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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVIII/2013 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 9 maja 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 wziął Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki. 
 

Punkt 1 

XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 17:50 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 XXXVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych. 

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

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

6. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy prawidłowo został określony numer dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska potwierdziła, że dzisiejsza sesja rady nosi numer 

XXXVIII. 
 

Radny L. Kwiatkowski zgłosił, że na terenie wokół ogrodzenia boiska Orlik w Golinie rośnie 

wysoka trawa i lucerna, którą należałoby skosić, natomiast na placu boiska pomiędzy 

betonową kostką wyrasta trawa, która zaczyna niszczyć nawierzchnię boiska. Następnie 

zapytał się o stan zaangażowania prac w zakresie rozpoczęcia modernizacji ul. 

Poniatowskiego oraz jakie działania należałoby podjąć, aby właściciel kamienicy mieszczącej 

się przy budynku strażnicy w Golinie dokonał wyremontowania elewacji jej ścian 

zewnętrznych. Oznajmił, że stan budynku na narożniku ul. Kościuszki i Mickiewicza zagraża 

bezpieczeństwu przechodniów. Kolejnie wniósł o dokończenie wyłożenia kostką brukową 

wjazdów do posesji na ul. 1 Maja oraz naprawę chodnika na narożniku ul. Kilińskiego,  

o które to już od dłuższego czasu wnioskuje radny W. Grodzki. Następnie zapytał się, czy 

prawdą jest, że dodatek opiekuńczy nad chorą matką przysługuje osobie, której miesięczny 

dochód wynosi 623 zł na 1 osobę w rodzinie, co w przypadku zainteresowanej osoby,  

w której imieniu zadaje to pytanie oznacza, że musiałaby podjąć pracę, ażeby wykazać 

wspomniany dochód i otrzymać dodatek opiekuńczy. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w bieżącym roku zostaną podjęte działania mające na 

celu uporządkowanie terenu parku w Golinie oraz na jakim etapie jest postępowanie  

w sprawie dalszego funkcjonowania wyrobiska pożwirowego w Przyjmie.  
 

Radny M. Zieleziński wniósł o naprawę nawierzchni drogi w Kawnicach na odcinku od 

posesji p. Jarząbka w kierunku torów kolejowych. 
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Radny M. Wieczorek zgłosił potrzebę wyrównania nawierzchni drogi gruntowej na odcinku 

od trasy K-92 do miejscowości Węglewskie Holendry oraz ponowił wniosek o ustawienie 

znaków z ograniczeniem tonażu  przy drodze Węglew – Zarzyn. 
 

Radny S. Szczepaniak poprosił o naprawienie nawierzchni drogi w Kraśnicy. 
 

Radny J. Szrama zawnioskował o nawiezienie tłucznia na drogę w Adamowie na odcinku od 

Spławia do stacji kolejowej oraz zgłosił zarwanie nawierzchni asfaltowej na drodze przed 

strażnicą w Adamowie. Zapytał się, czy istnieje możliwość wypożyczenia kruszarki. 
 

Radna U. Furmaniak wystąpiła o naprawę nawierzchni asfaltowej na drogach w Rososze  

i Głodowie. 
 

Radny K. Michalak ponowił prośbę o naprawę poboczy drogi w Kolnie oraz zaapelował  

o ustawienie przy drodze w Golinie – Kolonii znaków ograniczających ładowność. 
 

Punkt 4 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2013 był szczegółowo omawiany podczas dzisiejszego 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 głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXXVIII/154/2013 w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił następujących odpowiedzi na pytania radnych: 

- w sprawie naprawy poboczy drogi w Kolnie powiedział, że przedsiębiorca, który 

remontował drogę znalazł się w poważnych kłopotach finansowych i nie wykona naprawy  

w ramach gwarancji, więc istnieje zagrożenie, że naprawę poboczy będziemy musieli 

wykonać we własnym zakresie; 

- odnośnie rozpoczęcia modernizacji ul. Poniatowskiego poinformował, że jutro odbędzie 

spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych, więc w najbliższym czasie radni 

zostaną poinformowani o podjętych decyzjach; 

- w kwestii odnowienia elewacji kamienicy mieszczącej się przy budynku strażnicy OSP  

w Golinie odpowiedział, że zostanie przeprowadzona rozmowa z właścicielem kamienicy; 

- w sprawie wykonania wjazdów do posesji na ul. 1 Maja stwierdził, że zostaną podjęte 

działania, aby zadanie zostało zrealizowana w tym roku. Burmistrz przypomniał, że również 

mieszkańcy ul. Puławskiego i Rzeźniczej oczekują na wyremontowanie ulic, więc może 

byłaby szansa, aby jeszcze pozyskać kostkę brukową na wspomniane ulice. ZGKiM Sp. z o.o. 

chętnie podjęłaby się wykonania tych zadań; 

- przypomniał, że na renowację parku w Golinie opracowana jest dokumentacja, jednak 

koszty przeprowadzenia tej inwestycji są bardzo wysokie i na pewno w tej kadencji nie uda 

się jej zrealizować;  

- odnośnie żwirowni w Przyjmie poinformował, że sprawę przejął Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego. Niedawno miało odbyć się spotkanie w Urzędzie 
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Marszałkowskim z przedstawicielami Starostwa Powiatu Konińskiego, jednak z nieznanych 

przyczyn zostało odwołane. Obecnie dojazd do wyrobisk jest zabezpieczony i śmieci nie są 

przywożone; 

- w sprawie wyremontowania dróg powiatowych zgłoszonych przez radnych obiecał, że 

sprawę przekaże na jutrzejszym spotkaniu z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych; 

- w kwestii remontu drogi w Kraśnicy odpowiedział, że w najbliższym czasie nie jest możliwa 

realizacja; 

- odnośnie transportu ciężkiego, który odbywa się na drodze w Golinie – Kolonii 

poinformował, że odbędzie spotkanie z właścicielem firmy transportowej i postara się 

zaproponować drogę alternatywną do przejazdu. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że przy okazji zaplanowanego remontu wjazdu na ul. 

Łąkową można byłoby także naprawić nawierzchnię asfaltową na drodze prowadzącej do 

przedszkola w Golinie. 
  

Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że na terenie miasta i gminy jest jeszcze wiele dróg, 

które wymagają remontów i trudno jest określić priorytety ich realizacji z powodu braku 

odpowiednich środków finansowych. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała radnym o wyjeździe do Kowala w dn.  

13 maja br. oraz poinformowała, że następne wspólne posiedzenie Komisji Rady odbędzie się 

dn. 16 maja o godz. 14:00. 
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował, aby do biura rady wpłynął od burmistrza pisemny 

dokument dotyczący zapewnienia przez gminę dowozów dla dzieci niepełnosprawnych do 

placówek oświatowych, który to temat był przedmiotem dyskusji podczas wspólnego 

posiedzenia komisji w dn. 18 kwietnia br. 
 

Punkt 6 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 18:25 obrady XXXVIII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                         Anna Kapturska 

  


