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P R O T O K Ó Ł  NR  XLIII/2013 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 24 października 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, Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk oraz goście. Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 1   

 

XLIII Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 

Kapturska o godz. 16:03.  

 

Punkt 2 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych.  

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących   własność Gminy Golina. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – 

Domu Kultury w Golinie i Biblioteki Publicznej w Golinie i utworzenia Centrum Kultury 

w Golinie.  

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

Region Komunalny”. 

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie XLIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Po odczytaniu porządku obrad przewodnicząca A. Kapturska poinformowała, że na 15 

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

Następnie wyjaśniła, że była dyskusja na gorąco z powodu pojawiających się wątpliwości. 

Powiedziała, że radni mają uchwały dotyczące nieruchomości podwyższone o 1 % i dlatego 

będzie czytać ubiegłoroczne stawki, które będą nanoszone. Później poprosiła Sekretarza 

Goliny H. Bąka o wyjaśnienie kwestii podatku rolnego, ze względu na fakt, iż konsultował się 

z panią mecenas. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że z podatkiem rolnym jest ta wątpliwość, że nie ma 

opinii, która jest sformułowana jako obligatoryjna. Dodał, że tak jak każda opinia nie musi 

być brana pod uwagę, bo decydują radni. Następnie powiedział, że mając świadomość, że 

Izba Rolnicza nigdy się nie zgadza z projektem i nie ma opinii, może się okazać, że będą 

próby uchylenia uchwały i trzeba będzie podejmować tą uchwałę ponownie. 
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że proponowała, żeby w dniu dzisiejszym 

uchwalić dwa podatki, a rolny później. 

 

Radny K. Michalak zapytał sekretarza, kiedy gmina wystąpiła o wydanie opinii przez Izbę 

Rolniczą.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dopiero 19 były podane stawki.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że przed chwilą rozmawiał z Izbą Rolniczą i na dzień 

dzisiejszy nic nie wpłynęło. 

 

Nastąpiła krotka dyskusja, w której ustalono, że pismo do Izby Rolniczej zostało wysłane  

w dniu wczorajszym do Konina. Potem radny K. Michalak powiedział, że podatek 

proponowany przez Izby Rolnicze z zaleceniem 52 zł., nie jest wiążący z uchwałą rady, bo to 

tylko zalecenie, a radni postąpią jak uważają. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy radni chcą podejmować tą uchwałę. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że tak, bo w tym celu została zwołana sesja, żeby te sprawy 

załatwić i RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa) chce uchwały.  

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że zbliża się również termin przygotowania projektu 

budżetu. 

  

Radny W. Grodzki powiedział, że zgodnie ze słowami sekretarza w razie potrzeby uchwałę 

podejmie się powtórnie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że uważa podobnie, ale wymagało to pewnego 

uzgodnienia. 

 

Punkt 3 

Zapytania i wnioski radnych 

 

Radny W. Wojdyński złożył następujące pytania i wnioski: 

– Powiedział, że jeden z bloków został przy kotłowni, którą obsługuje Zakład Gospodarki 

Komunalnej i zapytał czy z pozostałymi wspólnotami Zakład Komunalny dokonał 

rozliczenia za rok ubiegły 2012/2013. 

– Potem powiedział, że został tylko jeden blok i zapytał, co się będzie działo dalej  

z tą kotłownią. Dodał, że to pytanie było zadane 21 marca na sesji. 

– Następnie powiedział, że na sesji 18 lipca było zadane pytanie odnośnie załatania dziury 

na ul. Cmentarnej obok posesji Zbigniewa Wojdyńskiego. Dodał, że dziura się powiększa 

i nie zostało to zrobione i zapytał czy da się to zrobić. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że według informacji od kierownika zostało to 

zrobione.  

 

Radny W. Wojdyński złożył kolejne zapytania i wnioski: 

– Na początku zapytał, czy zostały oczyszczone studzienki kanalizacji deszczowej na 

Osiedlu „Zachód”. Dodał, że ten temat był podnoszony kilkakrotnie w okresie letnim, 

a przychodzi jesień i znowu będzie zapychał się kolektor główny kanalizacji deszczowej. 



3 

 

– Potem zapytał, czy Agencja „7Z” zwróciła środki w kwocie 6 600 zł. do budżetu gminy, 

które wskazała Komisja Rewizyjna. 

– Następnie zapytał, czy będą usunięte zwały piasku na drogach asfaltowych na Osiedlu 

„Zachód”, bo jest tego bardzo dużo, a piasek płynie bezpośrednio do kanalizacji 

deszczowej. 
 

Radny K. Michalak zwrócił się z pytaniem do Burmistrza w sprawie odcinka drogi  

w Kolnie od krzyżówki do tartaku. Powiedział, że powybijały się dziury i potrzebny jest 

destrukt lub tłuczeń żeby to zasypać, bo równiarką nikt nie chce tego robić.  

 

Punkt 4 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do kolejnego punktu i powiedziała, że uchwała  

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 została omówiona bardzo obszernie na komisjach. 

Potem przedstawiła treść uchwały i poddała projekt pod głosowanie.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

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

przeciw i nikt się nie wstrzymał. 

 

Uchwała Nr XLIII/171/2013 w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Punkt 5 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do kolejnego punktu dotyczącego podjęcia uchwały  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 

podatku rolnego i przedstawiła treść uchwały. Potem powiedziała, że ceny podatku rolnego są 

w ubiegłorocznej wysokości i zarządziła głosowanie nad projektem uchwały z wnioskowaną 

kwotą podatku w wysokości 55 zł. za 1 dt. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

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

przeciw i nikt się nie wstrzymał. 

 

Uchwała Nr XLIII/172/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

jako podstawa do obliczenia podatku rolnego została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Punkt 6 

 

Przewodnicząca A. Kapturska w kolejnym punkcie obrad dotyczącym podjęcia uchwały  

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, odczytała proponowane stawki  

z ubiegłego roku. 

 

Radny K. Michalak zapytał czy w pkt. 3, gdzie jest od budowli 2 % na podstawie art. 4, nie 

powinno być 0%. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zawsze było 2 % i w ubiegłym roku tez tak 

było. 
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Radny K. Michalak zapytał, czy jest to stała wartość i się nie zmienia. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odpowiedziała, że tak. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że chce się upewnić czy stawki będą zeszłoroczne, bo 

dokument jest inny. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że czyta stawki z ubiegłego roku i prosi 

o nanoszenie poprawek. Podkreśliła, że jest czytana nowa uchwała, ale ze stawkami 

 z wersji z ubiegłego roku. 

 

Radny K. Michalak powiedział, żeby w uzasadnieniu na końcu średnich dochodów  

w stosunku do roku 2013 napisać, przyrost dochodu 0 %. 

 

Potem radni ustalili, że należy wykreślić treści, które dotyczą wzrostu dochodów. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że trzeba przegłosować wniesione poprawki w stosunku do 

projektu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że to nie są poprawki tylko stawki. 

 

 Radny W. Wojdyński powiedział, że w projekcie uchwały są inne stawki. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że pani przewodnicząca czytając projekt 

podawała jakie są kwoty. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że pani przewodnicząca nie jest projektodawcą projektu 

uchwały i wniosła poprawki do projektu uchwały. Dodał, że trzeba przegłosować poprawki  

i przyjąć uchwałę w całości po poprawkach, bo taka jest procedura. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia naniesionych 

zmian w projekcie uchwały.  

 

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

przeciw i nikt się nie wstrzymał. Wobec tego zmiany stawek podatku zostały przyjęte 

jednogłośnie. 

 

Następnie przewodnicząca A. Kapturska poddała projekt uchwały w sprawie określenia 

stawek podatku od nieruchomości pod głosowanie. 

 

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

przeciw i nikt się nie wstrzymał. 

 

Uchwała Nr XLIII/173/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Radny K. Michalak zapytał czy radni dostaną tekst jednolity uchwały. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że tak. 
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, żeby w uzasadnieniu również nanieść zmiany. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że prawidłową uchwałę pani przewodnicząca 

podpisze i wszyscy radni dostaną. 

 

Punkt 7 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

i przedstawiła treść uchwały nanosząc zmiany stawek. Potem zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem zmian. 

 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za przyjęciem naniesionych poprawek 

głosowało 14 radnych, przeciw była 1 osoba, natomiast nikt się nie wstrzymał od głosu. 

Poprawki zostały przyjęte. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym dotyczącym podjęcia uchwały brało udział 15 radnych: za 

głosowało 14 radnych, przeciw była 1 osoba, natomiast nikt się nie wstrzymał od głosu. 

 

Uchwała Nr XLIII/174/2013 została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Radna I. Kościelska powiedziała, że takie są skutki sesji bez radcy prawnego. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że prosiła o obecność radcy, ale nie mógł być.  

Dodała, że ostatnia strona jest do poprawki. 

 

Punkt 8 

 

Przewodnicząca A. Kapturska w kolejnym punkcie obrad powiedziała, że projekt w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie  służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących  własność 

Gminy Golina był omawiany na komisjach.  

 

Sekretarz Goliny H. Bąk wyjaśnił, że chodzi o przejście nici gazowej na gruntach rolnych, 

które są własnością gminy, ponieważ nie ma innej możliwości. Dodał, że służebność musi 

być ustalona umową, żeby mogły być płacone podatki, bo na drogi wynika z uchwały. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały. 

 

Potem nastąpiła krótka dyskusja pomiędzy przewodniczącą A. Kapturską a Sekretarzem 

Goliny H. Bąkiem dotycząca lokalizacji działek objętych służebnością w miejscowości 

Spławie. Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że działka jest po prawej stronie drogi nr 92 

wzdłuż drogi, od kapliczki dalej. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał dlaczego ma być odpłatność jednorazowa. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że służebność jest tylko jednorazowa. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że tak stanowią przepisy. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że podobnie było w innych przypadkach, gdy  

aktami notarialnymi właściciel działki otrzymywał odszkodowanie, które zezwala potem na 

wejście w przypadku awarii. Dodał, że jest to jednorazowa opłata.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał w jakiej wysokości będzie opłata. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że oszacuje to rzeczoznawca i na tej podstawie 

będzie zawarty akt notarialny, z uwzględnieniem zmniejszenia wartości działki. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że wartość działki zależy też od położenia. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że określa się wartość służebności i na tej podstawie 

jest zawarty akt notarialny. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy gmina nie straci więcej niż zyska. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie, bo działka leży granicy drogi. Potem powiedział, 

że jeśli by było na drodze to byłoby to wiadome, bo w ustawie o drogach jest napisane ile za 

co konkretnie można naliczyć. Następnie wskazał, że w ustawie o gospodarce gruntami nie 

jest to napisane, więc musi być przyjęta ta forma, bo w przeciwnym wypadku i tak trzeba by 

było ustąpić. Dodał, że jest napisane, iż przesył, a szczególnie telekomunikacja ustawowo 

mają to zagwarantowane, że mogą iść tam, gdzie jest zaznaczone w planie. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że to są działki inaczej położone. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że jest to skraj działki. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że linia zabudowy jest zawsze kilka metrów od 

jezdni i to nie wpływa na wartość działki. Dodał, że sytuacja byłaby inna gdyby urządzenie 

lub linia przechodziła przez środek działki. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że szkody powinny być naprawiane.  

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że to jest w akcie notarialnym zaznaczone, że 

wchodzący na teren usuwa i naprawia szkody sporządzone przez siebie, bo musi być grunt  

w stanie pierwotnym.  

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że w związku z drogą 92 chodziła osoba i podpisywane były 

zgody na przepuszczenie przez pole. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że w służebnościach zależy  jak się spisze akt notarialny, bo 

można się domagać również rocznego ekwiwalentu za możliwość wejścia na grunt. Dodał, że 

praktykowana jest służebność jednorazowa, bo koszty są mniejsze, ale właściciel może żądać 

corocznej gratyfikacji. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że przy przejściu przez drogę krajową 92 opłaty będą co 

rok, w zależności ile z tego pod ziemią wezmą, ale nie mniej niż 1 m. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że generalnie się to praktykuje żeby były jak najmniejsze 

koszty. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że to jest opłata za umieszczenie urządzenia  

w pasie drogi.  

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że nie można nią całkowicie władać i nie można jej 

dowolnie zabudować, bo musi być zapewniony dojazd do instalacji. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poddała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie  służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących   własność Gminy Golina pod 

głosowanie. 

 

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

przeciw i nikt się nie wstrzymał. 

 

Uchwała Nr XLIII/175/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Punkt 9 

 

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

połączenia samorządowych instytucji kultury – Domu Kultury w Golinie i Biblioteki 

Publicznej w Golinie i utworzenia Centrum Kultury w Golinie był już omawiany i znane jest 

zdanie radnych. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały. 

 

Następnie przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie.  

 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: nikt z radnych nie był za przyjęciem 

uchwały, przeciw opowiedziało się 10 radnych, natomiast od głosu wstrzymało się 5 radnych. 

 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Domu 

Kultury w Golinie i Biblioteki Publicznej w Golinie i utworzenia Centrum Kultury w Golinie 

nie został przyjęty i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Punkt 10 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przechodząc do kolejnego punktu wyjaśniła, że poprzednio 

nastąpiła pomyłka i została podpisana stara treść uchwały, dlatego ponownie trzeba tą samą 

uchwałę przegłosować. Powiedziała, że uchwała była przegłosowana prawidłowo, ale został 

podpisany nieodpowiedni wzór. Następnie odczytała poprawioną treść projektu uchwały  

w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, dlaczego uchwała jest podejmowana drugi raz. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że poprzednia uchwała poszła do organu nadzoru i nie 

można zrobić inaczej. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że jest to prawidłowe. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 
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W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 

Uchwała nr XLIII/176/2013 została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Wywiązała się krótka dyskusja odnośnie przyszłości Związku Międzygminnego. 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że prawdopodobnie ulegnie likwidacji, natomiast 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że są apele, aby związek utrzymać.  

 

Punkt 11 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

 

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

– W sprawie kotłowni powiedział, że w tej chwili jest podpisana umowa dzierżawy ze 

Wspólnotą Bloku nr 10. Następnie powiedział, że z wypowiedzi prezesa wiadomo, iż 

rozliczenia szczegółowe nie są do końca uregulowane. Potem powiedział, że w tym 

momencie budynek policji przygotowuje się do podłączenia gazu, natomiast blok przy ul. 

Kolejowej nr 1 jest już podłączony do gazu. Dodał, że pozostałe bloki mają inne 

ogrzewanie tj. pompy ciepła i ekogroszek. Potem powiedział, że umowa dzierżawy jest 

podpisana, a jak będzie wyglądała sytuacja po sezonie, to pokaże życie, ale pozostaje 

czekać i potem będą podejmowane działania. Dodał, że gmina nie prowadziłaby na 

pewno ogrzewania z tej kotłowni. 

– W sprawie dziury przy panu Wojdyńskim Zbigniewie powiedział, że została załatana  

i z tego co mówi prezes, powstała druga w innym miejscu.   

– W sprawie czyszczenia studzienek powiedział, że zostało to wykonane w miesiącu 

sierpniu. 

– W sprawie piasku na asfalcie powiedział, że największy jest na ulicy powiatowej na ul. 

Cmentarnej, ale powiat na tą chwilę nie przejawia żadnych działań żeby piasek usunąć. 

Potem powiedział, że chcąc uratować naszą kanalizację będzie trzeba się tym zająć,  

a kwestia rozliczenia jest sprawą drugorzędną.  

– W sprawie zwrotu pieniędzy przez Agencję „7Z” powiedział, że według wcześniejszych 

wyjaśnień Agencja nie musi tych środków zwracać, bo otrzymała tyle ile było  

w ustaleniach przed podpisaniem umowy. Potem powiedział, że pojawił się błąd  

w umowie, że nie było słowa „miesięcznie”. Dodał, że były oświadczenia woli oraz 

stanowiska obu stron i jednoznacznie wynika, że wynagrodzenie było w skali miesiąca, 

a nie w skali roku. Na koniec powiedział, że zwrotu nie było i nie będzie. 

– W sprawie drogi do tartaku powiedział, że temat jest znany i jeśli będzie jakaś porcja 

destruktu, to będzie możliwość jakiegoś działania. Potem powiedział, że na tą chwilę 

wystąpiono z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby 

otrzymać dużą ilość ton takiego destruktu. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że ul. Poniatowskiego koło poczty też jest powiatowa 

i w dniu wczorajszym była sprzątana. Potem powiedział, że ważnym interesem gminnym jest 

to, żeby ten piasek nie zalegał w kanalizacji burzowej, bo woda zalewa cmentarz. Dodał, że 

przy drodze przy ul. Kopernika są zalania do 10 cm wody i oddaleni ok. 50 m od tej ulicy,  

a jak kanalizacja będzie zamulona to będą całkowite zalania.   

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jak była duża powódź to było całe zalane. 
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Radny Z. Maciaszek powiedział, że w trakcie budowy tej kanalizacji nie było możliwości 

doprowadzić ją w innym kierunku i jest zrobiony syfon. Dodał, że osiada tam piasek i musi to 

być co jakiś czas czyszczone, przynajmniej raz na rok.  

 

Punkt 12 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Radny M. Wieczorek zwracając się do Burmistrza powiedział, że mieszkańcy miejscowości 

Węglewskie Holendry proszą, aby postawić ograniczenie szybkości na drodze powiatowej, ze 

względu na to, że dużo przebiega zwierząt. Dodał, że chodzi o ograniczenie od zakrętu do 

samej miejscowości. 

 

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

– W pierwszym wniosku zwracając się do Burmistrza powiedział, że nic się nie robi  

z rozebranym budynkiem po młynie. Powiedział, że on straszy i trzeba spowodować  

w jakiś sposób, żeby to inaczej wyglądało. Potem powiedział, że było to już kiedyś 

podnoszone i nie wiadomo jaka była przyczyna, że zaprzestano coś robić. Potem 

powiedział, że zaczęto rozbierać budynek na ul. Mickiewicza, czyli pasaż który był 

handlowy i obawia się żeby następny budynek nie straszył. 

– W drugim wniosku zwrócił się do pani przewodniczącej, w związku z obecnością 

przewodniczących rad osiedlowych i zapytał czy wszyscy sołtysi zostali powiadomieni  

i zaproszeni na dzisiejszą sesję. Potem zapytał czy jest to wybiórcze z pewnych 

względów. Następnie powiedział, że jeśli są wszyscy to jest wszystko w porządku, a jeśli 

nie to budzi to pewne wątpliwości. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie zaprasza osobiście, tylko pracownik 

obsługi. Potem powiedziała, że nie było wysyłane do nikogo i zapytała czy tylko w Internecie 

była podana wiadomość. 

 

Pracownik Biura Rady B. Szymczak powiedziała, że wiadomość była podana w Internecie na 

stronie, oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń w urzędzie, z tego względu, że trudno było 

określić godzinę sesji. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że na sesję zaprasza przewodniczący rady. Dodał, 

że nie można zrzucać odpowiedzialności na pracownika. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że miała bardzo intensywny tydzień i w ostatnim 

czasie jej nie było, bo była na szkoleniu. Dodała, że miała mały kontakt ze wszystkimi  

i dlatego nikogo nie zapraszała, bo nie wiedziała na którą godzinę. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że na osiemnastu sołtysów tylko jest jeden sołtys. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że pytała się sołtysa i powiedział, że dowiedział 

się z Internetu. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że w tej sprawie nie potrzeba szukać winnych, bo nie można 

było określić godziny. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że pan przewodniczący powiedział, że nie 

był zaproszony, a przyszedł, bo była informacja.  
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nikogo nie zapraszała, ale każdy może przyjść. 

 

Radny K. Michalak  powiedział, że wszyscy wiedzą, że wstęp na sesję jest wolny. Potem 

powiedział, że jeżeli ktoś by się interesował sprawami gminy i sołectw, to by to śledził  

w Internecie i gdyby miał wolę to by przyszedł. Następnie powiedział, że nie dostali 

zaproszenia przez niedopatrzenie, ale gdyby ktoś był chętny to by przyszedł. Podkreślił, że są 

zapraszani i też nie przychodzą, albo przychodzą podpisać listę obecności i uciekają.  

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że to jest wyjątkowa sytuacja, bo nie można 

było określić godziny. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska podziękowała radnym i powiedziała, że wzięła na siebie 

wielką odpowiedzialność. Potem powiedziała, że rozmawiała z Burmistrzem w środę  

i zależało im na przeprowadzeniu spraw, żeby ich nie blokować. Dodała, że teraz można 

przystąpić do budżetu i do wielu innych spraw. Potem powiedziała, że nie będzie komisji 

przed Wszystkimi Świętymi i dzisiaj zostało to połączone, żeby to pogodzić. Potem jeszcze 

raz podziękowała za zrozumienie i powiedziała, że następna komisja będzie 7, na której 

będzie pani Starosta.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że incydent, który powstał jest wynikiem komisji i sesji  

w jednym dniu.  

 

Nastąpiła krótka dyskusja w której przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że czasami są 

wyjątkowe sytuacje. Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że we wrześniu mówiono, że 

sesja miała być 17 października, a że na komisji 10 nie było nic mówione, dlatego była prośba 

do przewodniczącej. Potem podziękował przewodniczącej za zwołanie sesji.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał kiedy wróci do pracy pani skarbnik, bo Komisja Rewizyjna 

napisała, że jest zakończenie III kwartału. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że 22 upływał termin sprawozdań. Potem 

powiedział, że jutro jest na szkoleniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, więc będzie  

w poniedziałek.   

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że pani skarbnik się leczyła. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że chodzi tylko o temat kontroli.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że ma dwa wnioski o dofinansowanie,  

a następnie przedstawiła radnym ich treść. Pierwszy z Komendy Miejskiej Policji stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. Natomiast drugi od mieszkańców Kawnic o dokończenie 

wodociągowania wsi Kawnice stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Wywiązała się krótka dyskusja na temat listu od mieszkańców Kawnic. Sekretarz Goliny H. 

Bąk powiedział, że mieszkańcy sami do tego doprowadzili, bo nie chcieli się zgodzić na 

rozwiązanie przejścia tak jak miało być. Potem w-ce przewodnicząca Z. Kasprzak 

powiedziała, że jeśli nie są to zbyt wielkie koszty to można im pomóc. Natomiast radny M. 

Zieleziński powiedział, że z odtworzeniem byłaby to kwota 50 000 zł. 
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Radny K. Michalak poinformował, że jest ciąg dalszy sprawy Jeziorska.  Powiedział, że po 

Uniejowie było następne spotkanie na przewale w Kraśnicy i był w tej sprawie reportaż  

w Teleskopie. Potem powiedział, że w listopadzie będzie następne spotkanie i sprawa zaczyna 

nabierać rozgłosu m.in. w poradniach rolniczych i w prasie ogólnokrajowej. Następnie 

powiedział, że ma nadzieję, iż coś się zacznie dziać dla dobra mieszkańców i przede 

wszystkim dla rolników, bo to jest zalewane bez sensu tylko dlatego że ktoś ze zbiornika 

retencyjnego zrobił ośrodek turystyczno-rekreacyjny. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że rozmawiał z panią skarbnik i jutro rano będzie, 

bo jedzie na szkolenie między 9:00 a 10:00 do Konina, a w poniedziałek będzie na pewno. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że składa rezygnację z komisji, bo jest w trzech komisjach  

i zgodnie z prawem nie powinien. Następnie oświadczył, że rezygnuje z prac w komisji 

porządkowej (Komisja do spraw Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska). 

Potem zapytał czy taka forma jest wystarczająca.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że trzeba to jeszcze doczytać, ale jest to 

umieszczone w protokóle. 

 

Punkt 13 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca A. Kapturska podziękowała wszystkim 

zebranym za przybycie i o godz. 17:40 zamknęła obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie.  

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Beata Szymczak  

                   Anna Kapturska 


