzeki powiedział, że również ta 

sytuacja ma być zrealizowana. Podkreślił, że zostały zgłoszone uwagi, że nie 

odchodzenie wody do rzeki spowodowało duży stan wód w rowie, a tym samym 

wpłynęło na słabą jakość konserwacji. Następnie zapowiedział, że ma to być zakończone 

i usterki mają być usunięte przez inwestora przed odbiorem, a co do przepustów mają być 

kontynuowane negocjacje. 

– W sprawie „strugi kawnickiej” powiedział, że nie otrzymał żadnych zapewnień, iż 

zostanie to w jakiś sposób kontynuowane. Podkreślił, że temat jest w toku i jeszcze 

powróci. Następnie powiedział, że drożność „strugi kawnickiej” jest pod dużym znakiem 

zapytania i jest potrzeba aby wody odchodziły, bo tworzą się podtopienia lokalne. 

– W sprawie przetargu dotyczącego dróg w Kolonii-Golina i Barbarce powiedział, że jest 

już podpisana umowa na wykonanie. Dodał, że według relacji sołtysa Paszka 

 z Barbarki w dniu dzisiejszym geodeci nabijali paliki. Następnie powiedział, że we 

wtorek lub środę było planowane wykonanie i położenie na drogę masy i asfaltu, ale 

deszcze mogą te działania opóźnić. Potem powiedział, że ma to być na pewno zrobione 

we wrześniu. 

– Odnośnie imprez masowych i przystanku „PaT” powiedział, że uczestniczył w nich  

z-ca Burmistrza. 

 

Z-ca Burmistrza A. Budny udzielił następujących odpowiedzi: 

– W sprawie spotkania, które miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 

powiedział, że odbyło się ono z inicjatywy wojewody. Dodał, że było to pokłosiem 

bezpośrednio  meczu, który odbył się na stadionie Lecha pomiędzy Lechem a drużyną 

litewską. Następnie powiedział, że wówczas były decyzje podjęte przez wojewodę jak 

 i inne organizacje sportowe, dotyczące konsekwencji niewłaściwego zachowania 

kibiców.  Odnośnie ustawy powiedział, że nie zmieniła się i w dalszym ciągu obowiązuje 

w takim stanie zarówno jeśli chodzi o imprezy masowe jak i o zgromadzenia. 

Poinformował, że zostały uszczegółowione zadania, które spoczywają na organizatorze  

i na osobach wydających decyzje dotyczące imprez masowych i zgromadzeń oraz  

o zadaniach, które spoczywają zarówno na policji jak i na straży. Dalej mówił, że 

imprezy masowe to zgromadzenia, które mają powyżej tysiąca osób i jeszcze oprócz tego 

zgodnie z ustawą mogą być zgromadzenia tzw. podwyższonego ryzyka, wymagające 

dodatkowych zabezpieczeń ze strony organizatorów i ze strony policji. Ponadto 

powiedział, że było to również spotkanie z komendantem Wojewódzkiej Straży Pożarnej 

dotyczące działań jakie podczas tego typu imprez wykonują strażacy. Następnie 

wspomniał, iż była również informacja związana ze zbliżającym się sezonem grzewczym 

na temat zagrożeń związanych z uruchamianiem palenia w piecu oraz instalacją 

czujników dymu, w szczególności CO, a organizatorom zależało, żeby w miarę 

możliwości propagować tę akcję i informować ludzi, że niewielki wydatek może 

uratować życie. 
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– W sprawie „PaT” wyjaśnił, że jest to program nt. „Profilaktyka a Ty”, który został 

utworzony i koordynowany przez jednego z funkcjonariuszy policji przy Komendzie 

Głównej w Warszawie. Poinformował, że w ramach tego przedsięwzięcia co roku 

odbywają się zjazdy delegacji młodzieży z całej Polski, a Komenda Wojewódzka Policji 

wystąpiła do władz Konina, Starostwa i gmin ościennych żeby móc zorganizować taki 

zjazd w Koninie. Podkreślił, że oglądano kilka lokalizacji i organizatorom spodobał się 

Konin. Następnie wyjaśnił, że z powodu nieobecności na spotkaniu przedstawiciela 

miasta skoncentrowano się na upublicznieniu i rozpropagowaniu samej idei programu,  

a w najbliższym czasie ma się odbyć drugie spotkanie już po konsultacjach  

z przedstawicielami władz miejskich. Na zakończenie powiedział, że program jest 

skierowany do młodzieży z klasy trzeciej gimnazjum i starszej, a zajęcia oraz warsztaty 

mają odciągnąć biorącą w nich udział młodzież od różnych złych zachowań. 

 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

 

Radny W. Wojdyński zwrócił się do Burmistrza Goliny T. Nowickiego w sprawie 

udzielonych wywiadów w mediach prasowych, w których stwierdził że radni miasta Goliny 

nie chcieli dokładnie się zapoznać z tematem budowy kolektora sanitarnego w kierunku 

Konina. Następnie powiedział, że ten temat był omawiany kilkanaście razy, również na 

ostatnim posiedzeniu komisji przed tą sesją. Powiedział, że było zadawanych bardzo wiele 

merytorycznych pytań, na które nie było odpowiedzi. Następnie zapytał, czy w związku z tym 

wywiadem Burmistrz w tych samych mediach dokonał korekty pierwszego wywiadu  

i powiedział, że chciałby, aby te słowa zostały odwołane. 

 

Radny S. Szczepaniak zwrócił się do Burmistrza Goliny T. Nowickiego w sprawie drogi 

w Kraśnicy, ponieważ ze względu na dziury mieszkańcy mają problem z dojazdem 

samochodem do swoich posesji.   

 

Radny M. Wieczorek zwrócił się do Burmistrza Goliny T. Nowickiego z następującymi 

pytaniami i wnioskami związanymi z Sołectwem Węglew:  

– Na początku zapytał na czyje polecenie znak drogowy „Węglew” został postawiony  

w środku wsi przy lasku pani Olesiak. Powiedział, że aktualnie tego znaku nie ma, ale 

postawiony był w nieprawidłowym miejscu, gdyż ta miejscowość zaczyna się od 

cmentarza.  

– Następnie zapytał, czy w tym roku będzie coś zrobione w kwestii odprowadzenia wody 

na osiedlu za szkołą, gdyż dopytują się o to mieszkańcy. Dodał, że wie iż dokumentacja 

jest przygotowania i nie ma pieniędzy, jednak mieszkańcy podpowiadają, że za nieduże 

pieniądze można odprowadzić wodę w kierunku bagien.  

– Potem poruszył kwestię drzew przy drodze powiatowej obok pana Andrzejewskiego, 

które utrudniają wyjazd z tej drogi. Następnie powiedział, że wczoraj doszło tam do 

kolizji ciągnika rolniczego z samochodem osobowym i nie pierwszy raz się to zdarzyło. 

– Na koniec powiedział, że już dwa miesiące temu prosił o zabranie dzwonów, które są 

własnością komunalki. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak zgłosiła Burmistrzowi Goliny T. Nowickiemu fatalne 

warunki na drodze dojazdowej z ul. Słowackiego na ul. Łakową oraz odcinek od bloku nr 10 

do ośrodka ul. Poprzecznej, bo tam nie można przejechać.  

Radny K. Michalak zwrócił się do Burmistrza Goliny T. Nowickiego z następującymi 

pytaniami i wnioskami: 
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– W pierwszej kolejności poruszył problem drogi dojazdowej do tartaku na Kolnie. 

Powiedział, że dziury są tak powybijane, że nie jest możliwy przejazd samochodami 

osobowymi i ciężarowymi. Dodał, że jest tam nawierzchnia z kamienia, a powybijane 

dziury trzeba zasypać jakimś drobnym tłuczniem lub destruktem, aby można było się tam 

poruszać.  Podkreślił, że jest do droga dojazdowa do połowy Kolna i łącznie całej prawej 

strony jadąc od trasy 92. 

– Potem powiedział, że została zrobiona rewitalizacja Placu Kazimierza Wielkiego  

i wygląda bardzo ładnie, ale trzeba o to dbać. Dodał, że w godzinach popołudniowych 

mieszkańcy wyprowadzają psy na zieleń, która jest bardzo ładnie zrobiona i kosztowna, 

bo to są rozwijane dywaniki z traw. Podkreślił, że to przykry widok jeżeli stoi tablica 

dotycząca zakazu wyprowadzania psów, a za nią załatwia się pies. 

 

Wywiązała się krotka dyskusja, w której sołtys Kraśnicy E. Cieślak, powiedziała, że w takiej 

sytuacji trzeba podejść i zwrócić uwagę. Radny K. Michalak odpowiedział, że nie jest to 

proste, bo można się narazić. Natomiast sołtys Kraśnicy E. Cieślak powiedziała, że albo się 

trzeba narazić, albo uczyć ludzi. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że od pilnowania porządku jest Straż Miejska. Dodał, że jest 

dwóch strażników miejskich, którzy zajmują się nie tym co powinni, bo cały czas rozliczają 

mandaty z fotoradarów. Potem powiedział, że byłoby bardzo dobrze, żeby jeden z panów 

również pokazał się na ulicy popołudniami i wtedy mógłby pewne rzeczy przechwycić.  

Dodał, że po godzinie 15:00 niesolidni mieszkańcy czują się bezkarni. 

 

Radny J. Szrama zwrócił się do Burmistrza Goliny T. Nowickiego w następujących 

kwestiach: 

– Zwrócił uwagę na fakt, że po betoniarni pana Michalaka robi się potężne wysypisko i jest 

coraz więcej śmieci. 

– Potem poruszył problem drogi w Brzeźniaku od krzyża w kierunku Daninowa, gdzie była 

zakładana woda. Powiedział, że tą drogą jeżdżą różne samochody, również po 

niepełnosprawną dziewczynkę i nie mogą przejechać. Dodał, że równiarka nie może tam 

przejechać, bo jest woda i są pozakładane zawory.  

 

Radna U. Furmaniak zgłosiła, że w miejscowości Głodowo trzeba ratować dywanik 

asfaltowy i połatać w jakiś możliwy sposób,  ponieważ po zimie nie będzie co tam naprawiać. 

 

Radny W. Grodzki powtórzył wniosek, aby skontrolować obcokrajowców mieszkających na 

terenie gminy, czy są zameldowani i jak odprowadzają nieczystości. Powiedział, że ma sygnał 

od mieszkańców, że na jednej z ulic mieszka w jednym budynku kilka rodzin i nie wiadomo 

czy śmieci wywożą gdzieś do lasu i czy są ujęci. Podkreślił, że trzeba to sprawdzić, żeby nie 

śmiecono, tak samo na ul. Chrobrego jak na ul. Pułaskiego oraz w całej gminie.  

 

Radny K. Michalak poruszył kwestię gospodarki ściekowej i przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Zapytał, czy jest już możliwość wprowadzenia programów gminnych, gdzie część 

kosztów jest zwracana przez ochronę środowiska. Powiedział, że chciałby wiedzieć czy są 

takie możliwości lub czy gmina przewiduje taką możliwość wprowadzenia tych programów 

na terenie gminy. 

 

Radny M. Zieleziński zapytał, kiedy będzie zrobione oświetlenie na ul. Topolowej  

w Kawnicach, bo nie ma w ogóle. 

 



9 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zwróciła się do Burmistrza Goliny T. Nowickiego  

z następującymi zapytaniami i wnioskami: 

– Odnośnie drogi do Maksymowa powiedziała, że składała wiele wniosków i jest to samo 

co u radnej Furmaniak. Dodała, że momentami są takie dziury, że boi się iż dojdzie do 

wypadku i konieczna jest natychmiastowa interwencja. Następnie powiedziała, że 

mieszkańcy proponują nawet cement, bo dziury wybijają się coraz głębsze. 

– Potem powiedziała, że od wiosny składa zapytanie, kiedy będzie kruszarka. Powiedziała, 

że jeśli jest dużo gruzu to wynajęcie kruszarki pozwoli załatać część dziur. Przypomniała, 

że miało to być zrealizowane po Dniach Goliny.  

– Następnie w sprawie dowozu dzieci do szkół poinformowała, że mieszkańcy zgłaszają, iż 

dzieci ze Spławia są za późno dowożone do szkoły podstawowej i spóźniają się na lekcje. 

Powiedziała również, że nie było to zgłoszone do ZEAS-u (Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół), a rodzice w rozmowach proszą o poruszenie tego tematu. 

 

Z-ca Burmistrza A. Budny zapytał czy są to bieżące informacje. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odpowiedziała, że są to informacje z wczoraj i nic się nie 

poprawiło, bo dzieci ciągle się spóźniają. 

 

Radny W. Wojdyński zadał Burmistrzowi Goliny T. Nowickiemu następujące pytania  

i wnioski:   

– W pierwszym pytaniu zapytał, kiedy została podłączona Szkoła Podstawowa  

w Kawnicach o dostarczenie gazu jako materiał palny i grzewczy. 

– W drugim pytaniu zapytał, czy prawdą jest, że wykonywano to w porze nocnej, a jeśli tak 

to dlaczego. 

– Następnie złożył wniosek o usunięcie piasku z dróg asfaltowych na Osiedlu „Zachód”. 

Powiedział, że tych dróg jest mało, ale żwiru czy piasku jest bardzo dużo  

przy krawężnikach, a deszcze powodują że piasek jest wdmuchiwany do kanalizacji 

deszczowej. Podkreślił, że jak przyjdzie jesień i będą jeszcze większe deszcze i ten piasek 

spowoduje, że kanalizacja deszczowa się zapcha.  

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że nie zostały poruszone pewne sprawy, a jest kilka 

rzeczy o których warto porozmawiać i przedstawił następujące pytania i wnioski: 

– W pierwszej kolejności poruszył sprawę słupów ogłoszeniowych  i powiedział, że miały 

być już zezwolenia na wywieszanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń na słupach. 

– W drugiej kolejności przypomniał sprawę budynku narożnikowego przy ul. Mickiewicza 

i ul. Kościuszki. 

– Potem przypomniał kwestię budynków na Placu Kazimierza Wielkiego i powiedział, że 

niektóre budynki będące własnością kogoś innego nie mają zrobionych elewacji. Dodał, 

że ten widok szpeci, bo psy można przegonić, ale elewację trzeba zrobić.  

– Następnie powiedział, że w § 6050 gospodarka mieszkaniowa są kwoty 60 000 zł 

i 16 000 zł, które dotyczą budynku komunalnego przy Placu Kazimierza 15 i zapytał, 

kiedy zostanie zrobiona elewacja i remont tego budynku. 

– W kolejnym pytaniu zapytał, kiedy MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 

zostanie przeniesiony do nowej siedziby i powiedział, że jest to bardzo ważne, bo są w tej 

chwili zapytania. Dodał, że ludzie wiedzą, gdzie ma być MOPS i pytają, czy będzie 

możliwość jak najszybszego załatwienia spraw w nowym miejscu.  

 Na zakończenie powiedział, że nie mówi o drogach, ponieważ każdy ma rozeznanie  

o ich stanie. 
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Punkt 6 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. Następnie powiedziała, że zmiany budżetu 

w takiej wersji w jakiej mają być przegłosowane radni otrzymali dzisiaj i przedstawiła  treść 

uchwały.   

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w projekcie uchwały zmian budżetowych w § 10 ustala 

się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2013 do wysokości 2 636 918,56 

zł. ze spłatą nie dłuższą niż do 2036 roku. Następnie zapytał czy z tego zapisu wynika, że  

w 2013 wchodzimy ze spłatą.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie, bo w 2013 jest poręczenie, ale obowiązuje 

od 2017. Dodał, że poręczenie dotyczy okresu od 2017 roku do 2036 roku, ale w 2013 roku 

jest ono uchwalane.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy nie powinno być napisane, że spłata nastąpi w 2017 roku do 

2036 roku.  

 

Burmistrz Goliny T.  Nowicki powiedział, że poręczenie jest z przeświadczeniem, że na 

pewno nie będzie spłacane.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zapis rozumie w ten sposób, iż w 2013 roku są 

zabezpieczone środki na spłatę kredytu.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że takiej możliwości nie ma ponieważ uchwała 

odnośnie poręczenia wyraźnie wskazuje okres jakiego dotyczy.   

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jest to spójne z projektem nr 184, ale być 

może chodzi o określenie. Potem dodała, że projekt 184 to łączna kwota poręczenia 

2 636 918,56 zł., która dotyczy 2036 roku i to jest na pewno w korespondencji z tą uchwałą. 

Powiedziała, że w 2013 roku udzielane poręczenie że nie może być większe niż 2 mln. zł. 

 

Radca D. Kurowski powiedział, że z § 3 wynika, że zabezpieczenie spłaty wynikające  

z poręczenia będzie ujmowane w wydatkach budżetu Gminy Golina w kolejnych uchwałach 

budżetowych przez okres obowiązywania tj. od 2017-2036 roku, w wysokości o której mowa 

w § 2 tej uchwały tj. 2 636 918,56 zł. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy te wątpliwości są rozwiane.   

 

Radny W. Grodzki powiedział, że w rozmowach była mowa o tym, że poręczenie będzie do 

2017 roku, a później przejmuje na siebie spalarnia, a my wpisujemy do 2036 roku. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie było to tak, bo do 2017 będzie budowa  

a potem już będzie budynek jako zabezpieczenie. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w tej chwili muszą zaciągnąć kredyty na 

realizację zadania i jeszcze nie wiadomo, czy wybudują. Dodał, że dopiero jak wybudują 

 i będzie hipoteka na tym wybudowanym, to gmina będzie zwolniona. 
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Radny K. Michalak powiedział, że muszą osiągnąć stopę produkcyjną. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jest wymóg do 2036 roku. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy jest jakiś błąd w zapisie.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że uważa iż nie ma błędu.  

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że żeby wziąć kredyt i mieć zdolność musi mieć 

zabezpieczenie. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy zapis, że spłacam od 2017 roku na czas nie dłuższy niż do 

2036 roku, bo to jest wpisany czas w którym nastąpi wpłata. Powiedział, że poręczenie nie 

wchodzi w grę tylko spłata § 10 pkt. 2, czyli ze spłatą od 2017 roku na okres nie dłuższy niż 

do 2036, bo poręczenie wchodzi w życie. 

 

Radca D. Kurowski powiedział, że to jest poręczenie w 2013 roku i ze spłatą do 2036 roku, 

 a jeżeli będziemy mogli wcześniej to po co to zapisywać. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że rozumie te wątpliwości, że uchwała mówi, że 

poręczenie obejmuje od 2017 roku do 2036 roku i zaproponowała, żeby dopisać ze spłatą na 

okres od 2017. 

 

Radca D. Kurowski powiedział, że gdyby udało się wcześniej spłacić to jesteśmy ograniczeni 

tą uchwałą, ale można to zapisać. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że poręczenie i spłata to co innego. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że chodzi o łączną kwotę. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że jest projekt 184, który wyraźnie ten temat omawia. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy w zmianach budżetowych 23 000 zł., które są przeznaczane 

na bibliotekę będą na wyposażenie biblioteki czy MOPS-u. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że na komisjach było wyjaśnione, iż kwota ta jest 

przeznaczona na modernizację pomieszczeń pod biura. 

 

Radny W. Wojdyński upewnił się że środki nie będą wydatkowane na bibliotekę tylko na 

MOPS. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki potwierdził, że środki są przeznaczone na modernizację 

pomieszczeń biurowych. Powiedział, że ma to być MOPS, ale ostateczne decyzje jeszcze nie 

zapadły. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że program jest załączony pod modernizację biblioteki. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że to już było omawiane. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że w uzasadnieniu jest napisane MOPS. 



12 

 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że będą jeszcze spotkania na komisjach. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że chodzi o pismo dyrektor biblioteki dotyczące środków 

finansowych, gdyż na poprzedniej komisji było powiedziane raz, że to ma być na bibliotekę, 

bo potrzebne są środki na wyposażenie, komputery i inne rzeczy. Dodał, że dzisiaj okazuje 

się, że jest inaczej i chce, aby na sesji padło jasne stwierdzenie Burmistrza, że te środki idą na 

przygotowanie pomieszczeń pod MOPS.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że gdy było to omawiane na ostatnich komisjach  

i Sekretarz mówił, że środki będą na wyposażenie biblioteki, to była reakcja przeciwna temu. 

 

Radny W. Wojdyński zażądał konkretnej odpowiedzi, czy środki są przeznaczone na 

bibliotekę, czy na MOPS.   

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że środki są przeznaczone na adaptację 

pomieszczeń biurowych.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do głosowania 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 głosowało 13 radnych, nikt nie był 

przeciw, a od głosu wstrzymało się 2 radnych. 

 

Uchwała Nr XLII/166/2013 została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Punkt 7 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystępując do kolejnego punktu obrad przedstawiła treść 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2013-

2016, a następnie zarządziła głosowanie. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za przyjęciem uchwały głosowało 13 

radnych, nikt nie był przeciw, a od głosu wstrzymało się 2 radnych. 

 

Uchwała Nr XLII/167/2013 została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Punkt 8 

 

Przewodnicząca A. Kapturska w kolejnym punkcie odczytała projekt uchwały w sprawie 

poręczenia pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki 

odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Następnie powiedziała, że radni muszą się 

liczyć z przyjęciem obowiązku, ponieważ przyjęte zostaje zadłużenie na 20 lat. Dodała, że w 

§ 4 wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Golina i uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, a następnie poddała uchwałę pod głosowanie. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 13 radnych, nikt się nie 

wstrzymał, natomiast 2 radnych było przeciw. 

 

Uchwała Nr XLII/168/2013 została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że są to bardzo trudne uchwały i okaże się jakie 

będą konsekwencje. Dodała, że jest wiele emocji i trzeba żyć z tym dużym obciążeniem.  

 

Punkt 9 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w statucie 

Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że uchwała była niedawno głosowana i chodzi  

o naniesione zmiany, czyli liczba „2” na „4” i wykreślenie w szczególności, a potem 

zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały.  

 

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 XLII/169/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska podziękowała za głosowanie tak bardzo ważnych uchwał, 

które obciążają gminę na 20 lat. Następnie ogłosiła przerwę, która trwała od 14:07 do 14:46.  

Po przerwie obrady zostały wznowione. 

 

Punkt 10 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie poszerzenia Komisji Rewizyjnej i składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

 

Nastąpiła krótka dyskusja pomiędzy przewodniczącą A. Kapturską, a radnym  

L. Kwiatkowskim. Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała do radnego L. 

Kwiatkowskiego, że nie była przygotowana i zarzut był nieuzasadniony, natomiast radny L. 

Kwiatkowski powiedział, że przewodnicząca o wszystkim wiedziała. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska wyjaśniła, że w sprawie poszerzenia składu Komisji 

Rewizyjnej był już przygotowany projekt nr 66, który radni otrzymali. Powiedziała, że podda 

pod głosowanie ilość członków Komisji Rewizyjnej, zgodnie z wnioskiem przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej W. Wojdyńskiego, który wnosił o poszerzenie składu do 5 członków.  

 

Podczas krótkiej dyskusji radny S. Szczepaniak zapytał dlaczego w nagłówku uchwały nie ma 

prawidłowej daty. Przewodnicząca A. Kapturska wyjaśniła, że zostanie to poprawione, 

ponieważ został odszukany i skopiowany projekt uchwały z 2011 roku. 

Przewodnicząca A. Kapturska wyjaśniła, że będą dwa głosowania. Powiedziała, że pierwsze 

będzie dotyczyć wniosku o poszerzenie składu, że liczbę 3 zastępuje się liczbą 5. 
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Radny W. Wojdyński poprosił mecenasa, żeby przedstawił jaka jest forma przyjęcia tej 

uchwały. 

 

Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że jest to głosowanie jawne zgodnie ze statutem 

i zaproponował, żeby przegłosować liczbę kandydatów, bo statut mówi w § 81, że składa się  

z przewodniczącego, zastępcy i pozostałych członków. Dodał, że trzeba zagłosować nad 

liczbą, zgłosić kandydaturę, a później pani przewodnicząca powinna zapytać się czy kandydat 

wyraża zgodę na kandydowanie. Powiedział, że jeżeli będą to 2 osoby, bo ma być poszerzenie 

do 5 osób to będzie głosowanie ad hoc całej uchwały w tej wersji przygotowanej przez panią 

Płoszewską, czyli ilość i kandydatów. Wskazał, że jeśli będzie więcej kandydatów, to trzeba 

nad każdym głosować i ta dwójka, która uzyska największą liczbę głosów jest 

przegłosowywana w wersji ostatecznej uchwały, a finalnie będzie jedna uchwała. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy będzie to głosowanie imienne, jawne czy tajne. 

 

Radca  D. Kurowski odpowiedział, że będzie to głosowanie jawne. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że będzie to głosowanie jawne tak jak wszystkie 

uchwały. Następnie zarządziła głosowanie nad poszerzeniem składu Komisji Rewizyjnej, że 

liczbę 3 zastępuje się liczbą 5, zgodnie z propozycją. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że nikt nie zgłosił takiego wniosku. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że wniosek powstał na podstawie tego co już 

było.  

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że jest wniosek o poszerzenie i wnioskodawca musi 

określić jaką liczbę. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zostało to zgłoszone z 3 do 5 przy wprowadzaniu 

porządku obrad. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wniosek był z 3 do 5 i przeszła do głosowania. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 8 radnych, przeciw głosował 

1 radny, a od głosu wstrzymało się 6  radnych.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że liczbę 3 zastępuje się liczbą 5 i poprosiła  

o podanie kandydatów.  

 

Radny K. Michalak zaproponował kandydaturę radnej U. Furmaniak. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy może być przewodnicząca komisji budżetu.  

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że może, ale i tak trzeba zapytać o zgodę. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała radną U. Furmaniak, czy wyraża zgodę. 
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Radna U. Furmaniak nie wyraziła zgody argumentując, że jest już przewodniczącą do spraw 

budżetu i finansów, a jednak to jest też obowiązek.  

 

Radny W. Grodzki zgłosił kandydaturę radnego K. Michalaka. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała radnego K. Michalaka, czy wyraża zgodę. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że jeśli jest taka potrzeba to wyraża zgodę. 

 

Radna U. Furmaniak zaproponowała kandydaturę radnego W. Miętkiewicza. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska skierowała zapytanie do radnego W. Miętkiewicza.  

 

Radny W. Miętkiewicz nie wyraził zgody i powiedział, że ma za dużo obowiązków. 

 

Radny W. Wojdyński zaproponował kandydaturę radnego M. Zielezińskiego, gdyż jest to 

jedyny radny w radzie, który jest tylko w jednej komisji. Dodał, że poszerzenie o jedną osobę 

jest wypełnieniem statutowego zapisu, że radny może pełnić dwie funkcje.  

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że było to dobrowolne. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że w momencie, gdy była tworzona rada to nie 

był radnym i zapytała radnego M. Zielezińskiego, czy wraża zgodę. 

 

Radny M. Zieleziński wyraził zgodę.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy są jeszcze kandydaci i wobec braku odpowiedzi 

oznajmiła, że nie ma więcej kandydatów. 

 

Radny W. Wojdyński złożył formalny wniosek o zamknięcie listy kandydatów. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zgodę wyrazili radny K. Michalak i radny M. 

Zieleziński. Dodała, że jest wniosek o zamknięcie listy i wobec tego poddaje wniosek  

o zamknięcie zgłaszanych kandydatur pod głosowanie.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 13 radnych, nikt nie był 

przeciw, a od głosu wstrzymało się 2  radnych.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska podała, że w wyniku przegłosowania listy, zgodnie  

z projektem uchwały, że liczbę 3 zastępuje się liczbą 5, wpisuje się następujących członków: 

K. Michalak, M. Zieleziński. Dodała, że zgodnie propozycją mecenasa cała uchwała zostanie 

poddana pod głosowanie.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy wpisuje się tylko dwóch członków, czy wszystkich. 

 

Radca D. Kurowski powiedział, że wpisuje się tych, którzy wyrazili zgodę. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały z naniesionymi zmianami  

w sprawie poszerzenia składu Komisji Rewizyjnej, a następnie zarządziła głosowanie. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 9 radnych, przeciw głosował 

1 radny, a od głosu wstrzymało się 5  radnych.  

 

Uchwała Nr XLII/170/2013 została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Punkt 11 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiadając na zapytania i wnioski radnych powiedział: 

– W sprawie odwołania słów dotyczących  budowy kanalizacji, powiedział że nie zamierza 

tego robić. Dodał, że tak było i wynik głosowania był ustalony przed dyskusją, ponieważ 

gdy byli przedstawiciele PWiK (Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji) to pytania nie 

były na tyle szczegółowe, żeby rozwiać wątpliwości. Powiedział, że przedstawiciele 

wodociągów również milcząco uczestniczyli w danym posiedzeniu, a gdy 

przedstawiciele PWiK wyszli dyskusja rozgorzała na dobre. Podkreślił, że nie chciano 

dowiedzieć się szczegółowo o co chodzi, choć temat był prezentowany kilkakrotnie. 

Następnie powiedział, że trzeba uszanować decyzję rady, ale stracona została wielka 

szansa dla Gminy Golina, choć w pytaniach większości widać zapotrzebowanie 

szczególnie jeśli chodzi o drogi. Dodał, że w przyszłości byłaby szansa szybszego 

naprawienia tych potrzeb i w innych dziedzinach życia niekoniecznie na kanalizację. 

Powiedział, że 2015 rok się zbliża i otrzymał pismo od marszałka odnośnie aglomeracji  

i inne. Potem wyraził nadzieję, że rada stanie na wysokości zadania i również w tym 

temacie wytyczy jasną drogę, która będzie wiodła gminę ku lepszemu. Przypomniał, że 

jeden z mieszkańców Kraśnicy mówił, iż przekształcanie terenu pod inwestycję, bez jego 

uzbrojenia w media powoduje spowolnienie. Potem ponowne powiedział, że nie zamierza 

odwoływać swoich słów w mediach ponieważ uważa, że jest to historyczny błąd.  

– W sprawie pytań odnośnie uszkodzonych dróg m.in. w Maksymowie, Kraśnicy  

i Głodowie powiedział, że zna te problemy, bo również tymi drogami jeździ. Dodał, że 

potrzeba dużej ilości środków, żeby dokonać naprawy i mimo stanu krytycznego nie jest 

to teraz możliwe. Następnie powiedział, że w przyszłym tygodniu jest uzgodniona 

kruszarka i równiarki, które jeśli pogoda dopisze wyruszą w teren, żeby poprawić stan 

kilku dróg gruntowych.  

– W sprawie znaku drogowego w Węglewie powiedział, że ten temat był poruszony  

w rozmowie telefonicznej z panią sołtys z Węglewa w ubiegłym tygodniu. Dodał, że nie 

zna przyczyn, ani nie wie kto zadecydował o tym, że taki znak się pojawił, ale nie było to 

zlecenie gminne. Następnie zapytał, w którym miejscu znak stoi. 

 

Radny M. Wieczorek odpowiedział, że przy lasku pani Olesiak, jak kończy się zlewnia. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielając kolejnych odpowiedzi powiedział: 

– Kontynuując temat znaku w Węglewie powiedział, że sądził iż znak znajduje się przy 

drodze krajowej, bo w tej sytuacji tym bardziej jest zaskoczony. Potem poinformował, że  

w przerwie kontaktował się z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej, który 

również nic na ten temat nie wie. 

 W sprawie wody za szkołą powiedział, że wie o tym problemie i docelowo najważniejsze 

byłoby wybudowanie kanalizacji. Dodał, że ze wstępnych rozmów jakie zostały 

przeprowadzone z jedną z firm według dokumentacji, taka kanalizacja kosztowałaby ok. 
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160 tys. zł. Powiedział, że rozpoczęcie działań nie jest teraz możliwe w tym momencie  

i  do tematu trzeba wrócić. 

 

Radny M. Wieczorek powiedział, że należy wykorzystać istniejące rury, połączyć je i puścić 

wodę przy lasku.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiadając na następne zapytania i wnioski powiedział: 

– Kontynuując sprawę wody za szkołą w Węglewie powiedział, że bez odpowiednich 

pozwoleń budowy nie da się zrealizować. Dodał, że według dokumentacji jest 

zaprojektowany ok. 0,5 km odcinka drogi, w tym kilka studni. Podkreślił, że  chciałby 

żeby udało się rozwiązać temat Węglewa, bo przy każdym deszczu, sezonie jesienno- 

zimowym, czy zimowo-wiosennym trzeba pompować wodę i pomagać mieszkańcom, 

a to są też jakieś koszty. 

– W sprawie dróg gruntowych m.in. na ulicach: Łąkowej, do ośrodka zdrowia, Nowej 

powiedział, że te odcinki nie będą aktualnie wykonane, ale po poprawieniu się pogody 

równiarka i gruz może w kilku miejscach uratować sytuację.  

– W sprawie gazu w szkole w Kawnicach i przedszkolu powiedział, że instalacja jest 

rozłączona czyli można powiedzieć, że ogrzewanie jest gotowe do włączenia od dzisiaj. 

Dodał, że w przyszłym tygodniu ma być dozór techniczny z Ostrowa Wielkopolskiego  

i serwisant żeby dopuścić już do użytkowania, bo były problemy m.in. trzeba było 

zmienić drzwi i pewne detale, gdzie uzgodnienia trwały jakiś czas. 

– W sprawie kontroli obcokrajowców dotyczącej śmieci powiedział, że jest to słuszna 

uwaga i zostaną podjęte działania. 

– W sprawie uchwały dotyczącej oczyszczalni przydomowych powiedział, że jest ona 

przygotowywana i z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska byłoby ewentualnie 

dofinansowanie do budowy oczyszczalni czy rur kanalizacyjnych. Następnie powiedział, 

że wszystko się okaże w październiku, ale gminy nie stać na dofinansowanie na wielką 

skalę. Zapewnił, że wszelkie działania będą w tym kierunku zmierzać żeby tych 

oczyszczalni przybywało.  

– W sprawie oświetlenia ul. Topolowej powiedział, że w tym momencie nie wiadomo 

kiedy to nastąpi. Następnie powiedział, że został złożony wniosek o dofinansowanie 

środków, jednak z racji tego, że dokumentacja jest własnością spółki Oświetlenie Uliczne  

i Drogowe i nie można było na bieżąco dojść ze spółką do porozumienia żeby 

dokumentację przepisano na Gminę Golina, nastąpiła rezygnacja. Dodał, że z tego 

powodu nie zostały w terminie przedstawione brakujące dokumenty i temat oświetlenia 

ul. Topolowej jest oddalony w czasie. 

– W sprawie psów na Placu Kazimierza Wielkiego powiedział, że nie jest możliwe, żeby 

strażnik albo policjant upilnował pojedynczego mieszkańca wyprowadzającego psa. 

Dodał, że monitoring, który obejmuje część placu może być pomocny żeby zlokalizować, 

kto z tym psem wychodzi i czy właściciel po nim sprząta. Zapewnił, że zostanie 

przeprowadzona rozmowa ze Strażą Miejską w tej sprawie. Następnie powiedział, że 

indywidualne wskazania na pewno pomogłyby żeby ten proceder jakoś załatwić,  

ponieważ jeden ukarany powoduje to, że inni już go nie naśladują.  

 

Z-ca Burmistrza A. Budny w sprawie problemu spóźniających się dzieci powiedział, że we 

wtorek rozmawiał z dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie i z kierownik ZEAS-u i takie 

problemy wystąpiły na początku roku szkolnego. Następnie powiedział, że przyczyną tego był 

fakt, że autobus, który dowozi młodzież do gimnazjum musi jechać po dzieci ze Spławia. 

Dodał, że w rozmowach takich informacji, że w tej chwili takie zdarzenie ma miejsce nie 

pojawiły się. Potem powiedział, że jeżeli taka informacja pojawia się gdzieś lub dotrze do 
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pani przewodniczącej, to prosi uczulić rodziców żeby zgłaszać to bezpośrednio albo do 

koordynatora przewozów albo dyrektorowi, bo wtedy będzie można interweniować. 

Podkreślił, że dyrektor nie zgłaszał w rozmowie we wtorek, że takie zdarzenie ma miejsce, 

natomiast kierownik ZEAS-u wspominał, że na początku roku kiedy otwierane były 

wszystkie transporty takie zdarzenie miało miejsce, a w tej chwili nic nie wiadomo o takich 

sytuacjach.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wczoraj rozmawiała w tej sprawie i przekazała 

żeby poinformować ZEAS. 

 

Z-ca Burmistrza A. Budny w sprawie słupów ogłoszeniowych powiedział, że regulamin jest 

opracowany i myśli, że jesienią stosowne informacje na tych słupach się pojawią. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiadając na kolejne pytania i wnioski radnych powiedział: 

– W sprawie budynków przy Placu Kazimierza Wielkiego powiedział, że tam gdzie są 

prywatni właściciele nie można przymusić, żeby to się działo z dnia na dzień i ta poprawa 

wizerunku tych budynków była widoczna, ale coś się dzieje, bo w jednym z budynków 

jest okno w trakcie wymiany.  

– W sprawie remontu budynku przy Placu Kazimierza Wielkiego 15 powiedział, że zbliża 

się zakończenie remontu pomieszczeń przy bibliotece, który rozpocznie się  

w październiku. 

– W sprawie nowych biur MOPS powiedział, że ich zasiedzenie jest uzależnione od 

zakończenia remontu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska podziękowała Burmistrzowi za udzielone odpowiedzi. 

 

Radny K. Michalak zapytał Burmistrza Goliny T. Nowickiego co z oświetleniem 

w miejscowości Kolonia-Golina, gdzie jest siedem nowo wybudowanych lamp, które stoją już 

od roku. Dodał, że tam nic się nie dzieje i zapytał, czy jest możliwość, aby to uruchomić bo 

zgoda była, wszystko jest zrobione tak jak trzeba, a to nie świeci. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że umowy na pewno są już podpisane, więc 

zostanie sprawdzone dlaczego nie jest włączone.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi odnośnie piasku z ulic na 

osiedlu „Zachód”, czy będzie usunięty czy nie oraz czy będzie zapychał kanalizację 

deszczową. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że w większości są to drogi powiatowe i chodzi  

o zgranie tych budżetów, ale zawsze na apel gminy powiat też to wykonuje. Dodał, że trudno 

jest coś powiedzieć, choć piasku przy krawężnikach jest dosyć dużo. Potem uzupełnił, że 

gminna jest ulica Bohaterów II Wojny Światowej, natomiast ulice Cmentarna i Kopernika są 

powiatowe. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zrozumiał, iż piasek nie będzie zdjęty i zapytał czy 

kanalizacja deszczowa jest własnością gminy czy powiatu, bo taki sposób myślenia jest 

błędny. Dodał, że jeżeli przed Wszystkimi Świętymi na ulicy powiatowej dokonuje się 

sprzątania i szorowania, przy odpuście dokonuje się tych samych czynności na drogach 

powiatowych, to dlaczego nie zrobić tego żeby zabezpieczyć własne mienie i własny majątek. 

Potem powiedział, że dobry gospodarz jest dobry to myśli o całości. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że żwiru nie można wyrzucać tak sobie na trawnik  

i trzeba go zebrać, a to jest kosztowne zadanie. 

 

Radny K. Michalak zapytał, kto będzie wykonawcą drogi w Barbarce i w Kolonii-Golina. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że firma nazywa się „Skanska”.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie uzyskała odpowiedzi dotyczącej drogi do 

Maksymowa. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że żeby zadziałać na tej drodze i w Głodowie 

potrzebne jest ok 300 tys., których teraz nie ma. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dziury są bardzo głębokie, a następnie 

przeszła do kolejnego punktu obrad.  

 

Punkt 12 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zanim udzieli głosu radnym wnioski mogą 

złożyć goście. 

 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak poruszyła kwestię drogi „nad stawami” i powiedziała, że co rok 

jest ten sam temat. Dodała, że ta droga się rozpada i do pani, która mieszka przy stawach nie 

może wjechać karetka ani straż pożarna i za chwilę może być tragedia. Następnie 

powiedziała, że ma dodatkowo pismo, które wręczyła pani przewodniczącej rady  

oraz Burmistrzowi i poprosiła o odpowiedź na piśmie. Potem powiedziała, że pismo było 

wcześniej z podpisami Kraśnicy. Dodała, że są reperowane drogi i asfalty, a w Kraśnicy drogi 

nie ma w ogóle i nie pamięta ile lat nie była tam robiona żadna droga. Podkreśliła, że droga 

„między stawami” jest niezbędna i to jest 800 m.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że metrów w każdej miejscowości jest trochę.  

 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak powiedziała, że słyszy, że w Barbarce, Spławiu, Rososze wszędzie 

jest robione. Następnie zapytała jaka droga w Kraśnicy była zrobiona. Potem dodała, że cała 

wieś korzysta z tej jednej drogi i to jest podstawa.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radni rozumieją i w sprawie tej drogi była 

komisja wyjazdowa. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że w tej sprawie nie była. 

 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak powiedziała, że ustawiony jest Via-Toll, który ludzie omijają 

 i przejeżdżają między stawami i dlatego ta droga się rozpada.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że gdyby ta droga była projektowana mniej luksusowo 

byłoby łatwiej ją zrobić. Dodał, że kosztorys inwestorski przewiduje drogę w pasie 

drogowym 10 m ze ścieżkami rowerowymi z chodnikiem ze wszystkim. 

 



20 

 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak powiedziała, że wystarczy żeby samochód przejechał i człowiek 

przeszedł, a nie tonął w błocie. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że rada nie była pomysłodawcą tej inwestycji. Dodał, że 

decyzje zapadły o wiele wcześniej, a kosztorys inwestorski był zrobiony wcześniej niż 

kadencja rady.  

 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak zwróciła się z prośbą o wyrówniarkę, bo droga jest dziurawa,  

a w zeszłym roku były telefony do pana A. Budnego, żeby nie zostawić tej drogi z dziurami 

na zimę. Dodała, że zostało obiecane, iż będzie to załatwione, a przyszedł śnieg i sprawa była 

zamknięta. Następnie poprosiła, aby w tym roku nie zostawiać dziur na zimę. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że jest problem związany z odbieraniem dzieci ze szkoły  

w czasie deszczu, bo nie można swobodnie przejechać na parkingu w czasie kiedy jest 

przerwa i dzieci mają wyjść ze szkoły. Następnie zapytał, czy nie można się dogadać  

z gimnazjum żeby nauczyciele wjeżdżali przez drogę awaryjną i żeby zrobić parking od tyłu 

gimnazjum, a ten plac zrobić jako manewrowy jak ktoś przyjeżdża do szkoły.  

 

Radny J. Szrama o godz. 15:24 opuścił salę stan obecnych radnych wynosi 14. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odnosząc się do wypowiedzi radnego K. Michalaka dotyczącej 

tego, że dokumentacja drogi jest zła powiedział, że budować można etapami i nie jest 

powiedziane że trzeba cały zakres od razu robić. Dodał, że opracowanie dokumentacji 

zbiorowej jest zawsze tańsze niż na raty poszczególne i było to kompleksowo 

zaprojektowane. Potem powiedział, że w pierwszym etapie może być sam asfalt węższy  

a docelowo druga warstwa.  

 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak powiedziała, że dziękuje za te słowa.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że dokumentacja tak jest stworzona, a pierwszy raz słyszy że 

można zrobić tą drogę na tą chwilę bez chodników, żeby można było po niej przejechać. 

Dodał, że projekt pierwotny opiewał inaczej i sugeruje się tym co było napisane   

w kosztorysach oraz jak wygląda projekt drogi.  

 

Sołtys Kawnic J. Modelski zwrócił się do Burmistrza oraz Wysokiej Rady i powiedział, że 

napisał około 15 pism do rady i pana Burmistrza odnośnie ul. Zielonej w Kawnicach. 

Uzupełnił, że jest tam 120 m utwardzonej drogi i studzienki, ale jak jeżdżą samochody to 

wybijają się dziury. Powiedział, że czekano do momentu że droga będzie zrobiona, gdy 

będzie już kanalizacja, żeby jej nie psuć i miało to być w 2010 r., 2011 r., 2012 r., a teraz się 

okazało, że nie będzie zrobionej kanalizacji. W związku z tym poprosił, żeby wzięto pod  

uwagę ten kawałek 120 m, bo w gminie są zdjęcia tej drogi, a ze swoich pieniędzy  zostały 

założone studzienki, wstawione rury i jest odwodnienie. Powiedział, że jeśli nie będzie 

kanalizacji to żeby zalać dywanik, bo kostka byłaby lepsza, ale jest droższy koszt założenia. 

Następnie powiedział, że droga jest utwardzona i wystarczy tylko zalać dywanik, bo 

studzienki odbiorą jeśli woda ma wpad do studzienek, ale jeżeli są powybijane dziury to i tak 

w nich będzie stać woda, a jak równiarka przejedzie przez tydzień jest w miarę równo,  

a potem dziury się znowu wybijają. 

 

Radny K. Michalak zapytał, czy gdyby gmina zafundowała kostkę to czy zostanie ona 

założona we własnym zakresie. 
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Sołtys Kawnic J. Modelski  powiedział, że wykonawcy się znajdą. Dodał, że tam jest 120 m,  

a walka o to trwa od 20 lat. Powiedział, że Kawnice zawsze są wysprzątane tylko ta jedna 

droga psuje cały wizerunek. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że ma wniosek odnośnie złożonego zapytania radnego  

W. Wojdyńskiego, który nie odniósł się do uzyskanej odpowiedzi. Następnie powiedział, że 

Burmistrz nie może mówić, że coś zostało zrobione i ukartowane. Dodał, że decyzja została 

podjęta po otrzymaniu do ręki przez radnych treści porozumienia i to zaważyło przede 

wszystkim o tym jakie były losy tego co się stało. Powiedział, że było napisane, iż koszty 

pokrywa PWiK, tylko za wybudowanie kolektora tłocznego. Następnie powiedział, że nie 

mówi się mieszkańcom prawdy, że to wygląda inaczej. Dodał, że jeśli prezes Szymczak 

obiecuje pewne rzeczy to powinien to zadeklarować na piśmie, bo ważna jest treść 

porozumienia, gdzie jest napisane co daje gmina a co daje PWiK, a nie ustne wypowiedzi. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała e-mail otrzymany od pana Kaczmarkowskiego  

w sprawie odwodnienia drogi w Węglewie, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Następnie powiedziała, że w tej sprawie był u niej pan Kaczmarkowski i zapytała, jakie 

rozwiązanie Burmistrz widzi. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że na to pytanie odpowiadał radnemu  

Wieczorkowi, że wstępny kosztorys opiewa na 160 tys., żeby ten problem rozwiązać, ale 

można tymczasowo zrobić prowizorki, żeby tej wody mniej upływało. 

 

Radny K. Michalak zapytał, czy jeśli drogę okopie się rowem i podniesie do góry, czy będzie 

zalewać. 

 

Radny M. Wieczorek powiedział, że tam jest płytko woda, a rozwiązaniem jest wykopanie 

nad laskiem. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ma następne pismo od Ludowego Zespołu 

Sportowego „Polonia Golina” skierowane do Rady Miasta i Gminy Golina i przedstawiła jego 

treść, co stanowi załącznik nr 10 do protokołu. W dalszej kolejności powiedziała, że list 

napisała również Anna Trocha i odczytała jego treść, co stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Potem zapytała Burmistrza, czy zna ten problem.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zna, bo na naprawę dachu została zatwierdzona  

w dzisiejszym budżecie kwota 16 000 zł.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała Burmistrza na jakim etapie są fermy wiatrowe  

w Spławiu i w Gminie Golina, bo niektórzy się pytają. Potem zapytała, czy pan Leszek 

Długokęcki jest nowym pełnomocnikiem.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że ten pan opracowywał wnioski o decyzję 

środowiskową, które zostały rozesłane do sanepidu i do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska do Poznania. W sprawie zmiany planu powiedział, że został skierowany wniosek 

do Ministerstwa Rolnictwa o odrolnienie gruntów 3 klasy A i B. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała w jakich miejscowościach. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że we wszystkich miejscowościach. Powiedział, 

że został wysłany drugi wniosek z tego względu, że po rozmowach telefonicznych  

z ministerstwem w pierwszej wersji było niecałe 11 ha, co bardzo skomplikowałoby temat  

i mogłaby być negatywna decyzja. Dodał, że została wzięta inna działka wynosząca ok 10 ha  

i w poniedziałek wyszedł wniosek, więc to jeszcze trochę potrwa. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ma jeszcze pismo od dyrektora biblioteki, 

które otrzymali wszyscy radni i zapytała, czy pani dyrektor chciałaby coś dopowiedzieć.  

 

Dyrektor biblioteki Ż. Matlewska powiedziała, że rozumie, iż nic nie zostało na dzisiejszej 

sesji podjęte.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ciągle nie wiadomo jak to jest i na co jest 

potrzebne 23 000 zł. 

 

Dyrektor biblioteki Ż. Matlewska zapytała jakie są oczekiwania wobec niej, żeby przekonać 

konkretnie na co są potrzebne pieniądze zgodnie z wyliczeniem. Powiedziała, że zwróciła się 

przede wszystkim o uzupełnienie pieniędzy na dokończenie środka, czyli to co jest niezbędne, 

i co nie mogło się znaleźć w projekcie do sfinansowania i jest dodatkowe. Następnie 

powiedziała, że komputeryzacja jest nieodłącznym elementem, ponieważ został napisany 

projekt, o którym wiadomo już od pół roku. Dodała, że projekt jest teraz na etapie poprawek  

i biblioteka ma dostać 23 540 zł., które zostaną zwrócone. Potem powiedziała, że koszt 

własny to 4 000 zł., a 18 000 zł. będzie z Urzędu Marszałkowskiego na czytelnię internetową, 

która będzie spełniała bardzo ważną funkcję. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała na co będzie kwota 23 000 zł. 

 

Dyrektor biblioteki Ż. Matlewska odpowiedziała, że ta kwota będzie przeznaczona na 

centrum informacji, bo jeśli wniosek który jest w poprawkach przejdzie, to do końca listopada 

będzie trzeba wyłożyć 4 000 zł. z naszego budżetu, a 18 000 zł. pokryje Urząd 

Marszałkowski. Następnie powiedziała, że potrzebne jest oznakowanie wewnątrz biblioteki 

oraz zabezpieczenie okien, na które są trzy oferty dotyczące rolet w kasetonach, ale można 

pomyśleć o czymś tańszym. Potem powiedziała, że nie musi być wszystko zrobione do końca 

roku, bo pewne etapy można przewidzieć w przyszłorocznym budżecie. Dalej powiedziała, że 

budynek powiększył się o ponad 100 m i wzrastają koszty utrzymania tj. światło i gaz, 

którego koszty trzeba zaplanować, ale nie można teraz tego zrobić, bo od października 

zaczyna się sezon grzewczy. Powiedziała również, że koszty wzrosną w związku  

z eksploatacją i będzie wniosek o zmiany budżetowe, a dochodzi również koszt Internetu, 

gdyż została podpisana umowa z ORANGE na 70 zł. miesięcznie. Dodała, że księgowa jest 

na urlopie wychowawczym i wraca do pracy 15 października, więc został jej wypłacony 

urlop, a w zastępstwie zatrudniona jest inna księgowa. Ponadto powiedziała, że jest również 

zatrudniona stażystka z Urzędu Pracy, która pomagała przy pracy i była niezbędna. 

Powiedziała również, że potrzebne są pieniądze na zwiększenie etatu pani Ewie Dylewskiej, 

która pracowała na ½ etatu mając 160 m, a teraz ma większy metraż, oraz na środki czystości 

i wyposażenie czterech łazienek. Potem powiedziała, że to są koszty które nie muszą być 

zrealizowane do końca roku, ale muszą być ujęte w planie budżetowym na 2014 rok 

i poprosiła o rzetelne przyjrzenie się wydatkom. Powiedziała, że przy takiej bazie chciałaby 

pójść w budowanie społeczeństwa informacyjnego i żeby biblioteka była czynna w godzinach 

od 10 do 20, a więc będzie wniosek o kolejny kawałek etatu żeby biblioteka służyła 

mieszkańcom nie tylko w godzinach od 9 do 17. Podkreśliła, że chodzi o to żeby w godzinach 
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wieczornych biblioteka tętniła życiem i zapowiedziała, że będzie tam mnóstwo do 

zaoferowania mieszkańcom, czyli dzieciom, młodzieży i seniorom, do których są różne plany. 

Potem powiedziała, że na tą chwilę potrzebne są środki na wnętrze, czyli urządzenie łazienek, 

komputery, wszystkie napisy, oznakowania, wydzielacze, sygnatury, stolik w dziale 

dziecięcym i dywanik, ale większość pieniędzy jest na czytelnię komputerową i doposażenie. 

Na koniec powiedziała, że resztą można się zająć biorąc pod uwagę to wszystko w przyszłym 

roku przy nowym budżecie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała czy wyposażenie łazienek obejmuje środki czystości. 

 

Dyrektor biblioteki Ż. Matlewska powiedziała, że chodzi o zwiększenie funduszy na środki 

czystości tj.  szczotki do ubikacji, papiery, ręczniki papierowe, pojemnik na papier i kosz na 

śmieci. Uzupełniła, że jedna łazienka to koszt ok 150 do180 zł., są cztery łazienki, więc robi 

się kwota 700 do 800 zł., natomiast posiadany budżet nie pozwala na żadne awaryjne 

załatanie dziur. Powiedziała, że w dniu wczorajszym zepsuł się serwer księgowej i nie 

wiadomo, czy uda się odzyskać dane. Dodała, że zostało napisane pismo, bo jest potrzebny 

program, a nie ma kwoty 700 zł., żeby wyłożyć na serwer i dlatego jest prośba  

o sfinansowanie. Potem powiedziała, że ma 230 000 zł. budżetu, z czego 190 000 zł. idzie na 

wynagrodzenia i utrzymanie ludzi, 10 000 to utrzymanie Kawnic, 8 000 to utrzymanie 

Przyjmy i nie ma na nic pieniędzy. Dalej mówiła, że stażystka, która została przyjęta była rok 

na wolontariacie, później z bibliotekoznawstwa na praktyce, potem z Urzędu Pracy była 

ściągnięta na staż, a teraz musiała być przyjęta na trzy miesiące tylko na ¼ etatu bo na więcej 

nie ma pieniędzy. Dodała, że nie ma w ogóle pieniędzy w budżecie, a był rok czasu ciężkiej 

pracy i teraz też ktoś musi pracować. Potem powiedziała, że gdyby była potrzebna konkretna 

symulacja niezbędnych kosztów do końca roku to może przygotować na kolejną komisję,  

a reszta może być po nowym roku przy nowym planie budżetowym, bo przy takim metrażu 

zwiększają się koszty utrzymania, środki czystości, światło gaz, oraz zwiększenie części 

wakatów. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy było kierowane pismo do Z-cy Burmistrza, który zajmuje 

się bibliotekami i do samego Burmistrza wskazując potrzeby i jaka była odpowiedź. 

 

Dyrektor biblioteki Ż. Matlewska odpowiedziała, że zawsze kieruje jednocześnie pisma do 

pana Burmistrza i do Szanownej Rady. Powiedziała, że wie iż sytuacja w gminie jest bardzo 

ciężka i trudno o jakiekolwiek fundusze tym bardziej, że zostały uzyskane pieniądze  

z projektu i szkoda by było je zaprzepaścić. Dodała, że można było liczyć się ze 

zwiększonymi kosztami, powiększając placówkę żeby spełniała wymogi i prowadziła 

działalność dla mieszkańców. Wyraziła nadzieję, że mając na uwadze mieszkańców i pracując 

dla nich rada i Burmistrz zawsze byli przychylni i pieniądze się znajdą. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała czy takie samo pismo otrzymał Burmistrz.  

 

Dyrektor biblioteki Ż. Matlewska powiedziała, że tak i jest takie samo zdanie, że jeśli jest 

potrzeba to trzeba pieniędzy. Potem powiedziała, że nie musi być wszystko od razu i może 

być etapami, bo wiadomo jakie są potrzeby gminy a biblioteka nie jest jedynym miejscem 

gdzie potrzeba pieniędzy. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że kwestię zmian budżetowych dokonuje Burmistrz, więc 

jeśli dostał takie samo pismo to na dzisiejszej sesji temat nie był poruszany.  
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Radny W. Grodzki powiedział, że temat bibliotek jest na komisje i trzeba się przyjrzeć 

wypożyczeniom i ogólnie wszystkim bibliotekom, czy są w każdej miejscowości potrzebne, 

czy nie wystarczyłaby jedna porządna gminna z dobrym księgozbiorem. Dodał, że we 

wioskach są jeszcze biblioteki szkolne, więc trzeba oszczędnie podejść i jeżeli jest jedna 

powiększona baza, to nawet nie trzeba przyjmować pracowników tylko może przejść  

z wioski. Powiedział, że każdy przyjeżdża do gminy i może książkę wypożyczyć, a ludzie 

twierdzą, że nie ma tyle wypożyczeń, ile jest w sprawozdaniach. Potem powiedział, że trzeba 

podejść do tematu na komisji szczerze. 

 

Dyrektor biblioteki Ż. Matlewska powiedziała, że jest do dyspozycji do wszystkich pytań.  

Dodała, że we wniosku, który będzie zawarty na plan finansowy budżetu przyszłego roku 

będzie automatyzacja biblioteki, czyli baza danych na komputer gdzie wchodzą wszystkie 

biblioteki i będzie wszystko do wglądu. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że nie będzie można tego zrobić w każdej wiosce tylko  

w jednej bibliotece.  

 

Dyrektor biblioteki Ż. Matlewska powiedziała, że program będzie zakupiony na stanowiska  

i będzie mógł być wszędzie. Dodała, że o kwestii likwidacji albo zamiany bibliotek będzie 

można porozmawiać na komisjach, czy jakiejś biblioteki nie zlikwidować żeby zaoszczędzić 

np.: w Kawnicach.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że 26 będzie również ten temat omawiany na 

komisjach. 

 

Radny W. Wojdyński wystąpił z wnioskiem, dotyczącym tego żeby zmiany budżetowe były 

w wersji opisowej. Powiedział, że w zakresie wydatków majątkowych zwiększono wydatki na 

przebudowę Biblioteki Publicznej i budynku nr 10 przy Placu Kazimierza Wielkiego. Dodał, 

że padało pytanie na co te środki, Burmistrz mówił że tylko na MOPS, a wygląda na to, że na 

bibliotekę również. Mówił, że nie ma pełnej informacji i jeżeli taka potrzeba będzie, że ma 

być podjęta uchwała zmuszająca projektodawcę budżetu do wersji opisowej to będzie za tym 

wnioskował. Podkreślił, że wielokrotnie mówiono na ten temat i również w wydatkowaniu 

środków na pierwsze półrocze podane są same kwoty. Potem powiedział, że radni chcą 

wiedzieć ile i na co środków jest wydatkowanych i pobieranych. Następnie powiedział, że 

dzisiaj wyniknął problem odnośnie ogrzewania olejowego, węglowego, gazowego, a kwota 

183 000 zł. poszła i nie zostało napisane konkretnie na co. Powiedział, że nie będzie wtedy 

ukrywania czegoś pod czymś, a jeżeli pani skarbnik nie będzie to wersja opisowa będzie 

mówić konkretnie na co. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że w związku z wersją opisową prosił panią skarbnik  

i przyniósł wzór projektu budżetu z Konina, który jest kilkanaście razy większy i że tam sobie 

pozwolili opisać każdy grosz, który zostaje wydany, a u nas tego aż tak dużo nie ma. 

Natomiast odnosząc się do potrzeb pani dyrektor biblioteki powiedział, że z tego jest napisane 

warunki podstawowe zostały zapewnione i można funkcjonować. Dodał, że pozostałe 

wydatki powinny być umieszczone w potrzebach budżetu, bo jednorazowy zasiłek nie 

przyniesie żadnych pozytywnych efektów. Powiedział, że tutaj trzeba złożyć wniosek do pana 

Burmistrza o zmiany budżetowe i pewne sytuacje w budżecie trzeba ująć, żeby można 

budżetem gospodarować, a nie żeby rada zasilała gotówką na potrzeby takie czy inne. Potem 

podziękował za zdanie o przychylności rady i powiedział, że swego czasu czytał w prasie, że 

golińscy radni wolą kopać piłkę jak czytać książki. 
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że było to za wcześnie powiedziane. 

 

Dyrektor biblioteki Ż. Matlewska odnosząc się do słów radnego K. Michalaka powiedziała, 

że jeśli chodzi o komputeryzację, czyli czytelnię internetową, która jest w projekcie jest 

termin realizacji do końca listopada. Dodała, że ze swoich pieniędzy trzeba zrobić 23 000 zł., 

z czego Urząd Marszałkowski 18 000 zł. odda, 4 000 zł. własne, ale realizacja musi być 

własna. Powiedziała, że to jest potrzebne, bo jeśli nie to trzeba będzie wycofać się z wniosku, 

który jest w poprawkach i niedługo może być konkretna odpowiedź, że projekt jest przyjęty  

i jest realizacja. Potem powiedziała, że potrzebne są pewne rzeczy w środku tj. rozdzielacze, 

napisy, oznakowania, a jedna tabliczka w artykułach bibliotecznych kosztuje 70 zł. Dodała, że 

można napisać na kartkach od bloku nad pięknymi regałami tak jak było robione, ale było 

szkoda inwestować, bo było brudno i były piece. Następnie powiedziała, że rolety i okna też 

mogą poczekać i można wyselekcjonować wydatki. 

 

Wywiązała się krótka dyskusja dotycząca biblioteki, w której przewodnicząca A. Kapturska 

powiedziała, że jest zapowiedziana komisja i że radni mogliby zobaczyć jak to wygląda,  

przed komisją. Radny K. Michalak powiedział, że radni mają dać pieniądze, a nie wiedzą na 

co. Natomiast dyrektor biblioteki Ż. Matlewska zaprosiła radnych do obejrzenia biblioteki. 

Potem przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że gospodarzem jest Burmistrz i wie jakie 

potrzeby są najważniejsze. Natomiast Dyrektor biblioteki Ż. Matlewska zaprosiła Szanowną 

Radę do zorganizowania komisji i spotkania się w bibliotece, gdyż jest sala konferencyjna. 

Powiedziała, że wtedy będzie można zobaczyć potrzeby i obejrzeć bibliotekę. 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wolałaby komisję w urzędzie, ale wcześniej 

można iść zobaczyć żeby mieć orientację jak jest zrobione. Ostatecznie ustalono, że przed 

komisją radni udadzą się do biblioteki żeby mieć pogląd, a obrady odbędą się  

w dotychczasowym miejscu. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że przeczytał protokóły z ostatniej sesji, które 

zostały dzisiaj zatwierdzone, gdzie zobowiązał się że na następnej sesji odpowie panu 

radnemu Wojdyńskiemu ile było środków przeznaczonych na modernizację i rozbudowę 

budynku OSP Spławie. Odpowiedział, że od 7 września 2007 r. do 13 września 2013 r.  

łącznie 479 227,92 zł. zostało przeznaczonych środków z budżetu gminy. Następnie 

pogratulował radnym, którzy zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że  

w sprawie przestępstw czy nadużyć, które mu zarzuca przewodniczący komisji w protokóle 

miał wyjaśnić temat faktury 1/8/2012, z której wynika, że zostało zatwierdzone do wypłaty 60 

zł. dla firmy nazwanej w skrócie „Nabzdyk”, a faktura opiewała na 600 zł. Kontynuując 

powiedział, że ma również przelew, który został wypłacony i jednak jest to 600 zł. tak jak na 

fakturze, więc jest to po prostu przeoczenie i omyłka pisarska. Powiedział, że na pewno 

zarzuty, które padają że się źle dzieje i jest mataczenie nie do końca się pokrywają. Następnie 

życzył komisji w nowym składzie owocnych obrad i powiedział, że świadomie ani on, ani 

żaden z pracowników nie mataczy i na pewno jest dbałość o to żeby gospodarować tymi 

finansami oszczędnie i na miarę możliwości. Powiedział, że wbrew temu co powiedziała pani 

dyrektor, że gmina nie stoi tak źle finansowo, bo gmina jest wypłacalna, ale zadań jest ponad 

siły budżetu gminy. Potem powiedział, że wspólnymi siłami będzie praca nad budżetem na 

przyszły rok i na pewno nie będzie to łatwy budżet, bo oczekiwania wszystkich państwa 

radnych, państwa sołtysów i mieszkańców są bardzo duże. Dodał, że na pewno będą  spory  

 i kłótnie w tematach które są ważniejsze, ale na pewno w takiej atmosferze jak dzisiaj będzie 

można coś zdziałać. Obiecał, że dołoży wszelkich starań, żeby ten budżet na 2014 r. w miarę 

sprostał wszystkim oczekiwaniom, ale na pewno będzie to trudne i niemożliwe do wykonania, 
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bo składane pytania świadczą o tym jakie musiałyby być pieniądze. Dodał, że na drogi 

potrzebne jest 10 mln zł. żeby iść do przodu, a drobne kwoty powodują że na zadania 

widoczne  brakuje środków. Podkreślił, że wie co jest do zrobienia i drogą w Kraśnicy po 

dziurach też jechał. 

 

Sołtys Kraśnicy E. Cieślak powiedziała, że jest rzadko, a mieszkańcy przechodzą tam 

codziennie, toną i foliówki zakładają na buty. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że trudno jest sprostać wszystkim oczekiwaniom.  

 

Radny K. Michalak zapytał, czy to prawda, że od nowego roku ma powstać przy gminie czy 

przy Domu Kultury orkiestra dęta, na ile to prawda, a na ile plotka. Potem poruszył kwestię 

autobusu z Konina po godzinie 20 dla dzieci dojeżdżających ze szkół. Dodał, że jest wielki 

problem z powrotami dzieci do domu i trzeba coś z tym faktem zrobić. Przypomniał, że 

kiedyś taki autobus kursował i został zniesiony. Podkreślił, że nie wszystkich rodziców stać 

na to żeby wyjeżdżali po swoje pociechy i przywozili je do domu, bo nawet nie mają czym. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że przetarg na dowozy do szkół wygrał w tym roku 

PKS, więc z-ca został zobowiązany do rozmów z prezesem PKS-u. Dodał, że chodziło o to, 

żeby kursy połączyć tak jakby jakiś kierowca mieszkał na naszym terenie, żeby te 

rozwiązania pogodzić razem, ale  nie wie jak to teraz wygląda. 

 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że po ostatniej komisji rozmawiał z prezesem z uwagi 

na wygrany przetarg na dowóz dzieci i młodzieży w gminie. Potem powiedział, że w ostatnim 

czasie rozmawiał również z koordynatorem przewozów z PKS-u, a ponieważ prezes wyjechał  

w następnym tygodniu będzie powrót do tematu. Dodał, że zastanawiano się nad 

zlikwidowanymi kursami o 20:37 i 21:37, była sugestia żeby uruchomić jakiś pośredni kurs 

być może 21:10. Powiedział, że nie jest to pewne i będzie powrót do tematu. 

 

Radny W. Wojdyński odniósł się do wypowiedzi Burmistrza w sprawie Komisji Rewizyjnej  

i słów które padły. Powiedział, żeby zapoznać się dokładnie z treścią ostatniego protokołu 

Komisji Rewizyjnej, który nie był publicznie czytany na Sesji Rady Miejskiej w Golinie ze 

względu na stan zdrowia przewodniczącego komisji, który uniemożliwił czytanie. Powiedział, 

że wypowiedź dotycząca faktury i wypłacenia 60 zł. czy 600 zł. to margines. Dodał, że jeśli 

nie ma wiedzy lub temat przeprowadzonej kontroli jest napisany zbyt lakonicznie, to można 

się spotkać na komisji rewizyjnej i temat będzie pogłębiony. Powtórzył słowa, które 

powiedział na XL sesji, że pewne rzeczy zostały zapisane lakonicznie ze względu na ważny 

interes podatnika. Potem powiedział, że chciałby aby pracownicy gminy i wszystkich 

jednostek nie kojarzyły Komisji Rewizyjnej z katem, bo jest do stwierdzenia faktów, aby się 

nie powtarzały przy błędzie elektroniki czy pracowników. 

 

Przewodniczący Osiedla „Wschód” J. Kapuściński zapytał o kwestie związane ze zburzonym 

budynkiem po starej mieszalni pasz, który znajdował się w strefie konserwatorskiej. 

Powiedział, że dla niego ten budynek został zdewastowany, bo firma bardzo szybko podjęła 

działania i je zakończyła. Następnie poprosił Burmistrza o wyjaśnienia w tym zakresie. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że działania na tej działce odbywają się za zgodą 

konserwatora zabytków. Dodał, że to pierwszy etap działania i jest to prywatna działka, bo 

GS to sprzedał. Potem powiedział, że nowy budynek ma powstać w stylu zabytkowym. 
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Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, co ma powstać w tym miejscu. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że ma powstać sieć sklepów „Jeżyk”.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radni nie zawsze wiedzą co się dzieje na ich 

terenie. 

 

Radny K. Michalak zapytał ponownie o orkiestrę.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że po raz pierwszy słyszy, że ma coś takiego 

powstać i będzie z ciekawością śledził, kto to organizuje i jak to będzie powstawało. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że dowiedział się o tym od byłego członka orkiestry, który 

oświadczył, że prawdopodobnie od nowego roku mają zawiązywać orkiestrę, ale już nie 

strażacką, tylko podlegającą pod GOK. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zapyta dyrektora, czy coś wie w tym temacie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że orkiestra jest na pewno potrzebna, bo 

uroczystości mają zupełnie inny charakter. 

 

Punkt 13 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca A. Kapturska podziękowała wszystkim 

zebranym za przybycie i o godz. 16:15 zamknęła obrady XLII Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. Następnie zaprosiła radnych i ewentualnie gości na komisję 26 na godzinę 14:00. 
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