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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVII/2013 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 21 marca 2013 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wzięli: Z-ca Burmistrza Goliny Andrzej Budny i Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XXXVII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:25 Przewodnicząca Rady 

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

obecnych jest 15, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. 

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Punkt 2 

Przewodnicząca Rady Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Rosocha - 

Kolonia.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na  

2013 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2013 – 2016. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej dla Powiatu 

Konińskiego. 

12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Golinie za rok 2012. 

13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Zakończenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny zawnioskował o wycofanie z porządku obrad sesji pkt. 4 tj. 

sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny, ze względu na nieobecność 

burmistrza na dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw – 1 radny, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku  z powyższym wniosek został przyjęty i porządek obrad XXXVII sesji 

przedstawia się następująco: 
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1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji. 

4. Zapytania i wnioski radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Rosocha - 

Kolonia.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na  

2013 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2013 – 2016. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej dla Powiatu 

Konińskiego. 

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Golinie za rok 2012. 

12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Zakończenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3  

Radna U. Furmaniak zawnioskowała o przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji  

z pominięciem ich odczytywania podczas dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Golinie 

zostały przyjęte. 

Punkt 4 

Zapytania i wnioski radnych 

Radna I. Kościelska zapytała się o dalszy ciąg postępowania w zakresie funkcjonowania 

wyrobiska pożwirowego w Przyjmie.  
 

Radny M. Wieczorek zawnioskował o ustawienie znaków z ograniczeniem tonażu przy 

drodze w Węglewie w kierunku Zarzyna. Następnie zapytał się z jaką częstotliwością 

odbywać się będzie od 1 lipca odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy rodziny wielodzietne będą płaciły niższe stawki za odbiór 

odpadów komunalnych. Następnie zapytał się, czy pracownicy Urzędu Miejskiego będą 

pomagać mieszkańcom gminy przy wypełnianiu deklaracji dotyczącej odpadów komunalnych 

oraz czy będą organizowane spotkania z mieszkańcami w sprawie nowych przepisów   

o utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. 
 

Radny J. Szrama zawnioskował o naprawę drogi gruntowej prowadzącej do wyrobiska 

pożwirowego w Przyjmie. 
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Radny K. Michalak zawnioskował o ustawienie znaku z ograniczeniem ładowności przy 

drodze w Golinie – Kolonii na odcinku od ul. Poniatowskiego. 
 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że na terenie miasta przewodniczący rad osiedlowych nie 

otrzymali informacji odnośnie składania przez mieszkańców deklaracji w sprawie odpadów 

komunalnych. Powiedział, że obawia się, iż większość mieszkańców nie złoży w określonym 

terminie wspomnianych deklaracji. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się z jakich powodów nie wszystkie dzieci niepełnosprawne  

z terenu gminy nie są dowożone do placówek wychowawczych. Następnie oznajmił, że 

udzielona przez burmistrza odpowiedź na jego zapytanie z dn. 28 listopada 2012 r. w sprawie 

liczby dzieci uczęszczających do szkół poza ich obwodami na  terenie gminy jest 

niezrozumiała. Kolejnie zapytał się, czy został rozwiązany problem z dojazdami autobusami 

PKS młodzieży szkolnej z Konina do Goliny w porze wieczornej. Następnie zawnioskował  

o zakup nagłośnienia na salę narad. Zapytał się o perspektywy funkcjonowania kotłowni 

osiedlowej i zawnioskował o przedstawienie sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie podczas najbliższego posiedzenia komisji 

rady. Następnie zapytał się, czy podjęte uchwały odnośnie odbioru odpadów komunalnych 

zgodne są ze znowelizowanymi przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości. 

Zapytał się, czy ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie będzie mógł odbierać śmieci na terenie gminy  

z pominięciem przystąpienia do przetargu.  
 

Radna U. Furmaniak powiedziała, że we wtorek ze względu na nieodśnieżone drogi, dzieci  

z Rosochy nie zostały dowiezione do szkoły.    
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zawnioskowała o naprawę nawierzchni drogi w Spławiu 

w kierunku Maksymowa. Zapytała się, czy zostanie nawieziony tłuczeń na drogę gruntową  

w Adamowie na odcinku od Spławia do stacji kolejowej Spławie. Następnie zapytała się, czy 

władze gminne rozważają obniżenie opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin 

wielodzietnych oraz czy będą organizowane spotkania z mieszkańcami gminy dotyczące 

nowych przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Kolejnie 

zapytała się o bieżącą sytuację finansową MOPS w Golinie oraz czy został rozwiązany 

problem zlikwidowanych kursów autobusów PKS. 
 

Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że na terenie miasta i gminy nie są odśnieżane drogi. 

Następnie krytycznie wypowiedział się odnośnie pracy pracowników ZGKiM Sp. z o.o.  

w Golinie podczas wysypywania piaskiem zaśnieżonych chodników i skrzyżowań ulic  

w Golinie. Stwierdził, że jeżeli Spółka nie ma odpowiedniego sprzętu, to gmina nie powinna 

zlecać jej wykonywania usług. Następnie powiedział, że dla rodzin wielodzietnych stawka 

opłaty za odbiór śmieci powinna zostać obniżona, ponieważ pomimo uchwalonych przez radę 

niskich stawek wiele rodzin nie będzie ze względów na trudną sytuację materialną, regulować 

należności za odbierane odpady komunalne.  
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy mieszkańcy będą musieli wyprowadzać 

pojemnik ze śmieciami do głównej drogi.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, dlaczego na torebkach wydanych z okazji 650-lecia miasta 

Golina nie został kolorystycznie odzwierciedlony herb Goliny. 
 

Radny K. Michalak zapytał się, czy już zapadły ustalenia pomiędzy władzami Goliny  

a właścicielem PKS w Koninie odnośnie przywrócenia kursów autobusów z Konina do 

Goliny w porze wieczornej. 
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Radny W. Grodzki powiedział, że herb Goliny powinien wisieć na ścianie sali narad Urzędu 

Miejskiego w Golinie i przypomniał, że szachownica w herbie jest w kolorze srebrno-

czerwonym. 
 

Radny J. Szrama zapytał się o powody zakazu handlu zwierzętami na targowisku gminnym  

w Golinie, który to zakaz wydał powiatowy weterynarz. 
 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że dopiero od godz. 8:00 został odśnieżany plac 

targowiska gminnego podczas wczorajszego jarmarku. Oznajmił, że teren placu powinien 

zostać już wcześnie rano uprzątnięty. 
 

Radny K. Michalak stwierdził, że targowisko gminne nie spełnia określonych norm 

weterynaryjnych i dlatego obowiązuje zakaz handlu zwierzętami. Powiedział, że potrzebne są 

niewielkie nakłady finansowe, aby wymogi zostały spełnione, ponieważ wystarczy tylko 

doprowadzić na teren targowiska wodę i wydzielić teren dla zwierząt. 
 

Punkt 5 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej w obrębie Rosocha - Kolonia. Następnie przypomniała, że projekt 

uchwały był szczegółowo omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w projekcie uchwały zapisane jest, że nadaje się nazwę 

drodze wewnętrznej, natomiast na załączonej do projektu uchwały mapce figuruje ulica  

nazwie Maniusin. Zapytał się, czy została wyjaśniona sprawa odnośnie własności wytyczonej 

drogi, która była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu wspólnych komisji. 
  

Sołtys Rosochy R. Kruszyna powiedział, że nazwa „Maniusin” historycznie przynależy do 

części Rosochy, więc uważa za nieodpowiednie, aby taką samą nazwę nadawać drodze  

w Rososze – Kolonii. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk wyjaśnił, że omawiana droga jest drogą wewnętrzną na terenie 

miejscowości Rosocha – Kolonia, która to droga w myśl przepisów, nie jest ulicą. Następnie 

przypomniał, że na posiedzeniu komisji zostało już wyjaśnione, iż droga jest w częściach 

współwłasnością poszczególnych właścicieli działek przylegających do tej drogi. Oznajmił, 

że grupa mieszkańców Rosochy – Kolonii złożyła wniosek o nadanie drodze nazwy 

Maniusin. 
 

Radny M. Zieleziński złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu uchwały na wspólnym 

posiedzeniu komisji rady ze względu na powyższe niejasności w zakresie proponowanej 

nazwy drogi. 
 

Radny K. Michalak stwierdził, że należy podjąć omawiany projekt uchwały w przedstawionej 

treści. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że drogi mają nadawane numery, natomiast ulicom nadaje się 

nazwy. 
 

Radny L. Kwiatkowski  przypomniał, że projekt uchwały był omawiany na komisjach rady  

i nie wzbudzał wtedy żadnych zastrzeżeń. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego 

M. Zielezińskiego. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 6 radnych, przeciw – 6 radnych, od głosu wstrzymało się - 3 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego M. Zielezińskiego został odrzucony.  
 

Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przedstawionym 

projektem uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Rosocha - 

Kolonia. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się od głosu - 3 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXVII/148/2013 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w obrębie Rosocha – Kolonia została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Punkt 6 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Następnie przypomniała, że projekt uchwały 

omawiany był podczas wspólnego posiedzenia komisji rady.  
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXVII/149/2013 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu 

Komisji Rewizyjnej na 2013 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Punkt 7 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska poinformowała, że temat związany z funduszem 

sołeckim na rok 2014 omawiany był przez radnych na komisjach w lutym i w marcu.   

W wystosowanym zapytaniu do sołtysów dotyczącym funduszu sołeckiego większość 

sołtysów opowiedziała się za uchwaleniem funduszu na rok 2014 (17 sołtysów było za,  

1 – przeciw). Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golina środków 

stanowiących fundusz sołecki.  
 

Radny L. Kwiatkowski przypomniał, że w poprzedniej kadencji rady fundusz sołecki był 

przez radnych aprobowany. Zaznaczył, że sołtysi zawsze w większości będą za przyznaniem 

środków w ramach funduszu sołeckiego. Jednak uważa, że nie wszystkie sołectwa 

przeznaczają te środki na racjonalne przedsięwzięcia. Powiedział, że obecny Przewodniczący 

Rady Os. Wschód J. Kapuściński podczas spotkania z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim 

dopominał się o zmianę przepisów, aby na podobnych zasadach osiedla w miastach mogły 

być także dofinansowywane. Senator I. Niewiarowski wtedy obiecał, że w swoich działaniach 

spowoduje uchwalenie funduszu także dla miast. Jednak jak do tej pory miasta nadal 

pozbawione są takiego wsparcia finansowego, co jest wyraźną dyskryminacją osiedli  

w miastach.  
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Radny K. Michalak oznajmił, że popiera wypowiedź radnego L. Kwiatkowskiego, jednak 

uważa, że jeżeli są możliwości, aby sołectwa otrzymały dodatkowe środki, to należy uchwalić 

fundusz sołecki na przyszły rok. Powiedział, że ze środków funduszu sołeckiego zostało 

zrealizowanych na wsiach wiele potrzebnych i ważnych inwestycji. Zwrócił się więc do 

radnych z prośbą o uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2014. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że ideą funduszu sołeckiego jest zrównanie 

warunków życia mieszkańców wsi z warunkami życia mieszkańców miast.  
 

Radny W. Grodzki powiedział, że władzy w gminie zależy przede wszystkim na skłóceniu 

mieszkańców wsi z mieszkańcami miasta. Oznajmił, że jeżeli wsie otrzymują środki  

z funduszu sołeckiego, to burmistrz planując budżet powinien przewidzieć w nim podobne 

środki na realizację inwestycji na terenie osiedli w mieście.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w budżecie gminy może zostać zapisane, że środki  

z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach muszą być przeznaczone tylko na 

wydatki inwestycyjne. Oznajmił, że mieszkańcy w mieście nie żyją w lepszych warunkach 

niż mieszkańcy na wsiach. Przypomniał, że radny M. Zieleziński złożył do burmistrza 

wniosek o uwzględnienie w budżecie gminy środków finansowych na potrzeby inwestycyjne 

na terenie osiedli. Jednak wniosek nie został uwzględniony przez burmistrza w budżecie na 

obecny rok. Stwierdził, że jednostki OSP funkcjonujące w poszczególnych sołectwach 

korzystają ze środków funduszu sołeckiego, natomiast jednostka OSP w Golinie pozbawiona 

jest takiego dofinansowania.  
 

Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński powiedział, że środki z funduszu 

sołeckiego pozwalają na integrację mieszkańców sołectwa oraz pozwalają im decydować  

o realizowaniu potrzebnych na wsi przedsięwzięć. Zaapelował do radnych o wydzielenie  

w budżecie gminy środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne dla miasta. 
 

Radny M. Zieleziński oznajmił, że jest możliwość wydzielenia pieniędzy w budżecie gminy  

z przeznaczeniem na realizację małych inwestycji w mieście.  
 

Sołtys Lubcza S. Simiński powiedział, że w Lubczu środki z funduszu sołeckiego zostały 

wykorzystane racjonalnie, powstało boisko z placem zabaw dla dzieci. W realizacji inwestycji 

brali czynny udział mieszkańcy sołectwa.  
 

Radny K. Michalak zawnioskował o skonsultowanie się z radcą prawnym gminy, czy jest 

możliwość wydzielenia środków w budżecie gminy przeznaczonych na inwestycje na terenie 

osiedli w mieście. 
 

Ze względu na brak dalszych pytań i uwag związanych z omawianym projektem uchwały 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się od głosu - 3 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXVII/150/2013 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki została 

podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński ponowił zapytanie, czy w budżecie gminy może figurować zapis, że 

środki z funduszu sołeckiego zostaną przeznaczone tylko na zadania inwestycyjne. 
 



7 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że radni mogą w budżecie gminy wskazać środki na 

realizację przedsięwzięć w poszczególnych osiedlach, jednak środki te nie mogą być zapisane 

tak jak środki w ramach funduszu sołeckiego, a to znaczy, że gmina nie otrzyma z budżetu 

państwa częściowego zwrotu poniesionych wydatków. Oznajmił, że wiele przeprowadzonych 

w sołectwach inwestycji z pieniędzy funduszu sołeckiego generuje już na przyszłość 

ponoszenie corocznych wydatków z budżetu gminy.  
 

Punkt 8 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2013 – 2016. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXVII/151/2013 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2013 – 2016 została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Punkt 9 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 

rok 2013. Następnie przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas 

wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXVII/152/2013 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 

2013 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 

2013 pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXVII/153/2013 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w roku 2013 

pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła o godz. 14:00 przerwę w obradach sesji, która 

trwała do godz. 14:20. 
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Po przerwie Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady XXXVII sesji. 
 

Punkt 11 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał sprawozdania z działalności 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie za rok 2012, które stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

Punkt 12 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny udzielił odpowiedzi na zadane przez radnych zapytania: 

- w kwestii wyrobiska pożwirowego w Przyjmie wyjaśnił, że wszelkie decyzje co do dalszego 

funkcjonowania wyrobiska należą do władz Starostwa Powiatowego w Koninie. Obiecał, że 

po Świętach Wielkanocnych zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli Starostwa  

mieszkańcami Przyjmy; 

- odnośnie ustawienia przy drodze Węglew – Bielawy znaków z ograniczeniem tonażu 

oznajmił, że zachodzi potrzeba uzgodnienia tej sprawy z władzami gminy Kazimierz Biskupi. 

Przypomniał, że ustawienie znaków drogowych wymaga opracowania dokumentacji  

i uzyskania pozwoleń odpowiednich służb. Koszt dokumentacji na ustawienie znaku 

drogowego wynosi ok. 500 zł. Natomiast odcinek nawierzchni drogi w kierunku Zarzyna 

zostanie naprawiony w najbliższym czasie; 

- wyrównywanie dróg gruntowych rozpocznie się po stopnieniu śniegu, kiedy ziemia 

obeschnie; 

- ustawienie znaków z ograniczeniem tonażu przy drodze w Golinie – Kolonii wiąże się także 

z wcześniej wspomnianymi kosztami i procedurami. Przypomniał, że gmina musi zapewnić 

przedsiębiorcy i mieszkańcom dojazd do nieruchomości; 

- w sprawie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek wychowawczych 

poinformował, że grupa dzieci dowożona jest gminnym busem, natomiast pozostałe dzieci 

dowożone są przez rodziców własnym transportem. Rodzicom, którzy sami dowożą dzieci 

zwracane są częściowo koszty na podstawie podpisanej umowy z gminą. W roku szkolnym 

2011/2012 gminnym busem dowożonych było 10-ro dzieci, natomiast 19-ro dzieci dowozili 

rodzice; 

- obiecał, że informacja dotycząca liczby uczniów uczęszczających poza obwody szkół na 

terenie gminy zostanie radnemu W. Wojdyńskiemu udzielona w najbliższym czasie; 

- zlikwidowane 2 kursy autobusów PKS w porze wieczornej nie zostały reaktywowane ze 

względu na ograniczone koszty. Przypomniał, że tylko dofinansowanie 5 kursów autobusów 

MZK kosztuje gminę rocznie 50 tys. zł;  

- w sprawie kotłowni osiedlowej powiedział, że jedna z rad osiedlowych zainteresowana jest 

wydzierżawieniem kotłowni; 

- odnośnie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie 

stwierdził, że jest to spółka z o.o. Za finanse spółki odpowiada jej Zarząd przed Radą 

Nadzorczą; 

- w sprawie odśnieżania i utrzymania dróg na terenie gminy powiedział, że odpowiedzialnym 

za wykonanie tych usług jest ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie; 

- odnośnie stanu finansów MOPS w Golinie oznajmił, że niemożliwe jest, aby zabrakło  

w budżecie pieniędzy na niesienie pomocy osobom potrzebującym. Powiedział, że zgodnie  

z przepisami do końca marca radnym zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności 

MOPS; 

- odnośnie wykonania herbu Goliny stwierdził, że ze względu na ograniczone koszty została 

wykonana tańsza wersja herbu, która nie odzwierciedla realnych kolorów herbu. 
 

Radny K. Michalak powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią w sprawie 

rozwiązania problemów mieszkańców z dojazdami  autobusami PKS z Konina do Goliny. 
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Radny W. Wojdyński zapytał się ile obecnie dzieci niepełnosprawnych dowożonych jest 

gminnym busem do placówek szkolno – wychowawczych. 
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 

busem dowożonych jest 7-ro dzieci i jeden opiekun sprawujący nad nimi opiekę w czasie 

dowozu. 
 

Radny K. Michalak zauważył, że gmina posiada dwa busy, dlaczego więc tylko jednym 

busem świadczone są dowozy dzieci niepełnosprawnych. 
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że drugi bus używany jest do innych celów. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o wysokość dofinansowania do dojazdów wykonywanych 

prywatnym transportem dla 19 dzieci. 
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że wysokość dofinansowania uzależniona jest 

m. in. od odległości dojazdów. 
 

Radny W. Wojdyński poprosił, aby na najbliższym posiedzeniu rady została przedstawiona 

wysokość kosztów ponoszona z budżetu gminy na dofinansowywanie do przejazdów dzieci 

niepełnosprawnych prywatnym transportem.  
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny stwierdził, że wydatki związane z dowozem dzieci 

kształtują się na poziomie niższym niż ponoszone koszty transportu.  
 

Radny W. Wojdyński odnośnie przedstawienia herbu Goliny powiedział, że niezależnie od 

kosztów, herb miasta powinien być zawsze realnie odzwierciedlany. 
 

Radny K. Michalak zapytał się, czy dzieci niepełnosprawne mogłyby być dowożone 

gimbusem.  
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że została przeprowadzona taka kalkulacja 

kosztów, która wykazała znacznie wyższe koszty dowozu dzieci gimbusem niż koszty 

ponoszone na obecnych zasadach.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy wnoszący petycję w sprawie przywrócenia 

zlikwidowanych kursów autobusów PKS otrzymali z gminy odpowiedź. 
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że na każde pismo kierowane do burmistrza 

udzielana jest zainteresowanemu odpowiedź, która nie zawsze jest jednak zadawalająca. 
 

Radny J. Szrama powiedział, że rodzice dowożący we własnym zakresie dzieci 

niepełnosprawne do placówek szkolnych nie zawsze mają dodatkowego opiekuna, co stanowi 

znaczne niebezpieczeństwo podczas jazdy samochodem.  
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował, aby na najbliższym posiedzeniu komisji rady została 

szczegółowo omówiona sprawa związana z dowozami dzieci niepełnosprawnych. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek 

szkolno – wychowawczych jest bardzo złożony. W Polsce większość gmin nie jest w stanie 

organizacyjnie, technicznie i finansowo spełnić tego wymogu. Następnie ustosunkował się do 

sprawy związanej z wyrobiskiem pożwirowym w Przyjmie. Powiedział, że jeżeli właściciele 

żwirowiska nie zgodzą się na wywiezienie zalegających tam odpadów, to gmina na własny 

koszt będzie musiała uprzątnąć teren.  
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Radny W. Wojdyński powiedział, że istnieje duże zagrożenie zatrucia wód gruntowych, więc 

powinniśmy martwić się o nasze zdrowie i jak najszybciej rozwiązać problem występujący na 

terenie Przyjmy.  
 

Radny K. Michalak powiedział, że problem wywozu śmieci na wyrobisko w Przyjmie trwa 

już od wielu lat i do dziś nie jest rozwiązany. Nie rozumie więc dlaczego władze gminy nie 

interweniowały wcześniej u odpowiednich służb, skoro przez cały ten czas dochodziły od 

mieszkańców sygnały o przywożonych niebezpiecznych i szkodliwych odpadach. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odnośnie zlikwidowanych kursów autobusów PKS powiedział, że 

podczas odbytego spotkania przedstawicieli zainteresowanych gmin z władzami miasta 

Konina, które jest właścicielem PKS i MZK w Koninie podana została informacja, że  

z budżetu miasta Konina nie będą finansowane dojazdy autobusów do innych gmin. Jeżeli 

więc gmina dofinansuje przejazdy z własnego budżetu, wtedy zostanie zwiększona liczba 

kursów autobusów.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o wysokość kosztów związanych z dofinansowaniem 

przejazdów autobusowych. 
 

Radny Powiatu Konińskiego A. Kulczak powiedział, że gmina Ślesin dopłaca 300 tys. zł do 

przejazdów autobusami PKS.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk w sprawie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach powiedział, że ze względu na ograniczone środki finansowe deklaracje 

nie są dostarczane wszystkim mieszkańcom na terenie gminy. Mieszkańcom, którzy nie złożą 

do gminy deklaracji zostanie wystawiona przez burmistrza decyzja o opłacie za odpady. 

Stwierdził, że w naszej gminie obowiązują najniższe stawki za odbiór odpadów niż  

w pozostałych gminach powiatu konińskiego.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że każdy z mieszkańców powinien zostać poinformowany 

o obowiązku złożenia deklaracji w sprawie odbioru odpadów komunalnych. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że w związku z wieloma niejasnościami 

występującymi w nowej ustawie nie były organizowane spotkania z mieszkańcami gminy. 

Oznajmił, że po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów racjonalnym będzie 

zorganizowanie takich zebrań.  
 

Radny M. Wieczorek zapytał się jak często będą odbierane śmieci.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w podjętej uchwale w sprawie regulaminu  

o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy została określona częstotliwość odbioru 

odpadów komunalnych.  
 

Radny W. Grodzki powiedział, że należy wydłużyć termin składania przez mieszkańców 

deklaracji. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że z tytułu nie złożenia deklaracji nie będą nakładane 

żadne kary. Jeżeli okaże się, że dany mieszkaniec nie złożył deklaracji zostanie wystosowany 

do niego odpowiedni monit. Złożone deklaracje będą jeszcze przez pracowników urzędu 

weryfikowane. Następnie odnośnie zakazu handlu zwierzętami na targowisku gminnym 

powiedział, że powiatowy weterynarz określił warunki jakie muszą zostać spełnione na 

targowisku, tzn. doprowadzenie wody, utwardzenie placu, zorganizowanie kojców, 

wybudowanie wiaty i pomieszczenia dla weterynarza oraz izolatki na chore zwierzęta. 
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Koszty, które należałoby ponieść na spełnienie tych wszystkich wymogów kształtują się na 

poziomie ok. 500 tys. zł.  

Punkt 13 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński krytycznie wypowiedział się w sprawie 

dystrybucji do mieszkańców gminy deklaracji o odpadach komunalnych. Zapytał się  

jaka będzie określona w decyzji burmistrza wysokość opłaty za odbiór śmieci. Powiedział, że 

najprawdopodobniej burmistrz wyznaczy maksymalnie uchwaloną stawkę, czyli 9,00 zł od 

osoby. Następnie poprosił, aby przy okazji remontu ul. Poniatowskiego destrukt pozyskany  

z odzysku został wykorzystany do utwardzenia nawierzchni ul. Olimpijskiej. 
 

Radny Z. Maciaszek odczytał pismo od mieszkańców ul. Wojska Polskiego skierowane do 

burmistrza w sprawie wykonania nawierzchni drogi i chodnika. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że w budżecie gminy nie ma wystarczających środków, 

aby sfinansować bieżące utrzymanie dróg.  
 

Radny M. Zieleziński odczytał pismo od mieszkańców Kawnic do burmistrza w sprawie 

określonych zasad w zakresie odbioru od 1 lipca br. odpadów komunalnych. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że z przeprowadzonych analiz wynika, iż na wsiach 

mieszkańcy produkują mniej śmieci niż w miastach.  
 

Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński ponownie zapytał się jaka wysokość opłaty 

zostanie określona przez burmistrza w wystawionej decyzji w przypadku kiedy dany 

mieszkaniec nie złoży deklaracji o odpadach komunalnych. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że obecnie nie potrafi udzielić odpowiedzi na zadane 

pytanie.  
 

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

zebrania z mieszkańcami dotyczące odbioru odpadów komunalnych na nowych zasadach. 

Następnie także skrytykował dostarczanie do mieszkańców druków deklaracji o odpadach 

komunalnych. 
 

Radny L. Kwiatkowski wniósł o zakończenie na dzisiejszej sesji dyskusji w sprawie odbioru 

śmieci, ponieważ w tym temacie jest jeszcze wiele niejasności. Zaproponował, aby tą sprawą 

zająć się na kolejnym posiedzeniu rady. 
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zawnioskował, aby burmistrz wydał 

pisemne zapewnienie, że mieszkańcom, którzy w określonym terminie nie złożą deklaracji, 

nie zostanie nałożona kara. 

Punkt 14 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:45 obrady XXXVII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                         Anna Kapturska 


