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P R O T O K Ó Ł  NR  XLIV/2013 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 28 listopada 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, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz, radca prawny Dominik Kurowski oraz 

goście. Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 1   

 

XLIV Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 

Kapturska o godz. 12:11.  

 

Punkt 2 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII  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 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i gminy Golina na rok 2014. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Golina ze Związku Międzygminnego 

„Koniński Region Komunalny” z siedzibą w Koninie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, 

informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie 

podatku leśnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 

2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich 

składów osobowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

zabudowanej stacją paliw w mieście Golina przy ulicy Parkowej. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Po odczytaniu porządku obrad przewodnicząca A. Kapturska powitała wszystkich obecnych 

 i powiedziała, że większość spraw była omawiana na komisji. Następnie podała, że na 15 

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

odnośnie wystąpienia Gminy Golina ze Związku Międzygminnego powiedziała, że  

w związku z ostatnim artykułem w Przeglądzie Konińskim ma wątpliwości, czy powinna być 

podejmowana uchwała. Dodała, że przyczyną jest fakt, iż prezydent podkreślił, że złożył 

wiosek o zamknięcie działalności związku międzygminnego. Powiedziała, że radni nie 
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powinni uciekać z okrętu, tym bardziej, że ma być podział majątku. Dodała, że honorowo 

będzie jeśli gmina będzie w Związku do końca, ale decyzja należy do radnych. Potem 

powiedziała, że bezprzedmiotowe jest występowanie w tej chwili, bo na wniosek Konina 

związek ulegnie likwidacji, a procedury są prostsze niż występowanie w tym momencie.  

 

Punkt 3 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak złożyła wniosek formalny o nie czytanie treści 

protokołów, ponieważ są wyłożone i każdy mógł, albo może się z nimi zapoznać. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie w sprawie wniosku formalnego 

złożonego przez w-ce przewodniczącą. 

 

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, natomiast 2 radnych się wstrzymało. 

 

Protokoły z XLII i XLIII sesji zostały przyjęte bez czytania. 

 

Punkt 4 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,  

w okresie od 20 września do 28 listopada 2013, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Radny L. Kwiatkowski zwrócił się z następującymi pytaniami: 

– Odnośnie spotkania 15.11 w Urzędzie Marszałkowskim, w sprawie podpisania umowy 

dotyczącej rewaloryzacji ul. Strażackiej jak również chodników i parkingów, poprosił  

o wyjaśnienie jak wygląda sytuacja, co zostało omówione oraz czy będzie w trakcie 

realizacji. 

– Odnośnie 26.11, czyli ogłoszenia zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkujących teren Gminy Golina poprosił o udzielenie 

szczegółowych informacji. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiadając na pytania udzielił następujących informacji: 

– W sprawie rewaloryzacji ul. Strażackiej powiedział, że w trakcie roku były nabory na 

wykorzystanie środków unijnych z rozdania 2007-2013. Potem powiedział, że na miasta 

było przeznaczone 154 tys. zł. do wykorzystania. Dalej mówił, że został złożony wniosek 

na rewaloryzację ul. Strażackiej, czyli parkingi a nie samą jezdnię i zadanie zostało 

zaakceptowane. Potem powiedział, że podpisano umowę i zostało to zaproponowane  

w projekcie budżetu jako zadanie na przyszły rok. 

– Odnośnie ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów powiedział, że został ogłoszony 

przetarg na cały 2014 rok, na sam odbiór bez zagospodarowania. Następnie dodał, że za 

odpady Gmina płaci w RIPOK-u na ul. Sulańskiej, a firma, która wygra przetarg otrzyma 

zapłatę za odbiór i transport na ul. Sulańską. Potem powiedział, że otwarcie ofert jest 

wyznaczone na 11 grudnia z wpłatą wadium w wysokości 5000 zł. 

 

Radny Z. Maciaszek zapytał czy odcinek między drogą a pawilonami na ul. Strażackiej to 

własność miasta czy GS-u. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w większości jest to własność GS-u, ale do 

wniosku zostało dołączone użyczenie i oddanie do użytku tego terenu na okres wymagany we 

wniosku. 

 

Radny Z. Maciaszek zapytał czy GS będzie partycypował w kosztach. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie. Potem powiedział, że od jezdni do muru 

pawilonów mają być w większości parkingi, tak jak obecnie samochody parkują na chodniku, 

a chodnik ma być bliżej samego budynku. Następnie dodał, że z drugiej strony pas zieleni ma 

być ograniczony żeby więcej samochodów mogło parkować wzdłuż jezdni. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że należałoby przełożyć rurociąg od początku ul. 

Strażackiej. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że przed chodnikami byłoby to wskazane, a 

obecnie zostało wykonane m.in. odwodnienie poprzez przyłączenie wody w kierunku ul. 

Nowej, oraz zostały wykonane prace przy wjeździe do GS-u. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że krawężnik, który jest budowany w okolicy wjazdu do 

apteki jest o wiele wyżej w stosunku do parkingu za apteką. Następnie zapytał, czy cały 

parking będzie podniesiony. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w tym momencie nie zna szczegółów. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że będzie można wjechać tylko od ul. Strażackiej, a od ul. 

Poniatowskiego nie będzie wjazdu.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że będzie tam warstwa wyrównująca i może ok. 7 

cm jezdnia się podniesie. Potem uzupełnił, że inspektor nadzoru z powiatu pilnuje na tym 

skrzyżowaniu prac, żeby wszystko było dobrze wykonane. Następnie powiedział, że ważne są 

wszelkie podpowiedzi w trakcie jeżeli ktoś coś zauważy. Dodał, że w dniu dzisiejszym prezes 

GS-u stwierdził, że łuki są zbyt ostre i od razu musiało to być zmienione, ponieważ opony 

najeżdżałyby na świeżo położony krawężnik.  

 

Radny M. Zieleziński w sprawie przetargu na odbiór nieczystości stałych powiedział, że po 

przetargu w tamtym roku miała być ujęta możliwość sprzedaży segregowanych odpadów do 

podmiotów zajmujących się tym. Dodał, że miało to być ujęte i ogłoszone w przetargu,  

a z wypowiedzi Burmistrza wynika że w dalszym ciągu nie będzie to możliwe. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że przetarg był ogłoszony na transport nie na 

zagospodarowanie. Potem powiedział, że firma odbiera odpady, zagospodarowuje nimi, płaci 

na składowisku i może są możliwości sprzedania, ale Wojewódzki Program wskazuje RIPOK 

na ul. Sulańskiej. Dodał, że Kleczew w tej chwili jeszcze wykorzystuje swoje składowisko  

i korzystają z niego również niektóre gminy, które obsługuje Zakład Gospodarczy  

z Kleczewa, ale są różne sytuacje i nie wiadomo jak to się zakończy. Potem powiedział, że 

sekretarz był na Zebraniu Walnym w tej sprawie i udzieli dalszych odpowiedzi. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska złożyła wniosek o podanie bliższych informacji dotyczących: 

– Spotkania 30.10 w Zakładzie Usług Wodnych z prezesem odnośnie dalszej współpracy.  
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– Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektora Domu Kultury w Golinie 

oraz Dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie. 

– Nadzwyczajnego zgromadzenia Wspólników w Zarządzie Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że kilkakrotnie prosił o zapoznanie się z Krajowym 

Programem Gospodarki Odpadami i z Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami, 

które ściśle określają jakie są i gdzie są usytuowane regionalne instalacje do składowania 

odpadów. Następnie poinformował, że na ostatnim spotkaniu wyraźnie było wskazane, iż 

niektóre gminy słupeckie nie wywiązywały się z obowiązku dostarczania odpadów do 

regionalnej instalacji i z tego powodu wszystkie gminy mogą ponieść koszty, jeżeli RIPOK 

regionalny nie uzyska odpowiednich efektów. Dodał, że Wójtowie i przedstawiciele gmin, 

którzy byli na zgromadzeniu jednoznacznie określili, że są zobowiązani przestrzegać 

przepisów. Powiedział, że  Marszałek już wydał decyzję, że ci którzy odstawiali do Kleczewa 

nie będą mogli tego robić, a Kleczew jako gmina walczy o swoje. Podkreślił, że nie ma 

możliwości tego typu o której mówił radny Zieleziński, bo programy wojewódzkie nie 

przewidują takiej formy i tak to zostało przyjęte. Potem powiedział, że cenę za odpady jakie 

będą w przyszłym roku i w następnych latach dyktuje ekonomia i przepisy określające te 

warunki. Dodał, że były wątpliwości gmin, czy odstawiać do RIPOK, czy nie, ale przepisy 

jednoznacznie wskazują RIPOK. Następnie poinformował, że została przyjęta cena, którą 

proponował MZGOK, pomimo tego że gminy proponowały inne stawki. Potem powiedział, 

że tak stanowią przepisy i takie są warunki ekonomii, na które nikt nie ma wpływu. Na koniec 

powiedział, że fachowcy, prawnicy i profesorowie podkreślają, że nikt nie wie czy polski rząd 

w zakresie gospodarki odpadami cokolwiek robi z Komisją Europejską, aby złagodzić skutki 

w stosunku do Polski. Podkreślił, że w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami Polska jest 

na samym końcu i to się nie zmieni, dlatego będą płacone kary. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki w sprawie planu współpracy z Zakładem Usług Wodnych 

powiedział, że co chwilę wpływają wnioski o fragment wodociągu i przyłącza kanalizacyjne, 

bo powstają nowe budynki.  Potem powiedział, że aktualnie jest kilka spraw, odnośnie 

których było spotkanie z dyrektorem oraz prezesem Zakładu Usług Wodnych i zostały one 

przedstawione, a kosztorysy zostały dostarczone do gminy. Następnie powiedział, że będą 

podejmowane decyzje w jakim zakresie gmina jest w stanie te zadania wykonać. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała jakiego terenu dotyczą wnioski. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że wnioski dotyczą w większości samego miasta 

Goliny, ale jest też wniosek z Węglewa w okolicach torów na nowym osiedlu. W sprawie 

konkursów na dyrektorów Domu Kultury i Biblioteki Publicznej powiedział, że rada nie 

podjęła uchwały o połączeniu tych dwóch instytucji i w wyniku tych decyzji zostały 

ogłoszone dwa osobne konkursy. Potem powiedział, że składanie ofert jest do 20.12.2013 r. 

do końca dnia pracy, czyli do godziny 15:30. Następnie powiedział, że w poniedziałek będzie 

otwarcie i weryfikacja ofert pod kątem tego, czy spełniają wymogi podane w ogłoszeniu,  

a zaraz po świętach komisja przesłucha kandydatów, żeby do końca roku wyłonić 

dyrektorów. 

 

Radny W. Wojdyński odnośnie 11 listopada i udziału w uroczystościach gminnego Święta 

Niepodległości powiedział, że jest to święto państwowe i nie można tego zawłaszczać.  
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Radny K. Michalak w sprawie wręczenia pucharu zwycięzcom turnieju golfa o „Puchar 

Burmistrza Goliny” zapytał czy akademia okolicznościowa w Kawnicach była z okazji 

wręczenia pucharów. Powiedział, że tak wynika z napisanej wypowiedzi.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że na wydruku każda uroczystość jest od myślnika, 

czyli jako odrębny temat. Potem powiedział, że turniej golfa odbywa się już od kilku lat  

w dniu 11 listopada i nazywa się o „Puchar Burmistrza Goliny”, bo pole golfowe jest na 

terenie gminy. Dodał, że pole golfowe jest wizytówką Gminy Golina, ponieważ nie w każdej 

gminie znajduje się takie miejsce, ponadto zawodnicy są nie tylko z powiatu konińskiego, ale 

również z Kalisza, Poznania, Inowrocławia i z różnych stron Polski. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zachęca radnych do gry w golfa. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielając dalszych odpowiedzi na pytania powiedział: 

– Odnośnie akademii w Kawnicach powiedział, że była to inicjatywa mieszkańców 

Kawnic, szczególnie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej  

w Kawnicach.  Dodał, że otrzymał zaproszenie i dlatego uczestniczył w uroczystościach.  

– W sprawie zawłaszczania Święta Niepodległości powiedział, że nikt nie uważa, że 

mieszkańcy Goliny spowodowali to, że Polska odzyskała niepodległość, bo jest to 

ogólnopolskie święto. 

 

Radny K. Michalak zapytał na jaką okoliczność była akademia. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jest to określone w nagłówku. Potem 

powiedział, że w tą sobotę ma zaproszenie na dzień podchorążego, który rozpoczyna się mszą 

w Kawnicach, a później jest wyjazd do Bieniszewa. Dodał, że jeśli otrzymuje od 

organizatorów uroczystości zaproszenia, to w miarę możliwości stara się w nich uczestniczyć. 

 

Następnie wywiązała się dyskusja pomiędzy radnym W. Grodzkim a Burmistrzem Goliny  

T. Nowickim dotycząca organizacji świąt państwowych. Radny W. Grodzki powiedział, że 

obowiązkiem Burmistrza jest organizowanie świąt państwowych i nie powinien ktoś inny 

tego organizować. Powiedział również, że według niego Święto Niepodległości było 

organizowane przez proboszcza z Goliny i prezesa OSP w Kawnicach. Natomiast Burmistrz 

Goliny T. Nowicki powiedział, że zwrócił się do księdza proboszcza z Goliny, który 

zaproponował, że będzie tradycyjnie msza za ojczyznę na sumie. Dodał, że parafianie  

z całej gminy mogli uczestniczyć w przemarszu z kościoła i oddaniu hołdu przed tablicą 

pamiątkową. Dodał, że jeśli tak uważa przewodniczący komisji ds. kultury za rok może to się 

odbywać bez mszy. Potem powiedział, że nie było orkiestry tylko nagłośnienie z którego 

odtwarzany był hymn państwowy i było to organizowane przez Burmistrza  Goliny, a nie 

przez księdza. 

 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

 

Radny W. Wojdyński złożył następujące pytania i wnioski: 

– Czy prawdą jest, że w Szkole Podstawowej w Golinie są zbierane opłaty na ksero od 

dzieci po to, żeby każde dziecko dostało kartę pracy? Powiedział, że te dzieci które nie 

zapłacą nie otrzymują takiej karty pracy, a chodzi o plastykę i technikę. Dodał, że temat 

był poruszany na wywiadówkach i jest tym zbulwersowany, bo to jest dyskryminacja 

tych, którzy nie mają pieniędzy i nie dostają. 
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– Jakie koszty poniosła gmina w chwili podłączenia z olejowego na gazowy i węglowego 

na gazowy w poszczególnych placówkach oświatowych?  

– Jaki będzie koszt ogrzewania m
3
 gazu dla tych placówek? 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała jaki w tym roku jest planowany wystrój miasta  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała czy istnieje możliwość żeby z ulicy przylegającej 

do Szkoły Podstawowej w Golinie zrobić jednokierunkową, co umożliwiłoby lepsze 

parkowanie. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że była podjęta uchwała odnośnie sklepików szkolnych 

 i w jednej ze szkół nic się nie zmieniło. Dodał, że uchwała dotyczyła zdrowej żywności m.in. 

mleka, a sprzedawane były inne rzeczy. Potem powiedział, że wobec tego takie uchwały 

można wyrzucić do kosza, bo nie są realizowane. 

 

Punkt 6 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystępując do kolejnego punktu obrad poprosiła Skarbnik 

Goliny o omówienie zmian w stosunku do tych, które zostały ostatnio przekazane. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w stosunku do projektu omówionego na 

ostatniej komisji są następujące zmiany: 

– Dochody zwiększono  o 3600 zł, w rozdziale 85212. Są to dochody, które MOPS 

przekazuje z tytułu odzyskanych przez komorników niesłusznie wypłaconych świadczeń 

alimentacyjnych. Przedtem było zwiększenie o 2000 zł teraz jest 5600 zł i stąd jest 

różnica jeśli chodzi o wartość ogółem dochodów i wydatków. Ta sama kwota, która jest 

uzyskiwana jest przekazywana do Urzędu Wojewódzkiego, więc taka sama zmiana jest 

po stronie wydatków. 

– W sprawie wydatków załącznik się wydłużył, gdyż szkoły złożyły swoje zmiany. Są to 

przesunięcia pomiędzy poszczególnymi paragrafami i rozdziałami, które się bilansują. 

Chodzi o całe działy 801 i 854.  

– Drobne poprawki wystąpiły w zadaniach zleconych, bo też są przesunięcia pomiędzy 

poszczególnymi paragrafami. 

– Zostały zmienione dwa wydatki majątkowe, dlatego doszedł załącznik nr 5. W zadaniu 

pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy Placu Kazimierza Wielkiego 15  

w Golinie” nastąpiło zmniejszenie wydatków o 500 zł, natomiast na przebudowę 

biblioteki jest zwiększenie wydatków o 2371 zł. Ogółem wydatki majątkowe wzrosły  

o 1871 zł. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała z czego wynika zwiększenie wydatków o 2371 zł.  

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że chodzi o drobne wykończeniowe prace. 

Potem powiedziała, że już jest po odbiorze, ale odbiór dotyczył tej części, która była związana 

ze środkami unijnymi. Następnie dodała, że w tej sytuacji jest to związane z przyłączeniem 

gazowym.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy biblioteka jest teraz podłączona do ogrzewania 

gazowego.  
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Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że tak. Potem dodała, że między działem 750 

a 754 są przesunięte środki z wynagrodzeń urzędu na Straż Gminną w kwocie 3000 zł. 

Następnie powiedziała, że najwięcej zmian było w oświacie.  

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała o szczegóły dotyczące przesunięcia między 

paragrafami w oświacie i jak się to ma do gimnazjum. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że jest to w szkołach podstawowych dział 

80101. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała, czy środki zdjęte są z gimnazjum, a dołożone do 

szkół podstawowych. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz potwierdziła, że tak. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała dlaczego są takie wielkie potrzeby w szkołach 

podstawowych i w jakich dziedzinach. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że chodzi o godziny nadliczbowe związane  

z nieobecnością nauczycielek, które w tym roku urodziły dzieci. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała o kwestię zakupu materiałów i wyposażenia. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w ostatnim czasie były zbierane środki na 

zakup oleju i była mowa o tym, że po rozstrzygnięciu przetargu i ostatecznym ustaleniu cen 

środki będą zwrócone. Dodała, że teraz zostało to zweryfikowane i ZEAS w porozumieniu  

z dyrektorami proponuje zmiany.  

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała, czy jest to w porozumieniu z dyrektorem. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że tak i środki, które pierwotnie były 

zaplanowane na zakup oleju po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że potrzeby nie są takie 

duże. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że jest dobrze jeśli to jest w porozumieniu  

z dyrektorem. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że takich kwot nie zabiera się bez 

porozumienia.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy gimnazjum jest już podłączone do gazu. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że jeszcze nie. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w dniu wczorajszym podpisywał wniosek  

o pozwolenie na budowę przyłącza do gimnazjum, a pan Jan Krupczyński złożył go  

w Starostwie. Dodał, że teraz trzeba czekać minimum dwa miesiące na uzyskanie pozwolenia.  

 

Podczas krótkiej dyskusji dotyczącej gazyfikacji gminy przewodnicząca A. Kapturska pytała 

kto jest podłączony do instalacji gazowej. Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że m.in. 
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budynek gminy nie jest jeszcze podłączony do gazu, a dopiero po świętach będą kolejne 

ustalenia. Potem radny Z. Maciaszek powiedział, że np. w Kawnicach trzeba odczekać jeden 

kwartał żeby zobaczyć jakie jest zużycie i cena z dwóch miesięcy oleju, a jak to teraz będzie 

na gazie, a radny M. Wieczorek pytał o cenę gazu. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w dziale 80113, czyli dowożenie dzieci do szkół jest 

wzrost o 39 200 zł i zapytał z jakiej przyczyny kierowane są takie duże środki. Dodał, że 

liczba dzieci jest mniejsza, a dokładane są następne środki. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że jest więcej dowozów. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie rozumie tego i zapytał co to jest. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że jest to związane z dowożeniem dzieci na 

zajęcia np. na pływalnię. 

 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że młodzież wyjeżdża na różne zajęcia i to są koszty, 

które ponosi gmina. Dodał, że na koszty dowozu składa się dowóz do szkół, dowóz dzieci 

niepełnosprawnych, oraz wyjazdy młodzieży na różne zajęcia.  

 

O godzinie 13:08 na salę obrad przybył radny powiatu M. Durczyński.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że 39 tys. to jest prawie 13 tys. przejechanych km więcej 

 i jest to bardzo duża kwota kilometrów. Dodał, że jeżeli jest 3 zł/km to jest ok 13 tys. km i to 

nie jest dowóz jednostkowy, ale tysiące kilometrów, natomiast pewne zasady powinny być 

stosowane zgodnie z przetargiem. Potem powiedział, że dokładana jest kwota 39 tys. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że do usług dokładane jest 30 tys.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że to jest 10 tys. km, a miesięcznie jest robionych 5 tys. 

km. 

 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział że między innymi w tym paragrafie są koszty 

związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy dowóz dzieci niepełnosprawnych jest tylko w oświacie, czy  

w gminie też. 

 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział że tylko w oświacie. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zmiany budżetowe są w trakcie roku i czasami 

trzeba z niektórych paragrafów pożyczać, ale pod koniec roku koszty są bilansowane. Dodał, 

że jeśli środków się nie wykorzysta, to one zostaną. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zaproponowała, żeby tą kwotę wyjaśnić na następnej komisji. 

Następnie powitała radnego powiatowego M. Durczyńskiego. 

 

Potem w-ce przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały. 
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Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że, w pkt 6, który zaczyna się wydatki  

o których mowa w ust 4 powinno być w ust 3. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do głosowania.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 14, gdyż nieobecny był 

radny J. Szrama. 

 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych: za głosowało 9 radnych, nikt nie był 

przeciw, a 5 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Uchwała Nr XLIV/177/2013 w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 została przyjęta  

i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Punkt 7 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do kolejnego punktu dotyczącego podjęcia uchwały  

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiedziała, że projekt był omawiany 

na komisjach i uchwała musi być podjęta do końca listopada. Potem powiedziała, że był 

wniosek radnego M. Zielezińskiego, aby uzupełnić załącznik nr 2 w sprawie trybu 

powoływania komisji konkursowej, ale zgodnie z informacją od pani Kingi Szykownej  

w uzgodnieniu z radcą prawnym, to wyjaśnia ustawa. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że art. 11 wspomnianej ustawy określa zasady 

zwoływania komisji, powoływania ich członków, a w uchwałach, które są aktami prawa 

miejscowego niższego stopnia niż ustawy nie można powielać zapisów ustawowych, bo one 

mają pierwszeństwo. Dodał, że wielokrotnie były uchylone takie uchwały, gdy chciano 

doprecyzować pewne kwestie, a tego robić nie można i takiego zapisu nie może być. 

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że chce się powołać na komentarz do ustawy 

zamieszczonej na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który mówi wprost 

wyraźnie, że art. 5 a pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i jego 

zobowiązaniach w procedury ogłaszania otwartych konkursów ofert przepisy te wymieniają 

tylko wymagania i zasady działania komisji konkursowych wśród obligatoryjnych rocznego 

programu współpracy. 

 

W krótkiej dyskusji radny M. Zieleziński w dalszym ciągu powoływał się na komentarz, 

natomiast sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że to są życzenia które powołujący komisje 

może spełnić ale nie musi. Potem radny M . Zieleziński powiedział, że prosi o opinię w tej 

sprawie. Następnie powiedział, że w tym punkcie jest powoływanie się na art. 5 a ust 2, który 

mówi o uchwaleniu programów wieloletnich, a nie jednorocznych i tu jest pomyłka, bo 

powinno być 5 a ust 1. Potem w celu wyjaśnienia powstałych nieścisłości została ogłoszona 

przerwa, która trwała od 13:26 do 13:37. 

 

Po przerwie obrady zostały wznowione i w-ce przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt 

uchwały z naniesionymi poprawkami w podstawie prawnej, czyli art 5 a ust 1.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.  
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 14, gdyż nieobecny był 

radny W. Miętkiewicz.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych: za głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciw i nikt się nie wstrzymał. 

 

Uchwała Nr XLIV/178/2013 w sprawie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przyjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Punkt 8 

 

Przewodnicząca A. Kapturska w kolejnym punkcie obrad dotyczącym podjęcia uchwały  

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 

 i gminy Golina na rok 2014, powiedziała, że było to omawiane na komisji 21.11. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały. 

 

Potem przewodnicząca A. Kapturska poddała uchwałę 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 XLIV/179/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Punkt 9 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Golina ze Związku Międzygminnego „Koniński 

Region Komunalny” z siedzibą w Koninie i powiedziała, że bezpieczniej będzie jak uchwała 

będzie odrzucona i nastąpi likwidacja. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że trzeba będzie zapłacić składkę na przyszły 

rok w kwocie 30 tys.  

 

Radny W. Grodzki powiedział, że gmina należy do związku już określony czas i jest tam 

majątek gminy. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że jeśli związek się rozpadnie to i tak nie 

będzie składki.  

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że to zależy od tego kiedy to nastąpi, 

ponieważ Związek może jeszcze zdążyć skonfiskować składkę. Następnie zapytała jaki 

majątek ma tam Gmina Golina. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że cały majątek ma być podzielony wśród 

udziałowców.  
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Radny W. Grodzki powiedział, że podział będzie wśród tych, którzy zostali, bo tak było 

mówione od początku. 

 

Potem nastąpiła krótka dyskusja dotycząca majątku związku. Radny Z. Maciaszek 

powiedział, że trzeba sprawdzić zapisy w statucie, a skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz 

powiedziała, że jest tam tylko drukarka, biurko i krzesełko. Radca prawny D. Kurowski 

powiedział natomiast, że jeśli związek ma długi o których nic nie wiadomo, to wtedy jest taka 

sama odpowiedzialność.  

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że chodzi o to, że jest nowe rozdanie środków unijnych 

o które być może związek się będzie ubiegał. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że było tak napisane w gazecie. Potem 

powiedziała, że uważa, iż gmina powinna zostać. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz zapytała co gmina będzie z tego miała i jakie będzie miała 

zyski.  

 

Radny Z. Maciaszek zapytał czy w uchwale o wystąpieniu nie powinno być również zapisu  

o rezygnacji z majątku.  

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że nie jest to możliwe. 

 

Radny Z. Maciaszek zapytał czy można przełożyć ten punkt na sesję grudniową, aby 

zapoznać się ze statutem. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że biura są wynajmowane i jest niewielkie 

wyposażenie. Potem powiedział, że taką uchwałę podjął dzisiaj Kazimierz Biskupi, Rychwał  

i Stare Miasto też już podjęły taką uchwałę. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. W głosowaniu jawnym 

wzięło udział 15 radnych: za głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, natomiast 3 

radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Uchwała Nr XLIV/180/2013 została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Punkt 10 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, 

informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie 

podatku leśnego. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wzór jest zmieniony i dotyczy osób 

składających nową deklarację, więc nie ma obowiązku zmiany wszystkich deklaracji. Dodała, 
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że wszyscy rolnicy którzy będą mieli jakieś zmiany w majątku będą proszeni o złożenie 

aneksu. Powiedziała, że dotyczy to tylko osób które sprzedają bądź kupują ziemię lub las.  

 

Następnie w dyskusji dotyczącej wątpliwości odnośnie zapisu dotyczącego ustawy  

o samorządzie terytorialnym w projekcie uchwały sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że 

wykreślenie jest prawidłowe ponieważ przepis funkcjonuje jako obwieszczenie Marszałka 

Sejmu i obowiązuje od 1 października i jest to tekst jednolity ustawy o samorządzie 

terytorialnym, ale nie został jeszcze nadany numer, tylko pozycja 594.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. 

 

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 XLIV/181/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

 

Punkt 11 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do kolejnego punktu i poprosiła w-ce 

przewodniczącą Z. Kasprzak o odczytanie projektu uchwały.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał o treść w paragrafie pierwszym. 

 

Radny K. Michalak zapytał dlaczego nie jest uchwalany wzór, który dotyczy dwóch komisji. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że tylko jedna komisja jest do zmiany. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że zmienia się paragraf pierwszy pierwotnej 

uchwały. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poddała uchwałę 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 XLIV/182/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej  

w Golinie z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej  

w Golinie i ich składów osobowych zmienionej Uchwałą Nr XIX/77/2011 z dnia 29 grudnia 

2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 2 grudnia 

2010 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie  

i ich składów osobowych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Punkt 12 

 

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

nieruchomości.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że majątek trzeba pomnażać, a nie zbywać. Potem 

powiedział, że ta działka jest miejscem atrakcyjnym, a działki do sprzedaży powinny być  

z terenu gminy, a nie z terenu miasta Goliny. Dodał, że należy zostawić tą działkę, bo jeśli 

będą jakieś inwestycje na terenie gminy to będzie można ten teren zagospodarować. 

Następnie zaapelował do radnych o solidarność. 

 

Radny W. Wojdyński podtrzymał apel swojego przedmówcy i powiedział, że w poprzedniej  

kadencji lub wcześniej był już projekt uchwały odnośnie sprzedaży tej działki i wówczas rada 

powiedziała, żeby zostawić to jako działkę dla potrzeb gminy. Dodał, że została również 

działka po dworcu PKS po to żeby była w majątku gminy na inwestycje. Na koniec 

zaapelował żeby zostawić to jako działkę strategiczną. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że nie chciałby w przyszłości sytuacji, która wystąpiła przy 

usadawianiu „Orlika”. Przypomniał, że okazało się, iż trzeba usadowić przy stadionie 

miejskim, bo w okolicach szkoły nie było miejsca 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dlatego jest to na sesji, ponieważ jest koniec 

roku i co jest możliwe chciałaby uporządkować.  

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że byłaby za sprzedażą tej działki, jeżeli 

byłaby zorientowana jaka działalność będzie na tej działce. Dodała, że można poczekać ze 

sprzedażą tej działki jeżeli znalazłby się w gminie zainteresowany, który chce rozwinąć 

działalność nieuciążliwą. Potem powiedziała, że rożne głosy dochodzą o tym kto tę działkę 

chce kupić i dlatego trzeba być ostrożnym.  

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że na początku trzeba rozpoznać czy gmina będzie  

w przyszłości potrzebować gruntów. Dodał, że jeżeli teraz będzie sprzedane, a później jak 

będzie coś budowane trzeba będzie kupić, to lepiej to zostawić i jedynie wydzierżawić.  

 

Radny Z. Maciaszek  powiedział, że ma inne zdanie. Uzupełnił, że kiedy było mówione  

o działce przy piekarni, iż musi zostać jako strategiczna to zobowiązano Burmistrza do 

szukania innych gruntów, które miałyby być sprzedane, żeby podreperować finanse gminy. 

Powiedział, że trochę gruntów zostało wyszukanych m. in. ta działka i jeżeli będzie to 

ogłoszone w przetargu, to kto da więcej to wygra. Potem powiedział, że gmina ma ponad  

7 mln długu na koniec roku, a przez 4 lata z 13 mln zostało spłaconych 5 mln. Dodał, że 

jeszcze co najmniej 8 lat będą spłacane długi i nic nie będzie budowane jeśli nie ma 

kanalizacji, nie ma dróg i wielu innych rzeczy. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak przypomniała historię sprzedaży ośrodka zdrowia  

i powiedziała, że pomimo otrzymanej kwoty ponad 400 tys. nic się nie zmieniło w zadłużeniu 

i sytuacja nie jest lepsza. Dodała, że jest gorsza jakość dostępu do usług medycznych, bo 

warunki lokalowe w ośrodku są coraz to gorsze. Potem powiedziała, że ten, który zakupił 



14 

 

zobowiązywał się, że to zrobi i nic nie zrobił. Później powiedziała, że pieniądze uzyskane za 

działkę nie są w stanie uratować gminy.  

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że mogą pomóc.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że radni nie są końcem rady i przyjdą inni. Dodał, że nie 

chce żeby było tak, iż nie ma co zrobić, bo poprzednie rady posprzedawały. Potem 

powiedział, że wartości w odniesieniu do budżetu są tak małe, że nie przyniesie to wielkich 

korzyści, a w przyszłości może to być komuś bardzo potrzebne.  

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że może to zaowocować. 

 

Radny K. Michalak odwołał się do wypowiedzi w-ce przewodniczącej Z. Kasprzak 

i powiedział, że zostało sprzedane, a można było wyremontować, mieć okazały budynek  

i dochody z niego.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że rolą radnego jest troska o wizerunek, budżet 

gminy, o to żeby gmina się rozwijała, żeby tworzyły się miejsca pracy i żeby mieć dochody  

z podatku. Potem powiedział, że jeżeli jest ktoś chętny do zainwestowania w Gminie Golina 

to zazwyczaj pyta o działki do sprzedania i jeśli ich nie ma to idzie do innych gmin, które 

mają gotowe tereny do sprzedania. Powiedział również, że uruchomienie procedury sprzedaży 

działki trwa nawet pół roku. Następnie powiedział, że w tej chwili nie ma nikogo konkretnego 

i gmina nie zamierza ogłaszać przetargu. Dodał, że chodzi jedynie o uruchomienie procedury. 

 

Radny W. Wojdyński ponownie zaapelował o zachowanie tej działki i powiedział, że jeżeli 

przyszła rada będzie chciała rozbudować zakład gospodarki komunalnej to jest plac, który 

łączy się z zakładem komunalnym. Dodał, że może to jest miejsce, w którym powstaną nowe 

miejsca pracy. Potem powiedział, żeby sprzedać to, co jest zbyteczne i uciążliwe.  

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że to nie chodzi o to żeby robić na przekór.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że byłoby inaczej gdyby uchwała opiewała pod jaką 

działalność działka jest przeznaczona. Dodał, że kwota ze sprzedaży nie będzie stanowić 

dużej kwoty w stosunku do budżetu, a działka może się przydać. Kontynuując powiedział, że 

można sprzedać działki i nieruchomości z obrzeży gminy, ale nie z samego miasta. Potem 

powiedział, że nie należy sprzedawać na siłę, bo zawsze będzie można to zrobić  

w przyszłości.  

 

Radny J. Szrama powiedział, że osoby mieszkające w pobliżu nie zgodzą się, żeby 

komunalka coś zrobiła na tej działce. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że sprzedaż ośrodka przyniosła korzyść dla budżetu 

gminy, a w czasie tej kadencji zadłużenie dość znacznie ubyło. Dodał, że do tej pory nic  

w ośrodku nie byłoby zrobione i sytuacja byłaby ta sama.   

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że obowiązkiem ustawowym jest 

zapewnienie świadczeń 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że działka nie jest objęta planem zagospodarowania 

przestrzennego i jest to grunt rolny.  
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że działka posiada dobre sąsiedztwo i można 

realizować na niej każdą działalność gospodarczą. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że przed sprzedażą ośrodka był przygotowany wniosek 

rządowy go w którym za symboliczną złotówkę można było wyremontować, ale nie było 

woli.  

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że bardziej logiczne byłoby 

wyremontowanie ośrodka, z którego korzysta 7 tys. ludzi, niż biblioteki. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poddała omawianą uchwałę pod głosowanie. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. W głosowaniu jawnym 

wzięło udział 15 radnych: za głosowało 7 radnych, 8 radnych było przeciw, natomiast żaden 

radny się nie wstrzymał. 

 

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości nie został podjęty i stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 

 

Punkt 13 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej stacją 

paliw w mieście Golina przy ulicy Parkowej. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że projekt uchwały był ostatnio omawiany na 

komisji. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że takie obiekty powinno się wydzierżawiać w drodze 

przetargu, bez względu na to czy spełniają wymogi, czy nie. Dodał, że ogłaszając przetarg 

można pozyskać większe pieniądze.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że obserwuje działalność stacji CPN „Orlen”, która 

również boryka się z trudnościami. Potem powiedział, że jeśli radni nie zgodzą się na 

wydzierżawienie to spowodują zamknięcie stacji i nie będzie wpływał podatek. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała, czy jeżeli właściciele będą zobowiązani do 

lepszego wyposażenia stacji to czy gmina jako dzierżawca będzie obciążona.  

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że jeśli właściciel chce przeprowadzić stację przez trzy lata  

i wydzierżawić to dobrze. Dodał, że nikt nie założy zbiorników dwuwarstwowych i nie 

otworzy stacji, by dostać na trzy lata dzierżawę w drodze przetargu.    

 

Radny W. Wojdyński zapytał co się stanie jeżeli dzierżawca zainwestuje w tą działkę, a po 

trzech latach okaże się, że wartość budowana będzie większa od wartości działki. Zapytał, czy 

wówczas nie trzeba będzie jej oddać lub sprzedać za grosz.  
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Radny K. Michalak zapytał, czy nie mogłaby uruchomić tego komunalka i mieć z tego 

pieniądze. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gruntem związane są wszystkie budowle i jeśli 

ktokolwiek coś robi to musi uzyskać zgodę właściciela, bo do niego wszystko należy. Potem 

powiedział, że jeżeli zainteresowany dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek to podejmuje 

ryzyko tego czy będzie prowadził, czy nie. Dodał, że projekt uchwały jest po to, żeby stacja 

nie była zamknięta, bo ktokolwiek chciałby wejść na teren tej stacji to musi zainwestować 

znaczną sumę pieniędzy. Potem powiedział, że jeśli będzie uchwała to musi być nowa umowa 

dzierżawy, która określi czynsz, a te uprawnienia przysługują organowi wykonawczemu 

gminy. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy jeżeli dzierżawca zbuduje wartość, to czy gmina będzie 

musiała to zwracać. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że właściciel podejmuje ryzyko na własną 

odpowiedzialność. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy w umowie będzie zapisane, że w przypadku 

zainwestowania środków przez dzierżawcę gmina nie będzie zwracać. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że gmina nie będzie zwracać, tylko ewentualnie 

dzierżawca zabierze to, co zamontuje. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do głosowania. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. W głosowaniu jawnym 

wzięło udział 15 radnych: za głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw i 1 wstrzymał się od 

głosu. 

 

Uchwała Nr XLIV/183/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

zabudowanej stacją paliw w mieście Golina przy ulicy Parkowej stanowi załącznik nr 11 

 

Punkt 14 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w większości na zadane pytania odpowie jego 

zastępca. 

 

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

– W sprawie opłat za ksero pobieranych od dzieci poinformował, że rozmawiał z panią 

dyrektor, która stwierdziła, że jeżeli ktokolwiek z rodziców ma wątpliwości to powinien 

udać się do szkoły, żeby je wyjaśnić. Powiedział, że w szkole funkcjonują różne organy 

takie jak Rada Pedagogiczna, czy Rada Rodziców i decyzje przez nie podejmowane są 

suwerenne. Dodał, że jeżeli ktokolwiek uważa, że jest dyskryminowany, to powinien 

udać się do pani dyrektor. Podkreślił, że nie było żadnego zarządzenia ze strony 

dyrektora.  

– W sprawie poniesionych przez gminę kosztów podłączenia gazu powiedział, że łączne 

koszty przyłączenia w Szkole Podstawowej w Kawnicach to 44 569,69 zł, natomiast  

w Przedszkolu w Kawnicach to 23 529,60 zł. Ponadto powiedział, że z tytułu 
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przygotowania dokumentacji na kotłownię w gimnazjum wydano 1107 zł.  Dodał, że to 

są łączne koszty związane z przyłączem jednostek oświatowych do sieci gazowej. 

– W sprawie oświetlenia świątecznego powiedział, że jest to przewidywane i zakład 

komunalny otrzymał zlecenie wystawione przez Burmistrza Goliny.  

 

Radny L. Sieczkowski zapytał, czy w przetargu na olej opałowy była określona ilość opału. 

 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny udzielił następujących odpowiedzi: 

– W sprawie przetargu na olej opałowy odpowiedział, że jest klauzula która mówi, że  

w każdej chwili może nie być wykupiona kwota oleju, jeżeli będzie podłączenie do gazu. 

Dodał, iż na chwilę obecną jest przyjmowane, że koszty związane z przyłączeniem do 

sieci gazowej to ok 80% dotychczasowych kosztów ogrzewania jednostek. 

– W sprawie sklepików szkolnych i realizacji uchwały dotyczącej zdrowej żywności 

powiedział, że jest ona realizowana. Potem powiedział, że niedawno była kontrola 

Sanepidu w tym sklepiku uczniowskim i wszystkie produkty posiadają certyfikaty. 

Dodał, że są tam m. in. kanapki i inna zdrowa żywność. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki w sprawie przeznaczenia ul. Konopnickiej jako części na 

parking powiedział, że w przeszłości Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

modernizowała drogę krajową 92 na tym odcinku i chciała zamknąć wjazd na ul. 

Konopnickiej, ale były protesty mieszkańców, żeby temu zapobiec. Następnie powiedział, że 

była również propozycja żeby zrobić tylko wjazd z drogi krajowej na ul. Konopnickiej. 

Dodał, że jeżeli będzie wystąpienie do GDDKiA to zaakceptują takie rozwiązanie żeby była 

ulica jednokierunkowa, ale pod warunkiem wjazdu od drogi krajowej.  

 

Radny W. Grodzki powiedział, że wystarczy, aby samochody stawały po jednej stronie. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że ruch w obie strony jest utrudniony zwłaszcza w czasie 

deszczu. Dodał, że na ogół autobusy szkolne stoją na przystanku i jak się wyjeżdża to nic nie 

widać z lewej strony.   

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że problemu nie rozwiąże się całkowicie 

nawet ulicą jednokierunkową.  

 

Radny L. Sieczkowski powiedział, że podobnie jest z wyjazdem na ul. Kopernika, bo z lewej 

strony nie widać nadjeżdżających samochodów. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał jaki jest koszt 1 m
3 

gazu, oraz czy nauczyciele zbierają po 2 zł. 

na ksero. 

 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że ceny m
3 

gazu reguluje taryfa, zgodnie  

z którą jest płacone.  

 

Nastąpiła krótka dyskusja w której m.in. radny Z. Maciaszek powiedział, że od 8.11 weszła 

akcyza do gazu. 
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Punkt 15 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Sołtys Barbarki S. Paszek zapytał dlaczego sołtysi nie zostali powiadomieni o poprzedniej 

sesji, na której były uchwalane podatki rolne. Następnie powiedział, że na drodze powiatowej 

Radolina-Barbarka są duże dziury. 

 

Przewodniczący Rady Osiedla „Starówka” K. Walczyński zapytał co się stanie z pomnikiem 

na Placu Kazimierza oraz co się stało z kamieniami przy rondzie, gdzie teraz jest położona 

kostka. Powiedział, że teraz jest to źle wyprofilowane i woda spływa na chodnik.  

 

Radny W. Grodzki odnośnie gazu powiedział, żeby w przyszłym rozdaniu budżetu unijnego 

firma, która to realizuje zaprojektowała główną drogę na Starówce w Golinie, żeby 

mieszkańcy mogli się podłączyć.   

 

Radna I. Kościelska w imieniu mieszkańców Gminy Golina poprosiła o wcześniejsze 

otwarcie ośrodka zdrowia, przynajmniej o godzinę. Dodała, że mieszkańcy skarżą się, iż na 

rejestrację do doktora muszą czekać pod schodami lub przed ośrodkiem zdrowia. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że podstawowa opieka działa na podstawie 

kontraktu z Narodowym Funduszem i przychodnia jest czynna od 8:00 do 18:00. Potem 

powiedziała, że przychodnia w Golinie jest czynna od 7:30 dlatego, że jest to duży rejon  

i pielęgniarki nie są w stanie technicznie przygotować rejestracji. Dodała, że pacjent, który 

wchodzi na teren przychodni może wejść wtedy, kiedy jest lekarz, bo on odpowiada za 

pacjenta na terenie ośrodka.  

 

Radna I. Kościelska powiedziała, że mieszkańcy mówią, że jest sprzątaczka. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że sprzątaczka nie udzieli pomocy. 

Podkreśliła, że do przychodni przychodzą ludzie chorzy, a do godziny 8:00 jeżeli coś się 

dzieje jest wzywane pogotowie. Potem powiedziała, że sprzątaczka nie może wpuścić 

mieszkańców do budynku, bo ona za nich nie odpowiada. Następnie poprosiła, aby przekazać 

mieszkańcom żeby przychodzili o 7:30. Dodała, że Narodowy Fundusz nie zmieni lekarzowi 

umowy i nie pozwoli pracować od 7:00.  

 

Prezes SKT S. Jasiczek w imieniu członków Stowarzyszenia Tradycja podziękowała panu 

Burmistrzowi, Dyrektorowi Domu Kultury, Komisji Alkoholowej, Przedstawicielom 

Organizacji panu Michałowi oraz OSP w Węglewie za pomoc przy organizacji pleneru  

w Jarmarku św. Augustyna, który był już drugi raz organizowany.  

 

Przewodniczący Rady Osiedla „Zachód” P. Mielczarek zapytał, czy coś wiadomo na temat 

polderu zalewowego na terenie gminy. 

 

Radny powiatowy M. Durczyński powiedział, że sprawa Polderu IX nie jest uregulowana  

i chodzi o koszty finansowe. 

 

Radny K. Michalak zwrócił się z wnioskiem, aby dokumenty odnośnie zmian budżetowych 

były dostarczane w takim terminie, żeby można się było z nimi zapoznać. 
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Radny L. Sieczkowski zapytał kiedy będzie coś zrobione z ul. Nową i czy w tym roku można 

jeszcze na coś liczyć, bo warunki są tragiczne. 

 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odnośnie ceny za gaz, którą płacą jednostki oświatowe 

powiedział, że na podstawie informacji z ostatniej faktury jest to stawka 1,2727 netto + 23 % 

VAT, czyli 1,5654 zł. Następnie uzupełnił, że dodatkowo składowymi rachunku są jeszcze 

abonament, opłata przesyłowa stała, opłata przesyłowa zmienna oraz opłata za ciepło 

spalania. Potem powiedział, że za październik Szkoła Podstawowa w Kawnicach zużyła 2716 

m
3
 gazu i zapłaciła 8182,77 zł.  

 

Radny Z. Maciaszek zapytał w jakiej grupie taryfowej jest ta szkoła. 

 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że inaczej jest to liczone dla podmiotów,  

a inaczej dla osób indywidualnych i jest to ustalane według rejonu. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk w sprawie pomnika powiedział, że jest przygotowywana 

dokumentacja, która będzie przesłana do odpowiedniej instytucji i dopóki nie będzie zgody 

ambasady w tym względzie to stary pomnik będzie stał. Dodał, że takie jest porozumienie 

pomiędzy rządem polskim i rządem radzieckim, a w tej chwili w-ce przewodniczący 

Stowarzyszenia Polska-Wschód zapewnił, że ambasador sprawę zna i jest jego akceptacja na 

likwidację. Potem powiedział, że musi się jeszcze wypowiedzieć polska rada upoważniona do 

negocjacji z ambasadą. W sprawie ronda powiedział, że nie było żadnej informacji, bo to był 

gest Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodał, że według prawa nie muszą  

o tym informować, a wiadomo tylko tyle, że są planowane przewozy długich ładunków  

i rondo ma być przebudowane.  

 

Wywiązała się krótka dyskusja pomiędzy przewodniczącą A. Kapturską a sołtysem Barbarki 

S. Paszkiem dotycząca ostatniej sesji. Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że sesja 

była w trybie pilnym po komisji i nie potrafiła określić o której się skończy komisja. Dodała, 

że wszystko było w Internecie i każdy może przyjść. Potem powiedziała, że radni stali na 

stanowisku, że podatki pozostaną na tej samej wysokości i dlatego nie było większej narady. 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że sołtysów interesuje kiedy uchwala się podatki, a nie 

każdy sprawdza informacje w Internecie. 

 

Radny W. Wojdyński poprosił o rozpisanie na które placówki szkolne i jakiej wielkości 

środki zostały rozdysponowane.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki w odpowiedzi na wniosek radnego W. Grodzkiego odnośnie 

gazyfikacji Starówki powiedział, że było spotkanie na komisjach z przedstawicielem firmy 

Avrio Media i osobne z mieszkańcami. Dodał, że zabieganie władz niewiele pomoże jeżeli 

nie wpłyną wnioski od mieszkańców, bo Avrio Media opracowuje dokumentację jeżeli jest to 

ekonomicznie uzasadnione. Powiedział, że należy zmobilizować mieszkańców Starówki do 

składania wniosków i wtedy gmina dołoży wszelkich starań żeby to zadanie zrealizować. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że będzie to możliwe od 2015 roku. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że według podpisywanych dokumentów 

lokalizacyjnych pojawiają się nowe przyłącza, więc składanie wniosków jest zasadne. Dodał, 

że mieszkańcy Rosochy również czekają na gaz i dokumentacja jest opracowywana dla 
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Kawnic, gdzie rura pójdzie od głównej linii w kierunku Rosochy. Potem powiedział, że 

dopóki jest firma to wnioski są potrzebne, żeby przyłączy było jak najwięcej. 

 

Radny M. Zieleziński zapytał w którym roku pójdzie gaz przez Kawnice.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zależy to od ilości wniosków. Potem powiedział, 

że w tej chwili w tym kierunku gaz nie pójdzie, bo jest za mało chętnych. Następnie udzielił 

następujących odpowiedzi na zapytania i wnioski: 

– W sprawie polderu powiedział, że na pewno jest opracowywana dokumentacja, ale różne 

były etapy i zapowiedzi. Następnie powiedział, że pierwszy etap czyli poprawienie 

infrastruktury, która obecnie się znajduje w polderze tj. m.in. umocnienie wałów  

i poszerzenie  korony wałów miało się rozpocząć w tym roku, ale dokumentacja nie jest 

zatwierdzona.  

– W sprawie ul. Nowej powiedział, że odnośnie destruktu ma być odpowiedź z GDDKiA. 

Dodał, że gruntowna budowa wymagałaby m.in. nowej podbudowy, a obecnie może być 

wykonane tylko bieżące łatanie, bo dopiero gdy będzie destrukt możliwe byłoby 

wyrównanie. 

 

Radny L. Sieczkowski powiedział, że trzeba wyrównać podłoże przed położeniem destruktu. 

 

Punkt 16 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca A. Kapturska podziękowała wszystkim 

zebranym za przybycie i o godz. 15:45 zamknęła obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie.  

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Beata Szymczak  

                   Anna Kapturska 


