
1 

 

P R O T O K Ó Ł  NR  XXXV/2013 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 24 stycznia 2013 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych (nieobecna 

radna Iwona Kościelska). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza 

Goliny Andrzej Budny, Sekretarz Goliny Henryk Bąk oraz Skarbnik Goliny Kinga 

Musiałkiewicz. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XXXV sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:10 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych jest 14, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. 

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Punkt 2 

Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2013 – 2016: 

1) odczytanie projektu uchwały, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

4) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

5) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych, 

6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2013 – 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2013: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

2) odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

5) dyskusja nad projektem budżetu, 

6) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

7) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych, 

8) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi 

wcześniej poprawkami. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

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

w Golinie na 2013 rok. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/133/2012 Rady Miejskiej  

w Golinie z dn. 29 listopada 2012 r. w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego 

żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Golina. 

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3  

Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że protokół z XXXIV sesji był wcześniej 

wyłożony i radni z treścią protokołu mieli możliwość zapoznać się wcześniej. 
 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zawnioskowała o przyjęcie protokołu z pominięciem 

jego odczytywania podczas dzisiejszej sesji ze względu na obszerny porządek obrad. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty.  
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska wyjaśniła, że uroczysta sesja, która była zaplanowana na 

dzień 22 stycznia br. nie odbyła się z powodów technicznych, głównie związanych  

z wydaniem publikacji. Oznajmiła, że termin sesji z okazji zakończenia obchodów 650-lecia 

nadania praw miejskich Golinie został przełożony na dzień 22 lutego br.  
 

Radny L. Kwiatkowski zapytał się jakie działania zostały podjęte w sprawie dalszej 

działalności wyrobiska pożwirowego w Przyjmie. 
 

Radny K. Michalak zapytał się o szczegóły ze spotkania w sprawie rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się czym zajmuje się Gminna Rada Sportu. Poinformował, że 

mieszkańcy wsi Adamów mają zastrzeżenia odnośnie działalności Klubu Sportowego „Mirek 

Adamów”, który otrzymuje dofinansowanie z budżetu gminy, natomiast zawodnikami tego 

klubu są osoby spoza terenu naszej gminy i w rozgrywkach odnoszą słabe wyniki. Uważa, że 

Gminna Rada Sportu powinna rozwiązać tę sprawę.     
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o wysokość stawki czynszu od 1 m
2 

za wynajem 

pomieszczeń przez MOPS i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

Punkt 6 
1) Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2013 – 2016. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

widnieje na rok 2013 kwota subwencji oświatowej w wysokości 8 627 928 zł, natomiast  
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w projekcie uchwały budżetowej wykazana jest kwota 8 539 337 zł. Zapytał się z czego 

wynika różnica w przedstawionych dochodach. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że poprawna wysokość subwencji 

oświatowej na rok 2013 wynosi 8 539 337 zł.       
 

Radny W. Grodzki zapytał się,  czy w ciągu roku budżetowego można wprowadzać zmiany 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że Wieloletnią Prognozę Finansową 

można zmieniać w trakcie danego roku budżetowego. 
 

2) Przewodnicząca A. Kapturska odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Golina na lata 2013-2016, która stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 
 

3) Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że ostatnie autopoprawki 

burmistrza do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały radnym szczegółowo omówione 

podczas wspólnego posiedzenia komisji rady w dn. 3 stycznia br. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie zostały wprowadzone zmiany do 

autopoprawek przedstawionych radnym w dn. 3 stycznia br.  
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała autopoprawki burmistrza do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2013-2016, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy wprowadzona korekta wysokości subwencji oświatowej 

wykazanej w objaśnieniach nie wpłynie na zmianę innych wartości w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że wykazana w dochodach kwota 

subwencji oświatowej jest prawidłowa, natomiast objaśnienia do WPF mają jedynie charakter 

informacyjny.     
 

4) Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Burmistrza Goliny. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Wobec powyższego autopoprawki burmistrza do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2013-2016 zostały przyjęte. 
 

5) Ze względu na brak wniosków zgłoszonych przez radnych Przewodnicząca Rady 

A. Kapturska nie przeprowadziła głosowania w tym punkcie obrad. 
 

6) Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła jawne głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2013 

– 2016 wraz z przegłosowanymi wcześniej autopoprawkami. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
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Uchwała Nr XXXV/143/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Golina na lata 2013–2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Punkt 7 

1) W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie 

budżetu na rok 2013. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy z uzasadnienia do uchwały budżetowej zostały usunięte 

dochody pochodzące ze sprzedaży działki pod działalność gospodarczą przy ul. 

Poniatowskiego.  
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że zmiana wniesiona przez radnego  

W. Wojdyńskiego powinna zostać zgłoszona jako wniosek radnego, który następnie należy 

poddać pod głosowanie.  
 

2) Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych  

U. Furmaniak odczytała zbiorczą opinię stałych Komisji Rady, która stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 
 

3) Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Golina na 2013 rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

4) Burmistrz Goliny T. Nowicki przypomniał, że autopoprawki stanowiące załącznik nr 9 

do protokołu były przedmiotem dyskusji na wspólnych posiedzeniach Komisji Rady. 
 

Radny K. Michalak zawnioskował o przeniesienie z wydatków budżetowych z działu 600, 

rozdziału 60016, kwot zapisanych w §4110 - 300 zł, §4120 – 100 zł, i §4170 – 3 000 zł, czyli 

sumy 3 400 zł do §4300 z przeznaczeniem na usługi równania dróg oraz zgodnie  

z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej przeniesienie pewnej kwoty z działu 600 do 

wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dokończenie budowy odcinka drogi w Golinie 

– Kolonii.  
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz oznajmiła, że wszystkie zalecenia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej zostały uwzględnione w przedstawionych autopoprawkach do projektu 

budżetu.  
 

Radny K. Michalak wniósł o przeniesienie z wydatków bieżących z działu 600 §4300 kwoty 

80 tys. zł lub 100 tys. zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę drogi. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz poinformowała, że w podjętej już uchwale w sprawie 

Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały określone wysokości wydatków bieżących  

i wydatków majątkowych. Wnioskowana zmiana spowoduje więc niespójność pomiędzy 

uchwałą o Wieloletniej Prognozie Finansowej a uchwałą budżetową. 
 

Radny K. Michalak powiedział, że w związku z tym wycofuje swój drugi wniosek. 
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o wykreślenie z uzasadnienia do budżetu dochodów 

pochodzących ze sprzedaży działki pod działalność gospodarczą przy ul. Poniatowskiego. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz wyjaśniła, że uchwała budżetowa nie zawiera treści 

uzasadnienia, tylko 8 poszczególnych załączników określających dochody i wydatki. 

Uzasadnienie stanowi jedynie załącznik do projektu uchwały budżetowej, więc nie ma 

potrzeby wprowadzania zmian do treści uzasadnienia. 
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5) Przewodnicząca Rady A. Kapturska otworzyła dyskusję nad projektem budżetu. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że z tytułu opłat od mieszkańców gminy za 

zagospodarowanie odpadami zostały zaplanowane wpływy do budżetu gminy w wysokości 

500 tys. zł. Natomiast podjęta uchwała w sprawie stawek od odpadów komunalnych 

przewiduje stawkę w wysokości 6 zł od mieszkańca za odbiór odpadów segregowanych. 

Przyjmując, że w gminie zamieszkałych jest 11 850 osób, wpływy do budżetu z tytułu 

odbioru odpadów wyniosą 426 600 zł za pół roku.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że projekt budżetu pochodzi z dn. 15 listopada 

2012 r. i przyjęte w nim dochody i wydatki są prognozowane. Dopiero po przetargu będziemy 

znali faktyczne kwoty. Następnie burmistrz przypomniał, że radni uchwalając wysokość 

stawki za odbiór odpadów komunalnych zobowiązali się, że jeżeli z przetargu wynikną 

wyższe niż zaplanowane koszty, to stawki za odbiór odpadów zostaną podwyższone.    
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w ogłoszonym przetargu będzie musiała zostać zapisana 

zaplanowana kwota 500 tys. zł, której pozyskanie będzie niemożliwe.   
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki oznajmił, że przedsiębiorca składając swoją ofertę na usługi 

komunalne określi kwotę za jaką będzie świadczył usługi komunalne.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że radni ustalają kwotę za jaką ma zostać wykonana usługa 

bądź inwestycja, natomiast wykonawca powinien dostosować swój kosztorys do 

zaplanowanej w budżecie kwoty. 
 

Radny K. Michalak powiedział, że obecnie nie należy dyskutować nad sprawą związaną  

z odbiorem odpadów, ponieważ jeszcze nie jest wiadomo jak potoczą się losy ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wzbudza wiele kontrowersji. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zamknęła dyskusję nad projektem budżetu. 
 

6) Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała autopoprawki burmistrza, a następnie 

zarządziła głosowanie nad przyjęciem autopoprawek zgłoszonych przez burmistrza do 

projektu budżetu na rok 2013. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku  z powyższym autopoprawki zgłoszone przez burmistrza zostały przyjęte. 
 

7) Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

zgłoszonym przez radnego K. Michalaka. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się 5 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek zgłoszony przez radnego K. Michalaka został przyjęty. 
 

8) Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła jawne głosowanie nad przyjęciem 

uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z przegłosowanymi wcześniej autopoprawkami  

i wnioskiem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXV/144/2013 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie budżetu na rok 2013 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła o godz. 13:45 przerwę w obradach sesji, która 

trwała do godz. 14:05. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady XXXV sesji. 
 

Punkt 8 
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXV/145/2013 w sprawie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 

Punkt 9 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2013 rok. 
 

Radny L. Kwiatkowski zaproponował, aby w planie pracy, w listopadzie uwzględnić 

spotkanie ze Starostą Konińskim odnośnie współpracy gminy i powiatu na rok 2014. 
 

Radny K. Michalak powiedział, że spotkanie ze starostą powinno odbyć się  

w październiku. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek został przyjęty. 
 

Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXV/146/2013 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Golinie na 2013 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 



7 

 

Punkt 10 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXXII/133/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 29 listopada 2012 r. w sprawie 

upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy 

Golina. 
 

Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXV/147/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/133/2012 Rady 

Miejskiej w Golinie z dn. 29 listopada 2012 r. w sprawie upowszechniania zasad 

prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Golina została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Punkt 11 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane przez radnych pytania: 

- w sprawie rekultywacji wyrobisk pożwirowych w Przyjmie poinformował, że odbyły się 

spotkania w Przyjmie i w Starostwie Powiatowym w Koninie, w wyniku których zostały 

wystosowane od Starosty Konińskiego do właścicieli wyrobisk pożwirowych pisma  

z decyzją, że obecnie rekultywacja żwirowisk nie jest możliwa. Następnie burmistrz odczytał 

treść pisma; 

- odnośnie Aglomeracji Konińskiej powiedział, że na spotkaniu w Koninie został podpisany 

list intencyjny przez gminy powiatu konińskiego, powiat koniński i miasto Konin dotyczący 

współdziałania na rzecz rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska, czyli 

partnerstwa sygnatariuszy listu intencyjnego, który jest podstawą do ubiegania się  

o doradztwo w zakresie realizowanego projektu predefiniowanego, a efektem jego realizacji 

będzie określenie wspólnych obszarów problemowych i funkcjonalnych dla samorządów; 

- w sprawie działania Gminnej Rady Sportu powiedział, że na ostatnim spotkaniu Rady został 

ustalony kalendarz imprez sportowych na rok 2013; 

- odnośnie stawki czynszu za wynajem pomieszczeń przez MOPS i GKRPA w Golinie 

poinformował, że jest to 12 zł netto za 1 m
2
. 

 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała radnym za obecność podczas spotkania  

w Przyjmie dotyczącego funkcjonowania wyrobisk pożwirowych. 
 

Radny W. Grodzki ponownie powiedział, że mieszkańcy Adamowa nie aprobują 

finansowania z budżetu gminy Klubu „Mirek Adamów”, ponieważ zawodnicy klubu nie są 

mieszkańcami gminy Golina, a w rozgrywkach piłkarskich osiągają bardzo słabe wyniki. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że Gminna Rada Sportu podziela także tę opinię. 

W ubiegłym roku Klub „Mirek Adamów” złożył ofertę w ogłoszonym konkursie  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o dofinansowanie z budżetu gminy  

i otrzymał na działalność 5 tys. zł. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy MOPS i GKRPA w Golinie płacą jednakową stawkę za 

wynajem pomieszczeń.  
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Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że wysokość stawek za wynajem jest identyczna 

zarówno dla MOPS jak i dla GKRPA. 
 

Punkt 12 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny W. Wojdyński zapytał się od kiedy właściciele wyrobisk pożwirowych w Przyjmie 

zostali zobowiązani do zaprzestania działalności i co się stanie z odpadami, które zostały 

zwiezione na teren wyrobisk. Następnie zapytał się kto będzie sprawował monitoring nad 

przywożonymi odpadami. Powiedział, że 2 dni temu widział jak z dwóch dużych 

samochodów odbywał się wysyp odpadów na wyrobisku w Przyjmie.  

Następnie zawnioskował o zakup nagłośnienia na salę narad.    
 

Radny K. Michalak ponownie zgłosił problem związany z likwidacją w porze wieczornej 

kursu autobusu z Konina do Goliny. Następnie powiedział, że w tym roku należałoby postarać 

się o dokończenie pozostałego do wyczyszczenia odcinka Strugi Kawnickiej. 
 

Radny J. Szrama powiedział, że należy zabezpieczyć studnię na działce należącej do 

Zbigniewa Grzelaka w Brzeźniaku. Kolejnie zgłosił, że duże natężenie ruchu samochodów 

ciężarowych na drodze powiatowej Golina – Kazimierz Biskupi zagraża bezpieczeństwu 

pieszych oraz niszczy nawierzchnię drogi. 
 

Radna U. Furmaniak zgłosiła, że nie działa oświetlenie drogowe przy posesji p. Szczepaniaka 

w Głodowie. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się dlaczego koszty za internet w urzędzie są 

wyższe w porównaniu do kosztów w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy. 
 

Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że przy drodze tzw. Bieniaszewskiej w kierunku 

Rosochy – Kolonii należy posadowić znak drogowy ostrzegawczy informujący  

o niebezpiecznym zakręcie. Zapytał się dlaczego powiat nie odśnieża drogi powiatowej. 

Następnie zapytał się, czy w budżecie na rok 2013 została uwzględniona budowa oświetlenia 

drogowego w Kawnicach na ul. Topolowej. Przypomniał, że jest opracowana dokumentacja 

na wykonanie oświetlenia i nawet w poprzedniej kadencji rady w budżecie były zapisane 

środki na tę inwestycję.  
 

Sołtys Radoliny K. Szymański zapytał się, czy proboszcz parafii w Myśliborzu otrzymał od 

burmistrza zgodę na przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy wśród parafian. 
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał się kiedy zostaną zorganizowane na 

terenie gminy zebrania z mieszkańcami w sprawie odbioru odpadów komunalnych w myśl 

nowej ustawy. 
 

Sołtys Rosochy  R. Kruszyna zapytał się, czy planowana jest budowa drogi w Rososze na 

terenie powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Zapytał się, czy na obszarze 

tamtejszych działek znajdują się drogi prywatne. Następnie zgłosił potrzebę utwardzenia 

drogi w Rososze. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że Starosta Koniński zobowiązał właścicieli 

wyrobisk pożwirowych do zaprzestania z dniem 1 stycznia br. działalności rekultywacyjnej. 

Przez Starostwo Konińskie będzie także sprawowany monitoring nad wywiązywaniem się 

przez właścicieli z zaleceń wydanych przez Starostę Konińskiego.  
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Radny W. Wojdyński zapytał się, czy pisma od starosty posiadają klauzulę natychmiastowej 

wykonalności. Zapytał się w jaki sposób starostwo w Koninie będzie nadzorowało to co 

dzieje się na terenie żwirowisk w Przyjmie.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że obowiązek sprawowania kontroli wyrobisk  

w Przyjmie należy do Starostwa Powiatowego w Koninie, natomiast gmina może jedynie 

przekazywać do starostwa informacje dotyczące niepokojących działań na terenie wyrobisk. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się co stanie się z obecnie zwiezionymi odpadami na teren 

wyrobisk. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że wywiezienie odpadów na wysypisko związane 

jest z poniesieniem kosztów. Mniejszym kosztem byłoby rozłożenie folii zabezpieczającej  

i nawiezienie ziemi. Podjęcie odpowiednich decyzji należy do Starosty Konińskiego. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że niewłaściwa rekultywacja wyrobisk pożwirowych  

w Przyjmie zagraża zanieczyszczeniu hydroforni i studni z ujęciem wody w Głodowie. 

Przypomniał, że na spotkaniu w Przyjmie jeden z właścicieli żwirowni powiedział, że nie wie 

jakiego rodzaju śmieci są przywożone na teren wyrobiska. Radny W. Wojdyński oznajmił, że 

istnieje niebezpieczeństwo uprzątnięcia na koszt gminy zwiezionych śmieci.   
 

Radny L. Kwiatkowski stwierdził, że radny W. Wojdyński powinien złożyć na piśmie do 

Urzędu Miejskiego w Golinie informację o przywożeniu śmieci na wyrobiska w Przyjmie, 

które następnie zostanie przekazane do Starostwa w Koninie. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki w sprawie zlikwidowanych kursów autobusów PKS powiedział, 

że w dniu 6 lutego br. odbędzie się spotkanie prezesów PKS-u i MZK z Prezydentem Konina, 

Starostą i wójtami, burmistrzami gmin w sprawie poprawy sytuacji w transporcie publicznym 

na terenie powiatu konińskiego. Następnie w sprawie kontynuacji rekultywacji Strugi 

Kawnickiej powiedział, że nie zna zaplanowanych inwestycji na 2013 rok przez Wielkopolski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Odnośnie natężenia ruchu samochodowego na 

drodze powiatowej Golina – Kazimierz Bisk. powiedział, że gmina może zwrócić się do 

zarządcy drogi o ustawienie w Brzeźniaku znaku z ograniczeniem tonażu. Natomiast 

zabezpieczenie studni w Brzeźniaku zostanie zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie. W sprawie drogi powiatowej w Rososze – Kol. 

powiedział, że sprawa związana z zabezpieczeniem rowu przy torach kolejowych  

i oznaczenie o niebezpiecznym zakręcie zostanie przekazane do Starostwa Powiatowego. 

Następnie w sprawie budowy oświetlenia na ul. Topolowej w Kawnicach oznajmił, że  

w budżecie na rok 2013 nie została zaplanowana inwestycja. W sprawie zbiórki pieniędzy 

zorganizowanej przez proboszcza parafii w Myśliborzu stwierdził, że nic nie jest mu 

wiadomo.   
 

Sołtys Radoliny K. Szymański powiedział, że na przeprowadzenie publicznej zbiórki 

pieniędzy musi być zgoda wydana przez burmistrza. 
 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że proboszcz planuje remontować budynek kościoła  

w Myśliborzu i na ten cel zbierane są pieniądze, a jest to zbiórka dobrowolna. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki poinformował, że w związku z nowelizacją tzw. ustawy 

śmieciowej nie zostały ustalone terminy zebrań z mieszkańcami. Uważa, że na początku 

lutego w tym temacie zostaną podjęte decyzje. Odnośnie statusu dróg na terenie Rosochy 

odpowiedział, że ul. Pod Sosnami jest drogą prywatną.  
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Radny W. Grodzki przypomniał, że należałoby wreszcie dokończyć założenie kostki 

brukowej na ul. 1 Maja. 
 

Sołtys Kawnic J. Modelski stwierdził, że opracowana dokumentacja na budowę oświetlenia 

drogowego straci ważność, więc należałoby zadanie jak najszybciej zrealizować. Oznajmił, że 

niepotrzebne jest opracowywanie dokumentacji i projektów inwestycyjnych skoro potem 

przedsięwzięcia te nie są realizowane. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że wiele dokumentacji było sporządzanych ze 

względu na pojawiające się możliwości pozyskania środków unijnych.  
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że wysokie wydatki ponoszone na internet  

w strukturach Urzędu Miejskiego związane są z opłacaniem strony internetowej gminy, 

Biuletynem Informacji Publicznej i serwerami. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zostanie zakupione nagłośnienie na salę narad. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że próby wykorzystania nagłośnienia na sali 

wypadły niekorzystnie ze względu na rozlegający się na sali duży pogłos. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że jeżeli obecni na sali nie będą między sobą 

głośno rozmawiać, to nie ma potrzeby instalowania nagłośnienia. 
 

Radny Powiatu Konińskiego M. Durczyński poinformował, że uczestniczył w sesji Rady 

Gminy w Kazimierzu Bisk., podczas której również poruszany był problem wzmożonego 

ruchu samochodów ciężarowych na drodze powiatowej Golina - Kazimierz Bisk. Oznajmił, 

że należy powziąć działanie, aby na drodze zostało wprowadzone ograniczenie ruchu dla 

samochodów ciężarowych. Na sesji również omawiana była sprawa wyrobisk pożwirowych  

w Przyjmie. Uważa, że gmina przy wykorzystaniu Straży Miejskiej powinna monitorować 

jakie materiały zostają przywożone na teren wyrobiska. Również mieszkańcy Przyjmy nie 

powinni pozostawać obojętni i muszą zgłaszać do gminy każdą niepokojącą sytuację, aby nie 

dopuścić do zagrożenia epidemiologicznego. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że radni Rady Miejskiej w Golinie podjęli 

negatywne stanowisko w sprawie dalszej rekultywacji wyrobiska pożwirowego w Przyjmie. 
 

Radny L. Kwiatkowski zapytał się, czy zostały przeprowadzone rozmowy z lokatorami 

mieszkań komunalnych w budynku przy ul. 1 Maja 1 odnośnie wykupu przez nich mieszkań.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że rzeczoznawca miał dokonać wyceny mieszkań 

komunalnych zarówno w budynku przy ul. 1 Maja 1, jak również lokalu przy ul. Parkowej, 

jednak na obecną chwilę nie zna wartości, na jakie zostały wycenione mieszkania.  
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się jakie jest zaawansowanie prac nad 

wydaniem publikacji związanej z 650-leciem nadania praw miejskich Golinie. 
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że w publikacji zostaną opisane wszystkie 

imprezy kulturalne, które odbyły się w ubiegłym roku i związane były z jubileuszem miasta. 

Opóźnienie w wydaniu publikacji związane jest z ciągłymi zmianami wnoszonymi do tekstów 

przez naukowców, którzy wygłaszali wykłady podczas sesji popularno-naukowej. Powiedział, 

że do końca stycznia może uda się zakończyć złożenie materiałów, a następnie cały skład 

zostanie przekazany do wydrukowania.  
 

Sołtys Radoliny K. Szymański zapytał się kiedy radni będą omawiać temat funduszu 

sołeckiego na przyszły rok. 
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska odpowiedziała, że zgodnie z planem pracy fundusz 

sołecki będzie omawiany w miesiącu lutym, ponieważ do końca marca należy podjąć uchwałę  

o wydzieleniu środków w budżecie na rok 2014, które stanowią fundusz sołecki. 
 

Punkt 13 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:25 obrady XXXV sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 
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