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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIX/2013 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 20 czerwca 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 Burmistrz Andrzej Budny, Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz, radca prawny Dominik Kurowski oraz 

zaproszeni goście. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1   

XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 

Kapturska o godz. 12:00 i powitała gości. 
 

Punkt 2 

Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2012 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy Golina za rok 2012, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/31/5/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy za 2012 rok, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2012, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2012 rok. 

7. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2012 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2012 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2012 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2012 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

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

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

w Golinie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013 – 2020”. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju 

gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pomnika i zastąpienia go tablicą pamiątkową. 

12. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w I i II 

kwartale 2013 roku. 

13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 
Po odczytaniu porządku obrad przewodnicząca A. Kapturska podała, że na ustawowy stan 15 

radnych obecnych jest 14, więc wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne. 

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej 
1
/2 radnych.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie lokalu mieszkalnego  

i ustalenia wysokości bonifikaty. Projekt był omawiany na Komisjach Rady, a przyspieszy to 

załatwienie sprawy. 

 

Radny Z. Maciaszek zgłosił formalny wniosek o wyłączenie z porządku obrad pkt. 8, 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji 

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

Kultury w Golinie, m. in. ze względu dużą ilość tematów. Temat powinien być włączony  

w obrady Komisji Rady Miejskiej. Konieczne jest przedstawienie radnym struktury 

organizacyjnej i obecnych dyrektorów, oraz jakie będą koszty z tym związane. Jeżeli takie 

będzie rozwiązanie, to powinno ono przynieść efekty wymierne, a nie zwiększać koszty. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poddała obydwa wnioski pod głosowanie.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 14.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych. 

- Za wnioskiem Burmistrza Goliny, dotyczącym włączenia punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości 

bonifikaty opowiedziało się 14 radnych. Punkt został włączony po pkt. 11. 

- Za wnioskiem radnego Z. Maciaszka dotyczącym wyłączenia z obrad punktu 8 dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury  

za głosowało -11 radnych, przeciw głosował -1 radny, wstrzymało się -2 radnych.  

Wniosek został uwzględniony, więc pkt. 8 został wyłączony z obrad. 

 

Radny L. Kwiatkowski zgłosił wniosek, aby uchwała dotycząca zgody na zbycie lokalu 

mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty była podjęta w pkt. 8 obrad. Wniosek został 

przyjęty. 

 

Radny W. Wojdyński zwrócił się z pytaniem odnośnie pkt. 11 dotyczącego podjęcia uchwały 

w sprawie likwidacji pomnika i zastąpienia go tablicą pamiątkową. Temat nie był omawiany 

na komisjach, a zostało to włączone w porządek obrad.  Jakie są ustalenia między ambasadą  

a gminą odnośnie podjęcia takiej uchwały. Jeżeli ma być podjęta uchwała to powinna być  

o zamiarze likwidacji, żeby nie było konfliktu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że temat był omawiany. 
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Radca prawny D. Kurowski powiedział, że ustawa mówi jedynie, że Rada Gminy może 

podjąć uchwałę albo o likwidacji, albo o utworzeniu jakiegoś pomnika. Są tylko dwie 

możliwości. Nie może być podjęta uchwała o zamiarze usunięcia. To jest jednoznacznie 

wskazane  

w ustawie. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy może być uchwała o zamiarze połączenia Biblioteki 

i Domu Kultury.  

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że w przypadku utworzenia nowej instytucji ustawa 

mówi, że na początku musi być zamiar, który należy ogłosić oraz trzeba uzyskać zgodę Rady 

Bibliotecznej. Dopiero wtedy może być podjęta końcowa uchwała.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy nie będzie konfliktu z ambasadą w związku z podjętą 

uchwałą. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że to nie jest wiadome. Zgoda konsula jest, a kwestia 

pomnika została przedstawiona tylko w świetle prawnym. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wcześniej temat dotyczący pomnika był 

poruszany, choć nie było go w porządku komisji. Ponadto rozwiązanie sprawy jest pilne, bo 

trwają prace remontowe na P. K. Wielkiego. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że temat jest pilny, ale była tylko wzmianka, więc nie 

wiadomo, co miałoby zastąpić pomnik.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że rozmowy na ten temat jeszcze trwają i będzie 

to bardziej sprecyzowane. W miejscu pomnika żeby ślad pozostawić, zgodnie z projektem 

uchwały wraz z uzasadnieniem ma być tablica na budynku remizy OSP. 

 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że wszystko jest zapisane w treści uchwały.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że określa treść uchwały i uzasadnienie. Chodzi  

o pilne załatwienie ze względu na prace remontowe i dlatego przychylono się do wniosku 

Burmistrza o włączenie tego punktu w porządek Sesji Absolutoryjnej.  

 

Radny prawny D. Kurowski poprosił radnego K. Michalaka o sprecyzowanie, czy jego 

wypowiedź jest wnioskiem formalnym, bo wówczas konieczne będzie głosowanie. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że nie jest to wniosek formalny o odłożenie, ale zależy mu 

tylko na informacji. Pomnik jest pamiątką historii, której nie należy niszczyć i trzeba go 

przemieścić.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

 

Na 14 radnych obecnych 14 opowiedziało się za przyjęciem nowego porządku.  
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Porządek sesji po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2012 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, sprawozdania 

rocznego  

z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina 

za rok 2012, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/31/5/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia 

opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

za 2012 rok, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2012, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2012 rok. 

7. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2012 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2012 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2012 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2012 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia 

wysokości bonifikaty. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013 – 2020”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju 

gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pomnika i zastąpienia go tablicą pamiątkową. 

12. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w I i II 

kwartale 2013 roku. 

13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak złożyła wniosek o przyjęcie protokołów z XXXVII  

i XXXVIII Sesji bez czytania, ze względu na długi porządek obrad Sesji.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska podała wniosek pod głosowanie.  
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Na obecnych 14 radnych za przyjęciem protokołów bez czytania opowiedziało się 13 

radnych, wstrzymał się 1 radny. Protokoły zostały przyjęte bez czytania. 
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny T. Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, co 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że w związku z trwającymi pracami remontowymi na 

Placu Kazimierza Wielkiego uległ poprawie wizerunek Goliny o czym świadczą pozytywne 

telefony od społeczności. Radny L. Kwiatkowski powiedział, że aby Plac Kazimierza 

Wielkiego wyglądał jeszcze lepiej trzeba rozwiązać różne problemy. Jako pierwszy poruszył 

problem  konieczności podjęcia działań wobec budynku narożnikowego przy ul. Kościuszki, 

który jest w bardzo złym stanie technicznym. Następnie zapytał, czy władze Gminy Golina 

zastanawiały się nad kwestią posesji, które są do malowania lub odnawiania w obrębie prac 

remontowych na Placu Kazimierza Wielkiego. W dalszej kolejności radny L. Kwiatkowski 

zwrócił się z wnioskiem o wzmożenie monitoringu i patroli w szczególności na Placu 

Kazimierza Wielkiego w godzinach popołudniowych i wieczornych. Podkreślił, że jest to 

ważne ze względu na nowo postawione ławki i inne rzeczy i zależy mu na tym żeby było to 

uszanowane. W kolejnym punkcie został przedstawiony wniosek, aby zakazano naklejania 

ogłoszeń na słupach bez zezwolenia Gminy Golina lub Domu Kultury, w zależności od tego 

komu to zostanie przypisane. Powiedział również, że taka praktyka jest stosowana w innych 

gminach, a chodzi o to, że na słupach nie ma miejsca na ogłoszenia Domu Kultury i pozostają 

niezauważone. Plakaty Domu Kultury z minionych imprez są oklejone na drzewach przez 

zbyt długi czas. Na słupach powinien więc być napis zakazujący oklejania bez zgody władz 

Gminy Golina. Na koniec radny zwrócił się z zapytaniem, czy w tym roku będzie wykładana 

kostka brukowa na ul. 1-go Maja. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  zapytała jakie są przewidziane działania w kierunku 

zagospodarowania zieleni przy Placu Kazimierza Wielkiego. Z jednej strony jest nowy pas 

zieleni, a po drugiej stronie, gdzie rosną drzewa jest stary pas zieleni i wygląda to 

niekorzystnie. 

 

Radny W. Grodzki zwrócił uwagę na to, że przy drodze krajowej nr 92 wycięto lipy, ale nie 

wykarczowano wszystkich pni. Częściowo zrobiono to przy Placu Kazimierza Wielkiego, ale 

na ul. Mickiewicza w jednym miejscu są kwietniki, a w drugim pnie. Ponadto  zwrócił się  

z prośbą o uporządkowanie placu przy bramce viaTOLL w Golinie.  

 

Radny W. Wojdyński w pierwszej kolejności zapytał, w jakiej formie zostały podpisane 

zobowiązania dotyczące wywożenia śmieci od lipca 2013 r. na ul. Sulańską w Koninie i co się 

stanie w przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku. Powiedział też, że za śmieci, które 

podlegają recyklingowi dostawca otrzymuje zapłatę, a Gmina w przypadku wywożenia musi 

zapłacić, a ponieważ wysypisko na ul. Sulańskiej nie jest konkurencyjne dla innych wysypisk, 

to dlaczego trzeba w to miejsce wywozić. Następnie radny W. Wojdyński zapytał, co zostało 

zrobione w celu zagęszczenia terenu po budowie kanalizacji burzowej na Osiedlu „Zachód”, 

oraz czy odpowiedziano mieszkańcom skarżącym się w tej sprawie. Na zakończenie zwrócił 

się zapytaniem dotyczącym przygotowania zmian budżetowych w celu rozpoczęcia remontu 

adaptacji pomieszczeń lokalowych Szkoły Podstawowej w Kawnicach celem uruchomienia 

od 1 września 2013 roku oddziałów przedszkolnych. Jest to ważne ze względu na 

konieczność płacenia na rzecz Konina ok. 80 tys. zł. i pozwoliłoby uchronić Gminę od 

zbędnych wydatków.  
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Wobec braku kolejnych wniosków i zapytań Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do 

kolejnego punktu obrad. 

 

 

Punkt 6 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2012 rok: 

Przewodnicząca Anna Kapturska oddała głos Burmistrzowi Goliny Tadeuszowi Nowickiemu. 
 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy Golina za rok 2012: 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki zwrócił się do Wysokiej Rady w następujących słowach: 

„Zarządzeniem nr 14/2013 z dnia 18 marca 2013 roku przedłożyłem Radzie Miejskiej 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia 

za rok 2012.  

Powyższe sprawozdania, sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną w myśl art. 

270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna 

sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium. 

Z przedstawionej informacji wynika, że kwota zgromadzonych środków na 

rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 wynosiła 1.546.034,06 zł, natomiast zadłużenie  

z tytułu zaciągniętych kredytów – 9.833.625,00 zł. 

W trakcie roku plan dochodów i wydatków budżetowych był nowelizowany 22-

krotnie; 7 razy - uchwałami Rady i 15 - zarządzeniami Burmistrza. 

Po w/w nowelizacjach plan dochodów na rok 2012 wyniósł 30.487.166,10 zł tj.  

o 1.005.114,10 zł więcej niż zakładano w pierwotnym projekcie i został zrealizowany w 99,34 

%, a w zakresie dochodów własnych – w 99,26 % .  

Mimo dobrego wyniku w zakresie dochodów oraz prowadzonych działań 

windykacyjnych, nadal utrzymują się znaczne zaległości z tytułu podatków i opłat –  

w stosunku do stanu na koniec roku 2011 zaległości wzrosły o 93.936,14 zł, przy czym  

w kwocie tej 65.318,37 zł dotyczy mandatów za przekroczenie prędkości.  

Plan wydatków na rok 2012 wynosił pierwotnie 26.444.552 zł i  

w wyniku nowelizacji został zwiększony o 2.714.261,10 zł do kwoty 29.158.813,10 zł. Plan 

ten został zrealizowany na poziomie 95,72 %.  

W roku 2012 rozpoczęto 5 zadań, na realizację których  

pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych. Są to: 

- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina” – w roku 

2012 wydatki wyniosły 103.590 zł; 

- „Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Goliny etap I i II” -

w roku 2012 wydatki na obydwa te zadania wyniosły 170.671,57 zł; 

- „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele kultury, 

rekreacji i integracji społecznej” – w roku 2012 wydatkowano 43.958,88 zł; 

- „Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem 

Biblioteki Publicznej w Golinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 176.137,32 zł.    

W/w zadania są kontynuowane i zostaną ukończone w roku bieżącym. Łącznie w 2012 

roku zrealizowano lub dofinansowano realizację 11 zadań inwestycyjnych, pozyskując na ten 

cel środki zewnętrzne w kwocie 1.440.195 tyś. zł, przy czym część tej kwoty stanowił zwrot 
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wydatków zrealizowanych w roku 2011. Dofinansowanie do zadań kontynuowanych w roku 

2013 zostanie wypłacone w roku bieżącym, po ich zakończeniu.  

Na rok 2012 po raz drugi uchwalono utworzenie funduszu sołeckiego. Łączna kwota 

wydatków w ramach funduszu wyniosła 222,7 tyś. zł, a realizowano takie zadania jak 

remonty i doposażenie świetlic wiejskich, remonty dróg i chodników, uzupełnienie 

oświetlenia, ogrodzenie i utwardzenie placów, zakup odzieży ochronnej dla OSP, organizacja 

imprez kulturalno-sportowych.  
Wysoka Rado, szczegółowe dane, dotyczące realizacji budżetu, są zawarte w przedłożonej 

Państwu informacji. Mam nadzieję, że na jej podstawie Rada będzie mogła ocenić 

dotychczasowe działania”. 
 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/31/5/Ko/2013 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2013 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok: 
 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała Uchwałę Nr SO-0954/31/5/Ko/2013 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2013 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy za rok 2012, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu; 
 

Na obrady XXXIX Sesji przybył radny M. Zieleziński, wobec czego stan obecnych radnych 

wynosi 15. 

 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za 

rok 2012: 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za 2012 rok, który stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
 

d) dyskusja: 
 

Przewodnicząca A. Kapturska otworzyła dyskusję nad przedstawionymi przez Burmistrza 

Goliny sprawozdaniami za rok 2012, oraz opinią Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że 

do dyskusji nikt się nie zgłosił, Przewodnicząca A. Kapturska zamknęła dyskusję. 
 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2012 rok. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, a następnie zarządziła głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

W trakcie podejmowania uchwały na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 

również 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXIX/155/2013 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
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Punkt 7 

Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2012 rok: 

Przewodnicząca A. Kapturska przechodząc do kolejnego punktu obrad udzieliła głosu 

przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej W. Wojdyńskiemu. 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2012 rok: 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny, co stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania 

budżetu za 2012 rok: 
 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała Uchwałę Nr SO-0955/58/5/Ko/2013 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2013 r. w 

sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Stanowi ona załącznik nr 8 do 

protokołu.  
 

c) dyskusja: 
 

Po odczytaniu wyżej wymienionego dokumentu przewodnicząca A. Kapturska otworzyła 

dyskusję. Ze względu na brak pytań dyskusja została zamknięta. 
 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 

2012 rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej): 
 

W kolejnym punkcie obrad Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała zebranym  

o tym, że głosowanie dotyczyć będzie wniosku Komisji Rewizyjnej i odnosi się do 

wykonania budżetu. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2012 rok. W dalszej kolejności wniosek Komisji Rewizyjnej został 

poddany pod głosowanie. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.  

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, przeciw – 2 radnych.  
 

Uchwała Nr XXXIX/156/2013 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Goliny za 2012 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska złożyła gratulacje Burmistrzowi Goliny za uzyskane 

absolutorium i życzyła, aby budżet mógł być w przyszłości większy i aby udało się go dobrze 

zrealizować.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki podziękował za udzielone absolutorium i podkreślił, że 2012 

rok był trudny. Jednak na miarę możliwości w 2012 roku udało się wykonać budżet w takiej 

wersji jaka była uchwalona. Jednocześnie chciałby dołożyć wszelkich starań, aby w 2013 

roku można było w podobnym procencie wykonać budżet. Wyraził również nadzieję, że uda 

mu się w 2013 roku wykonać wszystkie zadania, które są zaplanowane.  

 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła przerwę, która trwała od 13:45 do godz. 13:55. 

Po przerwie obrady  XXXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały wznowione. 
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Po zakończeniu przerwy radny J. Szrama jest nieobecny, wobec czego stan obecnych radnych 

wynosi 14. 
 

Punkt 8 

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

zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty. Następnie powiedziała, iż 

sprawa była omawiana na ostatniej Komisji Rady Miejskiej w Golinie. Wobec braku pytań 

przewodnicząca podała projekt pod głosowanie.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 14. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.  

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Uchwała Nr XXXIX/157/2013 Rady Miejskiej w Golinie została przyjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 

Punkt 9 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zgłoszenia 

sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Następnie Przewodnicząca 

A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem tej uchwały.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 14.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.  

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Uchwała Nr XXXIX/158/2013 Rady Miejskiej w Golinie została przyjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 

Punkt 10 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do 

nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna na lata 2007-2013. Projekt został podany pod głosowanie. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 14.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.  

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Uchwała Nr XXXIX/159/2013 Rady Miejskiej w Golinie została przyjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Punkt 11 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji pomnika  

i zastąpienia go tablicą pamiątkową. 

 

Radny J. Szrama wrócił na salę obrad. Stan obecnych radnych wynosi 15. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał gdzie będzie usytuowana tablica i jaki będzie na niej napis. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że tablica będzie usytuowana na Placu Kazimierza 

Wielkiego w pobliżu miejsca usytuowania pomnika. Umieszczenie tablicy jest planowane na 
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jednym z pobliskich budynków Straży OSP i będą przeprowadzone rozmowy w tym kierunku 

lub na kamieniu, który jest na placu Gminy. Napis będzie dokładnie taki jak obecny na 

pomniku. Istnieje możliwość żeby napis był w języku polskim. W tej kwestii są jednak 

wątpliwości, ze względu na treść. Prawdopodobnie napis będzie pozostawiony w oryginale tj. 

w języku rosyjskim. Z uzyskanych informacji wiadomo, iż pomnik ten powstał z inicjatywy 

stacjonującej ówcześnie jednostki żołnierzy radzieckich, którzy zrobili to na polecenie, a nie 

ówczesnych mieszkańców Goliny. Sekretarz Goliny H. Bąk podkreślił, że likwidacja pomnika 

jest istotna. Pozwoli to na lepszy wizerunek placu oraz na zwiększenie bezpieczeństwa na 

placu manewrowym. Nie powinno być problemów z jego likwidacją. 

 

Radny K. Michalak zapytał, czy obecną tablicę udałoby się zdemontować? 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że tablica jest nieczytelna. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska podała projekt uchwały w sprawie likwidacji pomnika  

i zastąpienia go tablicą pamiątkową pod głosowanie. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych.  

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 1 radny 

wstrzymał się od głosu. 

 

Uchwała Nr XXXIX/160/2013 Rady Miejskiej w Golinie została przyjęta i stanowi załącznik 

nr 12 do protokołu. 
 

Punkt 12 

Przewodnicząca A. Kapturska udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej  

W. Wojdyńskiemu, który zapytał obecnych czy mają uwagi odnośnie protokołów z kontroli 

przeprowadzonych w I i II kwartale 2013 roku. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz poprosiła o wyjaśnienie informacji podanych w przedostatnim 

akapicie protokołu Komisji Rewizyjnej za I kwartał (załącznik nr 14 do protokołu).  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że z podanej w umowie kwoty nic nie wynika. 

Nie jest wiadome czy jest to rozliczenie miesięczne czy roczne. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że zleceniobiorca miał 

wypłacaną kwotę 600 zł. co miesiąc. Umowa w §1 zawiera termin 12 miesięcy, natomiast 

zleceniodawca, czyli Gmina wypłacał co miesiąc, co jest niezgodne z umową.   

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie zostało napisane za jaki okres było wypłacone 

600 zł.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że za wykonanie czynności z §1 przysługuje zleceniobiorcy 

wynagrodzenie w wysokości 600 zł.   

 

Radca prawny D. Kurowski stwierdził, iż zapis umowy jest niejasny. Umowa powinna być 

dokładnie określona. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że nikt wcześniej nie zgłosił 

uwag, więc nieprawidłowość powinna zostać naprawiona. Zleceniobiorca powinien zwrócić 



11 

 

pozostałą część kosztów w związku z czym pieniądze powinny wpłynąć na konto Gminy. 

Zapytał również, czy radni zgadzają się z jego wnioskiem, aby pieniądze zostały zwrócone na 

konto Gminy. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że strony podpisujące umowę miały na myśli 

wynagrodzenie w skali miesiąca. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że Komisja Rewizyjna ocenia wyłącznie dokumenty. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że Komisja Rewizyjna nie powinna żądać zwrotu.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że sprawa wymaga wyjaśnienia. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że komisja nie zajmowała się 

tym tematem, bo jeśli nie było uwag to sprawa nie była podnoszona. Tym bardziej, że 

protokół za II kwartał był sporządzony w trybie  przyspieszonym. Jeśli wpłynąłby jakikolwiek 

sprzeciw dotyczący tego zapisu Komisja Rewizyjna odniosłaby się do tego. Nic nie wpłynęło, 

więc przyjęte to zostało za stan faktyczny. Dlatego Komisja Rewizyjna w protokole do RIO 

nie wykazała radzie innych uwag ze względu na ważny interes podatnika gminy. Jeśli ta 

kwestia jest niejasna, to Komisja Rewizyjna zbierze się ponownie i przedstawi swoje wnioski.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska podkreśliła, że jeśli są wątpliwości to trzeba przedstawić temat 

do wyjaśnienia na wspólnych komisjach. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że jego zdaniem nie ma co 

wyjaśniać, gdyż analizie podlegają tylko dokumenty. Następnie dodał, że miałby jeszcze kilka 

uwag, ale nie chce ich przedstawiać. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jeśli są jakieś wątpliwości to trzeba o tym 

powiedzieć. Nie można mówić, że jest źle i tego nie ujawniać. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że burmistrz nie może oceniać tego co 

zostało napisane przez komisję, bo  jej zadaniem jest kontrola wykonania zadań. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jeśli coś jest jeśli coś jest źle i budzi wątpliwości 

to trzeba o tym informować.  

 

Wywiązała się krótka dyskusja pomiędzy Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  

W. Wojdyńskim, a Burmistrzem Goliny T. Nowickim. Radny W. Wojdyński na koniec 

powiedział, że Komisja Rewizyjna będzie obradować i sformułuje jasne i czytelne wnioski. 

Natomiast Burmistrz Goliny T. Nowicki na podsumowanie powiedział, że nie może być 

sytuacji, w której obecni na sesji goście wyjdą z przekonania, że coś zostało przez Komisję 

Rewizyjną zatuszowane.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła o to, żeby Komisja Rewizyjna się zebrała 

 i przedstawiła wyniki. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński zapytał czy do Przewodniczącej Rady 

wpłynęły jakieś wnioski dotyczące  protokołu nr 2/2013, odnośnie kontroli i jego wyniku.  
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie wpłynął żaden wniosek.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że zestawienie rzeczowo-

finansowe jest załącznikiem nr 5. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała burmistrza o szczegóły wykupu mieszkań. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki wyjaśnił, że koszty wykupionych mieszkań zostały wyliczone 

proporcjonalnie do właścicieli wykupionych lokali. 

  

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała obecnych radnych, czy wyrażają zgodę na to, aby 

protokoły nie były odczytywane. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy Rada Miejska w Golinie musi podjąć uchwałę o rekontroli 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że nie ma takiej potrzeby. 

  
Punkt 13 

 Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych  

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiadając na zadane pytania radnych powiedział:  

- Sprawa domu narożnikowego przy ul. Kościuszki jest w toku. Odbyło sie kilka spotkań  

z wykonawcami modernizacji Placu Kazimierza Wielkiego i inwestorami na tym terenie, 

którzy twierdzą, podobnie jak radny L. Kwiatkowski. Ponadto Straż Miejska podejmuje 

działania w sprawach zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców w tym przypadku, jak  

również podobna sytuacja jest w Kraśnicy. Sprawy te są w trakcie rozwiązywania. Jeśli 

rozmowa z właścicielem budynku  nie przyniesie skutku, to potrzebne będzie działanie 

nadzoru budowlanego, gdyż stanowi on zagrożenie życia i zdrowia.  

- Na malowanie elewacji budynku przy Placu Kazimierza Wielkiego jest przeznaczone 60 

tys. zł. W dwóch budynkach przy Placu Kazimierza 15 po wstępnej ekspertyzie konieczna 

jest wymiana okien, dachu oraz rynien, na całość więc może nie wystarczy środków, tylko 

na elewację, dach i okna. Prowadzone były rozmowy z p. Duszyńskim, który prowadzi 

podobną inwestycję w gminie Słupca i deklarował, że przystąpi do poprawy wizerunku  

i ociepli budynki.  

- W związku z oklejaniem słupów były prowadzone rozmowy z dyrektorem Domu Kultury 

 i jest to temat otwarty. Dom Kultury może pobierać opłaty za zgodę na naklejanie, 

natomiast Gmina nie ma takich uprawnień. Będzie to pod kontrolą. 

- Wyłożenie kostki na ul. 1-go Maja przedstawia się następująco: materiał już jest  

i w przyszłości będzie ogłoszony przetarg na dokończenie wjazdów lub postaramy się  

o środki z funduszu ochrony dróg. Wszystko zostanie rozstrzygnięte po przetargu. Jeśli 

wystarczy środków, ale mogą być przez to konieczne zmiany w budżecie, bo jest to 

znaczący koszt. 

- Trawniki po stronie biblioteki już są poprawione, a druga strona jest jeszcze przedmiotem 

rozmów z wykonawcą, gdyż nie było to zaplanowane. Została podjęta decyzja  

o zamontowaniu podlewania, którego koszt wynosi 7 tys. zł. W najbliższym czasie ma 

odbyć się spotkanie z wykonawcą. 

- W odpowiedzi na pytanie radnego W. Grodzkiego  powiedział że inspektorem tej drogi 

jest w-ce szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zadania są na bieżąco 

omawiane. GDDKiA finansuje częściowo budowę ul. Kilińskiego od posesji p. Piętki do 

skrzyżowania.  
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- Odpady na ul. Sulańską nie są podpisane, gdyż analizowany jest projekt umowy, który ma 

być podpisany. Nastąpi to w najbliższym czasie do 1 lipca tego roku. Aktualnie podpisana 

jest umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie na 

odbiór odpadów. Firma przygotowała również harmonogram odbioru odpadów 

zmieszanych i selektywnych. Jest on już dostępny na stronie internetowej, jak również 

każdy mieszkaniec będzie miał dostęp do informacji. Pracownicy ZGKiM wyjadą w teren. 

Nie wszyscy w jednakowym czasie będą napełniać worki, więc na pewno będzie 

indywidualne podejście.   

- Zagęszczenie terenu po budowie kanalizacji deszczowej na Osiedlu „Zachód” nie jest 

jeszcze zakończone. Jest problem, ponieważ ul. Generała Sikorskiego prawą stronę od 

ronda trzeba podłączyć do studni, która jest w jezdni ul. Cmentarnej. Jezdnia jest 

asfaltowa i są prowadzone rozmowy z wykonawcą, aby zrealizować te działania tak ,żeby 

uniknąć dewastacji drogi. Prawdopodobnie zostaną wykonane przewierty. Kolizja m. in. 

światłowodów powoduje, że sprawa się wydłuża.  

- W sprawie Szkoły Podstawowej w Kawnicach nie było zmian budżetowych, gdyż są one 

przygotowywane na najbliższe posiedzenie sesji i komisji ze względu na dużą liczbę 

propozycji odnośnie zmian budżetowych. Nowy dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Kawnicach jest bardzo zaangażowana i chciałaby dołożyć wszelkich starań, aby 

zatrzymać dzieci w Gminie. Cieszyłaby się z adaptacji tych pomieszczeń, jednak koszty 

są trudne dziś do sprecyzowania. Jeśli będą wszystkie potrzebne dane to na pewno będzie 

prośba do Rady o poparcie żeby zrealizować działanie.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że na Komisjach Rady był omawiany temat odstawiania 

śmieci na ul. Sulańską w związku z tym, że Burmistrz ma podpisane zobowiązania. Radny 

zapytał jakie to są zobowiązania i pod jakim rygorem ważności 

.  

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że sprawa z wywożeniem nieczystości na ul. 

Sulańską była omawiana podczas przystąpienia spółki mającej wybudować spalarnię. Jest to 

związane z udziałem 5 tys. za zgodą Rady a jednocześnie była wtedy deklaracja, a nie jest to 

przymus. Chodzi o uzyskanie środków unijnych na to, żeby powstała spalarnia. Aktualnie 

front nastawienia spółki prowadzącej inwestycję się zmienia, tym bardziej, że powstał 

program wojewódzki zatwierdzony przez sejmik który kodyfikuje, że odpady mają trafić pod 

wskazany adres na ul. Sulańską do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że jego zdaniem płacenie za recykling na ul. Sulańską 

byłoby brakiem gospodarności Gminy, ponieważ można odzyskać środki finansowe i nie 

płacić za nie. Następnie zapytał, dlaczego zostało to umieszczone w specyfikacji, jeśli 

wysypisko w Kleczewie jest tańsze. Potem powiedział, że mieszkańcy ul. ZWM w Golinie ze 

względu na zagęszczenie terenu po pracach kanalizacyjnych nie mogą przejechać. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że specyfikacja była wykonana prawidłowo  

i jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

odwoził wcześniej do Kleczewa, bo było taniej, niecałe 200 zł., a na ul. Sulańskiej jest ponad 

200 zł. Jeśli będzie możliwość odwożenia nieczystości do Kleczewa to Gmina z tego 

skorzysta. Ale przepisy ograniczają taką możliwość.   

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że Gmina ma ograniczenia, którym musi się 

podporządkować. Temat był wielokrotnie omawiany.  
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Wobec braku kolejnych pytań Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do kolejnego punktu 

obrad. 
 

Punkt 14 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady Osiedlowej Osiedla „Zachód” Piotr Mielczarek zapytał czy można 

skosić trawę na boisku „Orlik”. 

 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że został zakupiony odpowiedni sprzęt, ale się 

zepsuł po kilku dniach. Animator miał problemy z jej uruchomieniem. Temat ten jest 

przedmiotem zainteresowania.  

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że sprzęt zostanie naprawiony i trawa będzie 

skoszona. 

 

Radny W. Wojdyński zaproponował, żeby do usunięcia chwastów zastosować specjalny płyn. 

 

Przewodniczący Rady Osiedlowej Osiedla „Starówka” Krzysztof Walczyński zapytał 

dlaczego nie można na targowisku sprzedawać zwierząt, a zwierzęta sprzedawane są poza 

ogrodzeniem targowiska. Powiedział też, że trzeba stworzyć warunki, aby umożliwić 

sprzedaż zwierząt na targowisku. Tym bardziej, że Gmina Golina jest gminą rolniczą. 

Następnie zapytał jakie były oszczędności związane z wyłączeniem świateł w Gminie Golina 

i czy w tym roku też są planowane takie czynności. 

 

Radny K. Michalak zapytał, czy była rozmowa dotycząca drogi nr 92 prowadzącej do domu 

Państwa Trębasiewiczów, że w zamian za wybudowanie drogi uzyskają ulgi w podatku.  

W dalszej kolejności zapytał o to, kto organizuje badania prześwietlenia płuc i kto jest 

odpowiedzialny za informowanie mieszkańców gminy o przeprowadzanych badaniach. 

Stwierdził, że nie każdy ma możliwość sprawdzenia wiadomości na stronie internetowej 

gminy, więc najprostszym sposobem byłoby powiadomienie mieszkańców przez sołtysów.  

 

Radny M. Wieczorek zapytał jak wygląda sytuacja powodziowa i podtopienia na terenie 

gminy. 

 

Radny S. Szczepaniak zapytał czy będzie powołana komisja sprawdzająca sytuację 

poszkodowanych rolników. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy obecni sołtysi są poinformowani  

o sposobie wykonania ustawy śmieciowej na terenie gminy.  

 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że sołtysi nie są szczegółowo poinformowani  

o sposobie odbioru odpadów.  

 

Następnie Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła krótko posiadane przez siebie 

informacje i nastąpiła krótka dyskusja na wskazany temat. 

 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że kosiarka, która porządkuje pobocza dróg powinna 

jechać dwa razy. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zaproponowała takie rozwiązanie, ale 

kierownik p. Wojciechowski powiedział, że może przyjechać tylko jeden raz.  
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Radny L. Sieczkowski zapytał, czy jest możliwość wyrównania drogi ul. Nowej  

w Golinie i w jaki sposób można doprowadzić tę drogę do porządku.  

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że na remont drogi przy ul. Poniatowskiego w Golinie 

została przeznaczona kwota 200 tys. zł. i to zadanie ma wykonać Starostwo Powiatowe. 

Następnie zapytał na jakim etapie jest przygotowanie do realizacji tej inwestycji przez 

starostwo. Powinny być już podjęte działania, ze względu na to, iż to zadanie jest planowane 

na okres dwóch lat.  

 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała jakie są plany dotyczące naprawy drogi 

wjazdowej przy ul. Łąkowej w pobliżu sklepu „Biedronka”. 

 

Radny J. Szrama zapytał czy w sprawie drogi na Brzeźniak coś zostanie zrobione. 

 

Radna U. Furmaniak zapytała o naprawę nawierzchni asfaltowej w miejscowości Głodowo. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że stan tej drogi jest tragiczny. Następnie zapytał co się dzieje 

z wysypiskiem w Przyjmie, bo w powietrzu czuć nieprzyjemny zapach. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiadając na zadane pytania powiedział: 

- Powiatowy lekarz weterynarii wydał zakaz handlu zwierzętami na jarmarku w Golinie, ze 

względu na niedostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów. Musiałyby być 

zbudowane m. in. osobne boksy dla zwierząt zdrowych i chorych oraz pomieszczenie dla 

lekarza weterynarii. Aktualnie gminy na to nie stać. Dopóki wymogi nie zostaną 

zrealizowane handel jest wstrzymany. Na ulicy handel odbywa się bez zezwolenia, ale 

nikt tego zewnętrznie nie kontrolował. 

- Za światło nie ma jeszcze zapłaconej faktury, bo pojawiły się kwestie sporne. 26 czerwca 

odbędzie się walne zgromadzenie spółki w Kaliszu. Samorządy chcą oszczędzać i nie 

tylko Gmina Golina wyłącza światło. 

- Kosztorys sporządzony przez właściciela drogi, o którą pytał radny K. Michalak,  

p. Trębasiewicza był niekorzystny dla gminy. Oferta była niekorzystna, gdyż za duże 

pieniądze byłoby bardzo mało zrobione. Temat budowy drogi przez podatników został 

zawieszony. Obecnie właściciel stacji CPN przysyła pisma dotyczące poprawy drogi, 

ponieważ ich klienci skarżą się na stan drogi. W celu poprawy drogi zrealizowane było 

bieżące łatanie. 

- Usługi typu prześwietlenia, mammografia, krew utajona itp. to badania organizowane 

przez firmy, które to badania przeprowadzają i poprosiły gminę o udostępnienie lokalu. 

Informacja dotycząca poszczególnych badań jest umieszczona na stronie internetowej 

gminy jako informacja główna w danym momencie. Nie ma przeciwwskazań, żeby 

informacja była udzielana również w inny sposób.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że na ostatnim badaniu prawie nikogo nie było.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że to firma prowadząca badania powinna szerzej 

nagłaśniać o planowanych badaniach, a informacja ze strony gminy jest. Bardzo często 

organizowane są zapisy. Następnie udzielił kolejnych odpowiedzi: 

- Sytuacja powodziowa się stabilizuje, ale gmina nie może decydować, bo są różni 

zarządcy wałów. Poziom wody powoli się obniża, ale sytuacja jest trudna, bo są 

podtopienia.  Została powołana komisja, która na wniosek poszkodowanego rolnika 

oszacuje w terenie szkody.  
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- Odnośnie ustawy śmieciowej został wyłoniony wykonawca na odbiór odpadów, który 

będzie informował o terminach odbioru śmieci. Worki są zakupione przez zakład i będą 

dostarczone mieszkańcom. Ulotki informacyjne dotyczące segregacji były już wcześniej 

dystrybuowane do mieszkańców gminy. 

 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że miały być organizowane z mieszkańcami zebrania. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że na zebrania przychodzi bardzo mało osób,  

a ci którzy są aktywni, to na bieżąco się interesują tematem. Cały czas jest możliwość 

składania deklaracji. A w przypadku osób, które nie złożą deklaracji będzie wydawana 

decyzja administracyjna w oparciu o dane z ewidencji ludności.  

 

Radny M. Zieleziński zapytał czy można jeszcze składać korekty do deklaracji. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że cały czas deklaracje są weryfikowane.  

W sprawie remontu ul. Nowej w Golinie burmistrz powiedział, że jest on możliwy,  

a odpowiedzialność za prace równiarki w tym roku ponoszą sołtysi. 

- Odnośnie modernizacji ul. Poniatowskiego w Golinie, burmistrz powiedział, że prace 

powinny rozpocząć się w czasie wakacji. W najbliższym czasie będzie ta kwestia omawiana.  

- Naprawa drogi w kierunku „Biedronki” przeciągnęła się w związku z przeprowadzanymi  

negocjacjami z potencjalnymi wykonawcami w zakresie kosztów inwestycji. Pojawił się 

inwestor, który zrealizuje to zadanie za 46 tys. zł. W przyszłym tygodniu mają być podjęte 

działania w związku z tym. Na czas robót ul. Parkowa będzie przez pewien czas zamknięta.  

- Odnośnie drogi na Brzeźniaku zostały podjęte działania w celu naprawy sytuacji.  

- Sprawa wysypiska śmieci na Przyjmie została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego, 

który umorzył postępowanie. Gmina napisała protest, na który w niedługim czasie powinna 

zostać udzielona odpowiedź. Z posiadanych informacji wiadomo, że wysypisko nie prowadzi 

działalności. 

- Koszt naprawy drogi w miejscowości Głodowo może wynieść ok. 200 tys. zł., ponadto 

konieczne byłoby poszerzenie tego odcinka drogi. 

 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że jeżeli poszkodowani mieszkańcy mają starać się  

o uzyskanie odszkodowania w związku z ostatnimi podtopieniami powołana w gminie 

komisja powinna dokonać oględzin szkód w terenie.  

 

Punkt 15 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:25 obrady XXXIX Sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 
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