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P R O T O K Ó Ł  NR  XLV/2013 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 30 grudnia 2013 roku 
 

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

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

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

Musiałkiewicz, oraz goście. Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 1   

 

XLV Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 

Kapturska o godz. 10:11. 

 

Punkt 2 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji. 

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

3. Zapytania i wnioski radnych. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów 

 i Kanalizacji w Koninie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Golinie na 2014 rok. 

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Następnie przewodnicząca A. Kapturska powitała wszystkich obecnych i podała, że na 15 

radnych obecnych jest 14, bo radny K. Michalak się spóźni, więc wszystkie podejmowane 

uchwały będą prawomocne. 

 

Punkt 3 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że protokół jest wyłożony i kto chce może się z nim 

zapoznać. Następnie złożył wniosek o nie czytanie na dzisiejszej sesji protokółu i przyjęcie 

bez czytania. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie w sprawie wniosku radnego. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 14. Nieobecny radny  

K. Michalak. 
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W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych: za głosowało 13 radnych, nikt nie był 

przeciw, natomiast od głosu wstrzymał się 1 radny. 

 

Protokół z XLIV sesji został przyjęty bez czytania. 

 

Punkt 4 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,  

w okresie od 29 listopada 2013 do 30 grudnia 2013, które stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Radny K. Michalak przybył na salę obrad o godz. 10:20, w związku z czym stan obecnych 

radnych wynosi 15. 

 

Radny W. Wojdyński zwrócił się z następującymi pytaniami: 

– Odnośnie 4 grudnia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, zapytał jaka to była kwota i za 

ile została wydzierżawiona stacja paliw. 

– Odnośnie 12 grudnia i podpisania umowy, zapytał co zawiera umowa z Urzędem 

Marszałkowskim w sprawie LEADER-a. 

– Odnośnie 17 grudnia i podpisania umowy o oświetleniu ulicznym, zapytał jak wygląda 

podpisana umowa i czy gmina będzie płacić zaległe należności. Powiedział, że chodzi  

o kwotę 190 tys. 

 

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

– W sprawie 4 grudnia powiedział, że w wyniku uchwały podjętej 28 listopada rada 

wyraziła zgodę na wydzierżawienie stacji paliw w drodze bezprzetargowej. Potem 

powiedział, że przed podpisaniem umowy dzierżawy zostało wywieszone zarządzenie na 

tablicy ogłoszeń i na stronie gminy na 21 dni. Dodał, że jest to kwota 1500 zł netto na 

okres do 3 lat. 

– W sprawie podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim powiedział, że chodzi o małe 

projekty, dotyczące kwoty ponad 10 tys. zł. Dodał, że dotyczy to materiałów 

promocyjnych Gminy Golina tj. m.in. folderów i publikacji. 

– W sprawie umowy na oświetlenie ulic, placów i dróg  powiedział, że dotyczy to roku 

2014. Dodał, że ustalenia dotyczyły kosztów stałych opłat oprócz kwoty za zużycie 

energii, czyli m. in. eksploatacji, naprawy, utrzymania zarządu spółki oraz całego 

systemu zgłaszania uszkodzeń. Dodał, że w przypadku gminy jest to duża kwota, która 

wynosi ponad 8 tys. zł. miesięcznie stałej opłaty i są to koszty wyliczone przez spółkę, 

gdyż pomimo negocjacji nie udało się obniżyć tej kwoty. Powiedział, że w skali roku jest 

to jest niecałe 7 tys. zł. kosztów stałych. 

– Odnośnie niezapłaconych faktur z 2012 roku powiedział, że do końca 2013 roku Energa 

nie odpowie w wystarczającym zakresie, aby Spółka „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” 

mogła wystawić faktury korygujące. Dodał, że dopiero gdy Spółka otrzyma wyjaśnienia 

od Energi to przystąpi do dalszych rozmów, żeby wystawić faktury. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy w umowie jest zapisane, że gmina będzie uczestniczyła 

przy odczycie poboru energii z liczników. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że ta kwestia została poruszona w czasie spotkania  

i negocjacji, ale odczyt wykonuje firma Energa, a nie Spółka „Oświetlenie Uliczne  

i Drogowe”. Potem powiedział, że aktualnie nie ma żadnego rozwiązania, w jaki sposób to 
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zmienić. Dodał, że utrudnia to fakt, iż w ramach firmy Energa jest kilka spółek, z których 

każda zajmuje się swoim działem i jest to nieczytelny mechanizm działania. Potem 

powiedział, że Energa chce wprowadzić firmę na giełdę i dlatego nie zajmuje się teraz innymi 

sprawami. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała o szczegóły umowy podpisanej z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie na odbiór odpadów komunalnych. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w wyniku ogłoszonego przetargu została 

wyłoniona najkorzystniejsza oferta, czyli oferta Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Golinie i jest to kwota ok. 330 tys. zł. Potem powiedział, że oferta firmy 

Bakun opiewała na kwotę ok. 470 tys. zł., więc nie było problemów z wyłonieniem 

najkorzystniejszej oferty. Dodał, że komisja sprawdziła poprawność oferty i czy zostały 

spełnione wszystkie kryteria. Powiedział, że ze względu na to iż Spółka świadczyła te usługi 

wcześniej była to tylko formalność, bo wszystkie wystarczające dokumenty były. Potem 

powiedział, że została podpisana umowa i od stycznia będzie obowiązywał nowy 

harmonogram. 

 

Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że dni wywozu zostały utrzymane z małymi wyjątkami, 

a harmonogramy są dostępne na stronie internetowej urzędu. Wyjaśnił, że zmienił się termin 

wywozu w Kraśnicy i będzie to drugi i czwarty piątek. Dodał, że dzień pozostaje ten sam, bo 

był pierwszy i trzeci czwartek, a będzie drugi i czwarty z tego względu, że na dwa dni został 

podzielony rejon Kawnice, Kolonia Kawnice i Kraśnica. Potem powiedział, że  

w miejscowości Brzeźniak został zmieniony dzień z poniedziałku na wtorek. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że na osiedlu jest pierwsza i trzecia środa, a w tym miesiącu 

pierwszy dzień przypada w święto i zapytał kiedy będzie odbiór. 

 

Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że odbiór będzie drugiego na następny dzień roboczy,  

a każdy mieszkaniec będzie miał dostarczony do domu grafik. Dodał, że odbiór odpadów 

segregowanych pozostaje bez zmian z uwagi na potrójne zbieranie opadów 

biodegradowalnych. Powiedział, że zmienia się tylko wywóz odpadów zmieszanych.   

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała na jaki okres została podpisana umowa. 

 

Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że umowa została podpisana na cały 2014 rok na kwotę 

ok. 330 tys. zł, czyli ok. 27,500 zł. miesięcznie. Dodał, że jest to cały zakres który był 

utrzymany i będzie realizowany. Potem powiedział, że pierwsze najgorsze problemy zostały 

rozwiązane i teraz powinno być realizowane bez problemu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że w ramach poszukiwania oszczędności na 

komisji był omawiany temat dotyczący tego, że jest bardzo mało odpadów papieru i szkła. 

Następnie zapytała, czy jest możliwość aby były one odbierane rzadziej. 

 

Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że były pomysły aby połączyć frakcję szkła i papieru, bo 

zaoszczędziłaby firma wywożąca, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej na kosztach 

transportu. Dodał, że z uwagi na podwójną ilość odpadów biodegradowalnych musi być 

wywóz i dlatego zostało to utrzymane na dotychczasowym poziomie. 
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na podstawie dotychczasowych sprawozdań 

wynika, że niewielkie ilości tych odpadów są zabierane. 

 

Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że ogólna ilość odpadów segregowanych w stosunku do 

zmieszanych to średnia, która wynosi 10-12 %, w skali tego półrocza. Dodał, że na ten zły 

wynik wpływają popioły. Potem powiedział, że ilości odpadów zmieszanych w zależności od 

miesiąca wynosiły: w lipcu 160 ton, w listopadzie 273 tony, a grudzień ok. 280 ton. 

Podkreślił, że gdy sezon zimowy minie średnia będzie się zmieniać i będzie więcej 

segregowanych, a mniej zmieszanych. 

 

Radny L. Sieczkowski zapytał, czy osoby, które zadeklarowały się odnośnie segregacji 

faktycznie segregują i  nie wystawiają odpadów zmieszanych oraz czy jest jakaś kontrola  

w tym zakresie. 

 

Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że takich przypadków nie ma, a sprawozdania są 

przekazywane do urzędu. Dodał, że puste worki są zabierane tak jak określa specyfikacja,  

a pojedyncze sytuacje są odnotowywane przez pracowników odbierających odpady. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, kiedy odbędzie się konkurs na stanowiska 

dyrektorów Biblioteki i Domu Kultury. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że konkurs już się odbył, a teraz czeka na 

zatwierdzenie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała ile osób się zgłosiło. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiadając na pytania powiedział: 

– W sprawie konkursu na Dyrektora Biblioteki powiedział, że zgłosiły się dwie osoby, ale 

komisja do przesłuchania ustnego dopuściła jedną. Dodał, że jedna oferta nie spełniała 

kryteriów. 

– W sprawie konkursu na Dyrektora Domu Kultury powiedział, że zgłosiło się sześć osób, 

a do ustnego przesłuchania zostały dopuszczone cztery osoby. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała kiedy będą podane wyniki konkursu. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że komisja w drodze konkursu zaproponowała 

 i zgłosiła kandydaturę pani Żanetty Matlewskiej na Dyrektora Biblioteki, oraz kandydaturę 

pana Damiana Ciesielskiego na Dyrektora Domu Kultury. 

  

 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

 

Radny L. Sieczkowski odnośnie wysypiska w Przyjmie powiedział, że słyszał, iż cały czas są 

tam wywożone śmieci i zapytał co z tym dalej będzie oraz czy Wojewoda wydał jakieś 

rozporządzenia. Potem zapytał czy na spotkaniu w Rosnówku dotyczącym rewolucji 

śmieciowej był omówiony ten temat. 

 

Radny W. Wojdyński odnośnie ulicy Strażackiej zapytał, kto kładzie masę na drogę i jak 

wygląda dalsza jej budowa  w kwestii  chodników i parkingów. 
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Punkt 6 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystępując do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 poprosiła Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz 

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

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w zakresie dochodów nic się nie zmieniło. 

Dodała, że w zakresie wydatków są następujące zmiany: 

– W rozdziale 75023 Urzędy Gmin było przesunięcie między paragrafami 4010, 4110, 

4120, które pozostały, ale w innych kwotach: 

 § 4010 było zwiększenie o 15 326 zł., jest o 10 000 zł. 

 § 4110 było zmniejszenie o 2 787 zł., jest zwiększenie o 2 000 zł. 

 § 4120 było zmniejszenie o 12 539 zł., jest zmniejszenie o 12 000 zł. 

Ogółem wychodzi na zero, ale zmieniły się wysokości tych paragrafów. 

– Większa kwota jest na zakup materiałów i wyposażenia, gdyż są obawy że jeszcze może 

wpłynąć coś w styczniu, bo czasem wtedy wpływają faktury, które dotyczą grudnia. Jest 

umowa z Firmą Frapo na dostarczanie materiałów biurowych i są obawy, że mogą 

jeszcze coś dosłać. 

– Na zakup usług remontowych zwiększenie o 800 zł. tj. § 4270. 

– Na szkolenia pracowników zwiększenie o 100 zł., tego nie było. 

– W bezpieczeństwie nic się nie zmieniło. 

– Szkoły przysłały niewielkie korekty, które też zamykają się na zero, bo są to przesunięcia 

między rozdziałami i paragrafami: 

 Rozdział 80104 wynagrodzenia bezosobowe § 4170 zmniejszenie o 500 zł., a na 

podróżach służbowych § 4410 zwiększenie o 500 zł. 

 Rozdział 80113 na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zwiększenie o 1050 zł.,  

a w ZEAS w 80114 z wynagrodzeń bezosobowych zmniejszenie o 1050 zł. 

– W dniu dzisiejszym przed sesją ZEAS zgłosił zmiany do dochodów własnych. Są to 

dochody jednostek oświatowych, które ewidencjonują na własnych odrębnych 

rachunkach. W uchwale dochody te są w załączniku nr 7. Jest to nowy załącznik, którego 

wcześniej nie było, tj. załącznik nr 6 zmieniający załącznik nr 7, w  którym jest 

zwiększenie dochodów jednostek oświatowych o łączną kwotę 6 050 zł., na poszczególne 

szkoły i przedszkole z wyjątkiem Gimnazjum. W lipcu takie zwiększenia już były, a te są 

już ostateczne. Takie dochody szkoły osiągnęły, bo jest to na podstawie faktycznego 

wykonania. 

– W poprzedniej wersji uchwały nie było żadnych zmian dotyczących MOPS-u, czyli cały 

dział 852, który się pojawił to nowe zmiany. Te zmiany również zamykają się na zero, bo 

MOPS dokonał przesunięć między rozdziałem wspieranie rodziny 85206, 85212, i 85219. 

Wcześniej były tylko dodatki mieszkaniowe i są one ewidencjonowane w Urzędzie, a nie 

w MOPS-ie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy są to oszczędności. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w jednej części są oszczędności,  

a w drugiej są zwiększenia. Dodała, że MOPS dokonał przesunięć z jednego rozdziału do 

drugiego, np. jest wzrost w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne o 5000 zł., a w 85206 jest 

zmniejszenie o 9 700 zł. wspieranie rodziny. 

 

Radny L. Sieczkowski zapytał czy z pomocy społecznej jest zabrane 6 000 zł. 
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Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że tak, ale rozdział 85215 to są dodatki 

mieszkaniowe, gdzie jest zmniejszenie o 10 000 zł. i są ewidencjonowane w Urzędzie. 

Dodała, że są zwiększone w Ośrodkach Pomocy Społecznej wydatki inwestycyjne na 

adaptację pomieszczeń biurowych, chodzi o przyłącze gazu o 2 650 zł. Powiedziała, że 

różnica  między 10 000 zł., a 2 650 zł. to jest wynik 852. 

  

Radny W. Wojdyński zapytał w jakiej wysokości są zasiłki celowe. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie ma tego na wydruku. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że prosi o te informacje na następną komisję. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w dziale 900 są większe zmiany: 

– Na schronisko było zwiększenie o 1 800 zł., a jest o 2 800 zł., czyli więcej o 1 000 zł. niż 

pierwotnie, gdyż gmina otrzymała rachunek za pobyt zwierząt w schronisku w Koninie. 

– Największe i najistotniejsze zmiany dotyczą oświetlenia ulic i biblioteki: 

 W oświetleniu ulic pierwotnie było zwiększenie wydatków o 129 000 zł., a w tej 

chwili jest o 116 000 zł., różnica to 13 000 zł., gdyż gmina otrzymała fakturę korygującą 

z oświetlenia ulicznego i  dlatego jest zmniejszenie. 

 Biblioteka złożyła wniosek o zwiększenie dotacji jeszcze w tym roku o kwotę 12 383 

zł. i taka pozycja została do zmian budżetowych wprowadzona, czyli w dziale 921  

w rozdziale 92116 Biblioteki jest zwiększenie dotacji dla biblioteki o 12 383 zł. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała z czego to wynika. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że wszystkie środki zostały wydane. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że powinien być określony cel i powinno być wiadome na co 

są przeznaczone środki. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przedstawiła następujące wydatki biblioteki: serwer (650 

zł.), energia elektryczna prognozowana na bibliotekę i filie (500 zł.), zakup gazet, 

prenumeraty stałe (50 zł.), telefony stacjonarne (180 zł. biblioteka + filie), telefony 

komórkowe/ służbowe (120 zł.), dostęp do Internetu (200 zł. biblioteka + filie), obsługa BHP 

(128 zł.), wynagrodzenia osobowe (14 000 zł.), wynagrodzenia bezosobowe (1 045 zł.), 

składki społeczne pracodawcy (2 400 zł.), składki na fundusz pracy i świadczeń 

pracowniczych (300 zł.), ekwiwalenty za materiały biurowe (310 zł.). Środki na koncie to 7 

500 zł., a razem potrzeby wynoszą 19 883 zł., czyli brakuje 12 383 zł. 
 

Radny M. Zieleziński zapytał, czy brakło na wynagrodzenia. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że tak. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała z czego to wynika i co się zmieniło. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że odnośnie wynagrodzenia zwiększył się 

zakres sprzątania, bo jest większa powierzchnia i sprzątane jest częściej. Dodała, że dużo było 

wydatków związanych z przeprowadzką. Ponadto powiedziała, że biblioteka  

z własnych środków zakupiła napis na budynek o treści „Biblioteka” i to też był 

ponadprogramowy wydatek. 
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Radny L. Sieczkowski zapytał, czy w trakcie remontu biblioteka nie wykazywała mniejszych 

kosztów. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie. Potem powiedziała, że w czasie 

remontu biblioteka i jej filie  były czynne. 

 

Radny L. Kwiatkowski odnośnie działu 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa powiedział, że jest zmniejszenie na Straż Miejską. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że jest tak samo jak poprzednio. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że na Straż Miejską 24 października w zmianach 

budżetowych na wynagrodzenie było 79 000 zł., a jest kwota 82 200 zł. i poprosił  

o wyjaśnienie tego faktu. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że wynika z tego zwiększenie o 3 200 zł. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że w projekcie uchwały budżetowej na komisji  

w materiałach, jeśli chodzi o paragraf 754 w ogóle nie jest podana ta zmiana. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w trakcie komisji były podawane 

poprawki. 

 

Radny L. Kwiatkowski zapytał, czy nastąpiły podwyżki dla pracowników. Potem powiedział, 

że nie dotyczy to dzisiejszej sesji, ale w projekcie budżetu na 2014 rok jest kwota 79 000 zł.,  

a tutaj jest 82 200 zł. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że sprawdzi w którym momencie było 

zwiększenie i radny zostanie poinformowany. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że zwiększenie było 24 października na kwotę 79 000 zł., 

a w projekcie budżetu na 2014 rok jest kwota 79 000 zł., natomiast w dniu dzisiejszym są 

przyznane kwoty na 82 200 zł. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że mogą być jeszcze nagrody, które są 

zwykle wypłacane na koniec roku oraz mogą się zdarzyć nagrody jubileuszowe. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w tym roku mogły być, a w przyszłym nie będą. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie jest w stanie określić, czy któryś  

z pracowników dostał nagrodę jubileuszową w tym roku. 

 

Radny K. Michalak  zapytał czy to jest w osobnym paragrafie. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że nagrody jubileuszowe są w tym samym 

paragrafie tj. 4010.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska odnośnie biblioteki zapytała z kim były uzgodnione i kto 

wyraził zgodę na poniesione wydatki. Powiedziała, że w tej sytuacji radni stanęli pod ścianą. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że gmina też stanęła pod ścianą. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że we wrześniu pojawiło się pismo pani dyrektor  

o zwiększenie środków na bibliotekę o 30 000 zł. i od tego momentu nie była wprowadzona 

żadna kwota. Dodał, że wszystkie koszty ponoszone przez bibliotekę zatwierdza i podpisuje 

pani dyrektor. Potem powiedział, że razem z księgową zostały określone koszty ile w danym 

paragrafie braknie i to jest kwota 12 383 zł., a to się zdarzyło w trakcie. 

 

Radny L. Sieczkowski zapytał co by było gdyby każda jednostka pomocnicza miała taką 

sytuację w trakcie rozliczenia. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, kto decyduje i rządzi. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że decyzja o przyznanie środków należy do 

kompetencji rady. Dodał, że nie ma innej możliwości. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że różnica 24 października wynosiła na Straż Miejską na 

wynagrodzenie + 12 000 zł., a dzisiaj nadal jest ta różnica, bo wtedy była dyskusja. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, co z biblioteką.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że wielokrotnie prosił, aby wszelkie zmiany budżetowe były 

dawane radnym wcześniej, żeby mogli rozmawiać na komisjach i dokonać pewnych 

uzgodnień. Dodał, że to są pieniądze gminne i nie powinno się szastać pieniędzmi z funduszu 

osobowego.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki  powiedział, że był wniosek o 30 000 zł. i nie wyrażono takiej 

zgody, ale przyniosło to skutek bo ostatecznie kwota jest mniejsza. Potem powiedział, że 

zarzut dotyczący nadzoru nad działalnością jest nieuzasadniony, bo jest to jednostka 

samodzielna i dyrektor podejmuje decyzje, ale zostawienie takiej sytuacji dyrektora może 

spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dodał, że nie pochwala takiego 

działania i sądził, że starczy środków. Potem powiedział, że można zaprosić panią dyrektor na 

posiedzenie, aby osobiście wytłumaczyła tę sytuację. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radni chcą w przyszłości uniknąć takich 

sytuacji. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w tej chwili nie może wytłumaczyć dlaczego 

taka sytuacja powstała, bo dyrektor odpowiada za budżet. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że fundusz płac jest planowany na cały rok i tego nie 

powinno zabraknąć w wydatkach budżetowych danej jednostki. Dodał, że jeżeli nie było 

żadnych podwyżek i innych nieplanowanych wydatków, to na płace w budżecie nie powinno 

zabraknąć pieniędzy. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała jak to się stało, że w Domu Kultury nie zabrakło na 

płace, a w bibliotece tak. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w trakcie roku były podwyżki w bibliotece. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że przełożeni dowiedzieli się po fakcie. 
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Radny W. Wojdyński powiedział, że w projekcie przed świętami nic nie było odnośnie 

bibliotek. Potem zapytał, co by było gdyby uchwała była przyjęta przed świętami. Powiedział, 

że zadawał pytanie odnośnie zmian budżetowych w administracji, gdzie dużo środków poszło 

na płace bez pochodnych, podobnie na transport poszło 30 000 zł., bo zabrakło. Potem 

powiedział, że na oświatę przeznaczono środki na szkołę w Golinie, 117 000 zł. na płacach  

i pochodnych, a w Kawnicach 70 000 zł. na pochodnych. Powiedział, że dzieje się coś złego, 

bo to nie są jednostkowe środki ale tysiące. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w czasie zmian budżetowych pożycza się nieraz 

z innych paragrafów, ponieważ należy w trakcie roku wprowadzić coś nowego do budżetu. 

Dodał, że wszystko jest za zgodą rady i nie ma żadnych ukrytych zamierzeń. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że na stronie internetowej jest zarządzenie burmistrza, które 

zmienia załączniki do budżetu podjętej wcześniej uchwały.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że to są uprawnienia burmistrza, które pozwalają 

robić zmiany między paragrafami i nie jest to żadną tajemnicą, bo jest ogłoszone.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że jest to tajemnicą, bo nie każdy wchodzi na stronę 

internetową. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że tak musi być, bo konieczne byłyby ciągłe 

zebrania i podejmowanie uchwał.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że byłoby wszystko jasne gdyby Burmistrz albo pani 

skarbnik informowali o dokonanych zmianach budżetowych, bo radni nie wiedzą wielu 

rzeczy. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jeżeli jest wywieszone na stronie to nie jest to 

żadną tajemnicą. Dodał, że jeżeli jest taka potrzeba to zarządzenia mogą być omawiane na 

następnym posiedzeniu komisji w tym czasie.  
 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja, w której przewodnicząca A. Kapturska 

powiedziała, że radni chcieliby wielu sytuacji uniknąć. Potem powiedziała, że 19 były 

omawiane zmiany i wielu rzeczy radni nie wiedzieli, a dzisiaj na sesji radni otrzymali 

zupełnie inne zmiany. Natomiast  Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że trudno jest 

precyzyjnie analizować wszystkie zmiany, gdyż nie można przewidzieć jakie mogą wystąpić 

sytuacje.   

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w poprzedniej uchwale został pominięty 

jeden punkt, który jest dopisany w treści tej uchwały. Potem powiedziała, że w związku  

z brakiem w poprzedniej uchwale tego punktu przyszła uwaga Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Wyjaśniła, że chodzi o zapis w pkt. 3 i odczytała jego treść. Następnie 

dodała, że tego zapisu brakowało w uchwale z 28 listopada i jest on uzupełniony, więc 

zalecenie RIO będzie zrealizowane. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dyrektor powinien pewne rzeczy przewidzieć   

i robić oszczędności. Następnie poinformowała, że poprosi panią dyrektor na komisję, żeby 

wszystko wyjaśniła. 
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Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że jest o 2 zł. korekta w zadaniach zleconych 

i w wyniku tego pojawia się załącznik nr 3 o zadaniach zleconych. Dodała, że jest nowy 

załącznik nr 3 i nowy załącznik nr 6. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że 24 października widnieje kwota 79 200 zł. na 

wynagrodzenie, a w dniu dzisiejszym widnieje kwota 82 200 zł. i jest 3 000 zł. Następnie 

zapytał dlaczego nie jest to nigdzie wpisane w uzasadnieniu.  

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że musiałby to sprawdzić. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  zarządziła przerwę, która trwała od 11:17 do 11:30. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że 24 października w § 4010 w rozdziale 

75416 miało miejsce zwiększenie uchwałą rady o 11 000 zł. do kwoty 79 200 zł. Potem 

powiedziała, że następna była uchwała rady z 28 listopada, gdzie miało miejsce zwiększenie 

w tym samym paragrafie o 3 000 zł. do kwoty 82 200 zł. Następnie powiedziała, że nie była 

to żadna tajemnica, a w bieżącej uchwale jest zmniejszenie o 418 zł. do kwoty 81 782 zł. 

Dodała, że wynagrodzenia straży mają różne nieprzewidywane elementy np. dyżury, nocne 

godziny, weekendy.   

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że to są poważne zmiany, bo nie może być tak, że   

w ciągu roku jest ok. 15 000 zł. dodane na wynagrodzenie straży.  Potem powiedział, że 

przedtem nie było takich sytuacji, a  teraz są zaplanowane fotoradary, które funduje rada. 

Dodał, że to miało iść na drogi, a nie na wynagrodzenia. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ciągle radni nie wszystko do końca mają 

powiedziane. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że strażnik był powoływany do innych 

obowiązków. Potem powiedziała, że doszły fotoradary i nowe obowiązki strażników. 

Następnie powiedziała, że nie było dyskusji nad tym, że teraz mają do obsługi  fotoradary, 

 a reszta ich nie dotyczy. Powiedziała, że to co powiedziała pani skarbnik jest to do przyjęcia, 

i takie rzeczy mogą się zdarzyć. Dodała, że jeśli chodzi o straż miejską radni powinni na 

komisji poświęcić dużo czasu, żeby pewne sprawy wyjaśnić. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dodatkowe środki z fotoradarów powinny 

zwiększyć bezpieczeństwo  na drogach. Potem zapytała ile jest tych dodatkowych środków.  

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że na dzień dzisiejszy jest 185 000 zł. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła skarbnik o odczytanie uchwały. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odczytała treść uchwały. Następnie powiedziała, że w pkt. 

9 powinno być § 11 pkt. 2. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych: za głosowało 8 radnych, nikt nie był 

przeciw, a 7 radnych wstrzymało się od głosu. 
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że pomimo burzliwej dyskusji uchwała została 

podjęta ośmioma głosami za i radni wykazali się dużą odpowiedzialnością, żeby nie było 

problemów.  

 

Uchwała Nr XLV/184/2013 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 ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Powiedziała, że projekt był omawiany na komisji i były sugestie, 

żeby w § 1 po punktach 1,2,3,4 dopisać, że „płatności mogą być dokonywane w terminach co 

miesiąc do 15 każdego miesiąca”. Potem odczytała proponowany projekt uchwały. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że miał wątpliwości, czy ostatni zapis do 15 listopada  

i przełożenie go o każdy miesiąc nie spowoduje pewnych niejasności w dochodach budżetu 

na koniec roku. Dodał, że jest do 15 grudnia i można tak zostawić. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jest do 15 listopada. Potem powiedziała, że 

prawidłowo powinny być opłaty z dołu, bo są rożne zmiany i po ich naniesieniu powinno się 

przyjmować opłaty. 

 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja w której radny Z. Maciaszek powiedział, że na 

komisji był ustalony dodatkowy punkt, więc na dzisiejszej sesji uchwała powinna być z tym 

punktem dodatkowym. Natomiast przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radni nie 

dostali nowej propozycji uchwały. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że chciałby wnieść autopoprawkę w § 1 pkt. 2, 

dotyczącą odwrócenia kolejności zapisu, żeby było, że opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest uiszczana przelewem na rachunek bankowy Gminy Golina lub w kasie  

urzędu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła Burmistrza o odczytanie dokładnej treści. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odczytał następującą treść § 1 pkt. 2: „opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy 

Gminy Golina lub w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1, 62-590-Golina”. 
 

Potem nastąpiła dyskusja, w której  radny L. Sieczkowski zapytał, gdzie znajduje się punkt 

dotyczący miesięcznego opłacania. Później Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że 

powinno to być jako 5 punkt w  § 1. Następnie przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że 

była propozycja aby znalazło się to jako podpunkt nr 5, że płatności mogą być dokonywane  

w terminach co miesiąc. Natomiast skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz zaproponowała, żeby 

omawiany zapis był umieszczony w § 1 jako dodatkowe zdanie. W dalszej części dyskusji  

przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dopisuje się, że płatności mogą być 

dokonywane w terminach co miesiąc. Dodała, że intencją projektodawcy uchwały jest żeby 

wpłacać kwartalnie, aby ograniczyć ilość dokumentów, a to jest tylko alternatywa. Następnie 

Burmistrz Goliny T. Nowicki zaproponował, żeby utrzymać kwartalnie, a w indywidualnych 

przypadkach dopuścić płatność co miesiąc.  
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Radny S. Szczepaniak  powiedział, że projektodawca chce kwartalnie i jeżeli rada chce żeby 

było też miesięcznie, to powinna ten punkt przegłosować jako zmiany rady. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wniosek radnego jest słuszny. Potem 

powiedziała, że radni stoją na stanowisku, żeby dopisać, iż dopuszcza się również płatność   

w okresach miesięcznych. Następnie zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego. 

 

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 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Wniosek radnego S. Szczepaniaka został uwzględniony. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały z naniesionymi poprawkami. 

 

Radny W. Wojdyński  powiedział, że autopoprawkę również należy przegłosować. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  zarządziła glosowanie nad przyjęciem autopoprawki 

Burmistrza. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciw, a 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Następnie przewodnicząca A. Kapturska poddała uchwałę w sprawie ustalenia terminu, 

częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz 

z naniesionymi poprawkami 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 XLV/185/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Punkt 8 

 

Przewodnicząca A. Kapturska w kolejnym punkcie obrad dotyczącym podjęcia uchwały  

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi powiedziała, że projekt był omawiany na wielu komisjach. Następnie odczytała 

treść uchwały i poddała ją pod głosowanie. 

 

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

wzięło udział 15 radnych: za przyjęciem uchwały nie głosował żaden radny, 9 radnych było 

przeciw, natomiast 6 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Projekt uchwały nie został przyjęty i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że pozostają opłaty za selektywne 6 zł., a za 

nieselektywne 9 zł. Potem zwróciła się z prośbą do mieszkańców, aby segregowali. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że chciałby wytłumaczyć dlaczego pojawiła się ta 

uchwała. Wyjaśniając powiedział, że gmina musi spełniać pewne warunki co do 

segregowanych odpadów i miało to być skłonienie mieszkańców, żeby płacili mniejszą opłatę 

i prowadzili segregację. Powiedział, że jak do tej pory nie można dotrzeć apelami do 

mieszkańców, bo większość złożyła korekty i deklaruje, że nie będzie segregować. Dodał, że 

nie było innego wyjścia, bo różnica 3 zł. jest zbyt mała, żeby była motywująca. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że stanowisko rady jest takie, aby dać szansę 

mieszkańcom, żeby podnieść świadomość. Dodała, że trzeba spełnić wymogi, a jeśli 

mieszkańcy się nie wykażą, to trzeba będzie podnieść. 

 

Punkt 9 

 

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

otrzymane materiały są bardzo obszerne i nie wszystkie zmiany w statucie pokrywają się  

z uchwałą, bo §12 pkt. 22 inaczej brzmi niż statut. 

 

Radny Z Maciaszek powiedział, że jest dobrze, ponieważ różnica polega na tym, że został 

wyrzucony pkt. 22 i punkty zostały przesunięte do góry. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że poza tym jednym punktem statut pokrywa się 

z uchwałą. Potem zaproponowała, żeby przegłosować propozycję uchwały w obecnej formie, 

a w razie wątpliwości uchwała będzie odrzucona. Dodała, że radni otrzymali propozycje 

uchwały i były one omawiane na komisji, dlatego nie będzie ona odczytywana. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy projekt statutu i uchwała są spójne, czy się różnią. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zostało to wcześniej wyjaśnione. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że na statucie nie ma żadnej daty. 

  

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ogólnie statut jest prawidłowy, bo inną 

czcionką są naniesione zmiany zgodnie z uchwałą. Potem powiedziała, że uchwała będzie 

poddana pod głosowanie, bo były prośby, aby na najbliższej sesji podjąć uchwałę. Następnie 

przystąpiła do głosowania. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 radnych, nikt nie był przeciw, natomiast  

8 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Uchwała Nr XLV/186/2013 Rady Miejskiej w Golinie została przyjęta i stanowi załącznik nr 

7 do protokołu. 

 

Punkt 10 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2014 rok. 

Powiedziała, że plan pracy był omawiany na komisji, a następnie odczytała projekt uchwały  

i poddała pod głosowanie. 



14 

 

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 XLV/187/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Punkt 11 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki w sprawie wysypiska w Przyjmie powiedział, że formalnie jest 

to rekultywacja wyrobiska pożwirowego. Potem powiedział, że 15 listopada odbyło spotkanie 

w Urzędzie Marszałkowskim pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa 

Powiatowego w Koninie. Powiedział, że z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że zostało wysłane 

zapytanie do Ministra Ochrony Środowiska. Natomiast w sprawie spotkania w Rosnówku 

powiedział, że temat Przyjmy nie był tam poruszany, bo było to podsumowanie roku. 

Powiedział, że Marszałek i Wojewoda prezentowali co udało się zrobić w roku 2013.  Dodał, 

że temat Przyjmy będzie monitorowany i jeśli pojawią się nowe dane, to zostaną 

przedstawione. 

 

Radny L. Sieczkowski zapytał, czy można tam wywozić śmieci. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że wszystkie pozwolenia zostały wstrzymane  

i rekultywacja została wstrzymana. Powiedział, że podejrzewa, że nic się nie zmieniło, bo 

wiadomości by dotarły. 

 

Radny L. Sieczkowski powiedział, że mieszkańcy zgłaszają, że wożą nocami. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki w sprawie ul. Strażackiej powiedział, że jedynym wydatkiem 

gminy była budowa kanalizacji deszczowej, czyli trzy studzienki w okolicach skrzyżowania 

GS-u i banku, oraz kawałek kolektora do studzienki przy ul. Nowej. Potem powiedział, że 

masę kładła ta sama firma, co na ul. Poniatowskiego. W sprawie chodników powiedział, że 

jest podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na zagospodarowanie terenu obok jezdni 

wzdłuż ul. Strażackiej, czyli chodniki i parkingi. Dodał, że jest to realizowane w ramach 

środków unijnych w kwocie 154 000 zł., a przetarg będzie ogłoszony w przyszłym roku. 

 

Radny W. Wojdyńsk zapytał, czy jest podpisana umowa między tym co płaci, a właścicielem 

ulicy. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie ma takiej umowy. Dodał, że jest tylko 

umowa podpisana ze Starostwem na dotację w wysokości 200 000 zł. do ul. Poniatowskiego. 

 

Punkt 12 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Radny Z. Maciaszek odnośnie wypowiedzi prezesa ZGKiM zapytał czy mała ilość odpadów 

segregowanych wychodzi z listy czy w rzeczywistości. Powiedział, że wiele osób odstawia 

śmieci osobno, a deklaruje niesegregowane. Potem zapytał, czy 10-12 % jest od ilości czy 

wynika ze złożonych deklaracji. 
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Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że wynika to bezpośrednio z fizycznej ilości zebranych 

odpadów i dostarczonych do regionalnej instalacji na ul. Sulańską. 

 

Radny M. Zieleziński odnośnie odpadów segregowanych zapytał, czy jeżeli mieszkańcy 

Goliny bezpośrednio odstawiają do punktu skupu na terenie Goliny np. plastik lub papier, czy 

jest to liczone do ogólnego bilansu segregowanych. 

 

Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że nie posiada takich danych. 

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że jest to odstawiane na terenie Goliny i powinno się liczyć 

do statystyk. 

 

Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że nie odpowie na to pytanie, ponieważ jest to poza jego 

wiadomościami i takiej statystyki nie prowadzi. 

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że jeżeli byłaby w umowie zawarta odsprzedaż panu 

Szykownemu przez zakład zbierający, to wszystkie oddane odpady mogłyby być doliczone  

i procent byłby o wiele większy. Potem powiedział, że Burmistrz zadecydował, że trzeba 

oddawać na ul. Sulańską.  

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie była to decyzja Burmistrza. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że wynika to z programu wojewódzkiego. 

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że program wojewódzki wskazywał, a nie nakazywał. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki  powiedział, że jest radny powiatu M. Durczyński, który jest 

również radnym Gminy Kleczew, dlatego zna temat Kleczewa i gmin wokół Kleczewa,  

w których Zakład Gospodarki Komunalnej wygrał przetargi, oraz czy może wozić na 

wysypisko do Kleczewa. Potem powiedział, że gmina musi postępować zgodnie  

z Wojewódzkim Programem Zagospodarowania Odpadów. Dodał, że korzystniej by było żeby 

odzyskane selektywne sprzedawać gdzieś, a nie płacić za nie, bo choć jest to symboliczna 

złotówka za tonę, to dochodzi transport i są to koszty. Powiedział, że pewne reguły są 

narzucone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego gmina musi postępować zgodnie  

z przepisami. 

 

Radny Powiatowy M. Durczyński wyjaśnił, że jest radnym wybranym z obwodu Golina –

Kazimierz – Kleczew. Powiedział, że jest duże niezrozumienie jeśli chodzi o podjęcie samej 

ustawy i jej wykonania przez Sejmik Wojewódzki oraz poszczególne gminy, ze względu na 

to, że nawet te gminy które posiadają własne wysypiska śmieci, a taką jest Gmina Kleczew, 

musi zmienić swoją uchwałę i dostosować do ustawy zleconej przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego. Potem powiedział, że radni w Gminie Kleczew dziwią się, że są 

gospodarzami na swoim terenie, a nie mogą decydować. Dodał, że decydują czynniki inne 

zewnętrzne nawet nie wojewódzkie, bo województwo powołuje się na ustawę uchwaloną 

przez sejm i podpisaną przez pana Prezydenta. Powiedział, że prędzej czy później Gminę 

Golina też to czeka ze względu na to, że nie ma żadnych ulg pod tym względem i musi to być 

dopasowane do ustawy, która miała być zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. 

Następnie powiedział, że ktoś tworzy prawo, ale nie pyta się tych na dole co dalej robić  

i zmusza do płacenia. Dodał, że samo uchwalenie ustawy miało być pozytywne i doprowadzić 

przede wszystkim do likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Potem powiedział, że jeśli procenty 
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nie będą spełnione to gmina będzie musiała płacić kary. Dodał, że w Kazimierzu Biskupim 

sytuacja jest gorsza. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz zapytała dlaczego w Kazimierzu Biskupim jest gorzej. 
 

Radny Powiatowy M. Durczyński powiedział, że jest tam Zakład Gospodarki Komunalnej,  

a wysypiska śmieci teoretycznie nie ma. Dodał, że radni chcieli, aby jak najmniejsze koszty 

przełożyły się bezpośrednio na mieszkańca i powoduje to, że się nie pokrywa. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w gminie też się nie pokrywa. 
 

Radny Powiatowy M. Durczyński powiedział, że jest problem co z tym zrobić. 
 

Sołtys Przyjmy M. Chlebowski powiedział, że w świetle ustawy gmina nie może zarabiać na 

śmieciach, ale nie może też tracić. 

 

Sołtys wsi Chrusty J. Karnafel  powiedział, że w myśl tzw. ustawy śmieciowej powinno być 

lepiej w środowisku i otoczeniu, ale spotyka się z dużą ilością wyrzuconych śmieci, bo jest 

dużo niekulturalnych osób. Dodał, że jest jeszcze dużo osób, które nie złożyły deklaracji  

i służby gminne, czyli dział, który się tym zajmuje w powiązaniu ze strażnikami i z ewidencją 

ludności powinny dotrzeć do tych osób. 
 

Radny L. Sieczkowski podziękował za wyrównanie drogi na ul. Nowej. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dzisiejsza sesja jest ostatnia w roku 2013. 

Potem poprosiła, aby śledzić informacje zamieszczane w Internecie, ponieważ spotkania rady 

nie są tajne i zachęciła do uczestnictwa w pracach rady. Następnie powiedziała, że 8 stycznia 

będzie debata społeczna dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego. Później 

powiedziała, że to jest ósma sesja w tym roku, podziękowała i podsumowała obecność 

sołtysów: na siedmiu sesjach uczestniczył: sołtys Radoliny K. Szymański, na sześciu sesjach 

uczestniczyli: sołtys Przyjmy M. Chlebowski, sołtys Kawnic J. Modelski, sołtys Barbarki  

S. Paszek, na pięciu sesjach uczestniczyła: sołtys Węglewa Z. Głuchowska, na czterech 

sesjach uczestniczył: sołtys wsi Lubiecz S. Simiński. Następnie podsumowała obecność 

radnych osiedlowych: na ośmiu sesjach uczestniczyli: przewodniczący Osiedla „Starówka” 

K. Walczyński, przewodniczący Osiedla „Zachód” P. Mielczarek, na sześciu sesjach 

uczestniczył: przewodniczący Osiedla „Wschód” J. Kapuściński. Potem powiedziała, że 

sołtysi się użalają, że nie mają płacone za udział w sesjach, ale nie jest to rozwiązane. 

Powiedziała, że symboliczna dieta na pewno by zachęcała do udziału w sesjach  

i podziękowała za patriotyczne podejście. Na podsumowanie podziękowała wszystkim 

radnym za obecność, dyskusje i wszystkie złożone głosy.  

 

Punkt 13 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca A. Kapturska podziękowała wszystkim 

zebranym za przybycie i o godz. 12:53 zamknęła obrady XLV Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Beata Szymczak 

                   Anna Kapturska 


