P R O T O K Ó Ł NR II/2014
z inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 9 grudnia 2014 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach udział wzięło 15 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: ustępujący Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Burmistrz
Goliny Mirosław Durczyński, Z-ca Burmistrza Goliny Andrzej Budny, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz i radca prawny Dominik Kurowski.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
II sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 13:05 Przewodnicząca Rady Miejskiej
Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych
obecnych jest 15 radnych, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą
prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.
Punkt 2
Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji o stanie Gminy Golina.
4. Ślubowanie Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Wybór Komisji Rewizyjnej:
a) wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
b) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
c) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Wybór członków Komisji Stałych Rady Miejskiej:
a) Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych,
b) Komisji ds. Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
c) Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu.
9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zakończenie II sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił informację o stanie gminy następującej treści:
„Cele działalności naszej Gminy zostały określone w Planie Rozwoju Lokalnego
Gminy, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XLI/214/2006 z dnia 27.01.2006
roku, obowiązującym na lata 2007-2014. Obowiązki Gminy określa się terminem
„zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców”. Wykaz zadań własnych gminy zawiera art.
7 ustawy o samorządzie gminnym i obejmuje zakresy przedmiotowe, które składają się na
zadania własne gminy, a w szczególności:
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1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
oraz gospodarki wodnej:
Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Golina uchwalone zostało w 2004 roku, a częściowo zmienione uchwałą z 2012 roku.
Na obszarze miasta i gminy Golina obowiązuje 9 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W dniu 17.06.2014 r. podjęto uchwały zmierzające do opracowania planów
lub zmian planów dla wybranych obszarów w miejscowościach: Węglew, Kraśnica,
Sługocinek, Kawnice, Myślibórz oraz Golina.
Aktualnie plany miejscowe obejmują około 5 % powierzchni gminy. Bieżące potrzeby
w zakresie zabudowy terenu uzupełniane są wydawanymi warunkami zabudowy na zasadzie
głównie „plombowej”. Największy procent zasobności w plany miejscowe posiadają obręby
geodezyjne: Węglew, Kraśnica, Spławie, Golina, Sługocinek.
W latach 2010-2013 wydano 466 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w tym 35 decyzji celu publicznego.
Nasza gmina posiada niewielki zasób mieszkań komunalnych, w większości w złym stanie
technicznym. Przeprowadzone remonty budynków w Węglewskich Holendrach i w Golinie
przy placu Kazimierza Wielkiego poprawiły sytuację w niewielkim stopniu. Trzeba rozważyć
zmianę tego stanu rzeczy poprzez adaptację istniejących budynków na lokale mieszkalne lub
budowę nowych mieszkań komunalnych.
2. Sprawy gminnych dróg i ulic oraz organizacji ruchu drogowego:
Na terenie całej Gminy przebiega 141 km dróg gminnych, z których większość wymaga
dużych nakładów finansowych na poprawę ich jakości. W latach 2011-2014 wydatkowano
1 mln 481 tysięcy złotych na realizację przebudowy ponad 3 km dróg takich, jak: Rosocha –
Kolonia, Golina-Kolonia, Barbarka, Węglew oraz ulic Parkowej, Polnej, Strażackiej,
Rzeźniczej i Placu Kazimierza Wielkiego.
Ponadto nasza Gmina współfinansowała modernizację dróg powiatowych na terenie gminy
Golina, tj. : Golina – Kazimierz Biskupi, ul. Cmentarna i Poniatowskiego. Łączny koszt
dotacji przekroczył 2 mln zł.
W ramach funduszu sołeckiego w latach 2011, 2012 i 2014 wykonywane były bieżące
naprawy dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej, chodniki i przystanki autobusowe, na
które wydatkowano ponad 220 tysięcy złotych.
3. Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i gaz:
Szeroki zakres w/w zadań udało się w pewnym stopniu zrealizować.
W latach 2010-2011 wybudowano wodociągi w pradolinie Warty w miejscowościach
Węglewskie Holendry, Kolno, Myśliborskie Holendry oraz w Bobrowie, a także
dofinansowano budowę 136 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. W Golinie
wybudowano odprowadzenie wód deszczowych z dróg osiedlowych.
Łączna wartość inwestycji to 3 626 426 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 1 888 415 zł, a środki gminne – 1 738 011 zł. Miasto
Golina jest w pełni skanalizowane, dla pozostałych terenów opracowano dokumentację na
budowę kanalizacji sanitarnej. Ponadto wybudowano kilka odcinków wodociągu o łącznej
długości około 3 km w Węglewie-Kolonii, Golinie, Rososze – Kolonii, Myśliborzu
i Kraśnicy-Kolonii. Jest również opracowana dokumentacja na brakujący fragment
wodociągu w Kawnicach.
Gmina Golina, po wielu latach oczekiwań jest obecnie gminą zgazyfikowaną.
Bieżące utrzymanie czystości i porządku jest realizowane głównie w oparciu o Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o.
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Na podstawie aktu notarialnego z 8 grudnia 2010 roku Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Golinie został przekształcony (skomercjalizowany) w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym objęła Gmina
Golina.
Spółka została powołana do realizacji między innymi zadań własnych gminy obejmujących:
gospodarkę mieszkaniową i gospodarowanie lokalami użytkowymi,
zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników,
utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i zadrzewień,
utrzymanie porządku i czystości w gminie
wywóz i unieszkodliwianie odpadów.
Przed komercjalizacją Zakład otrzymał od Gminy śmieciarkę o wartości 430 tysięcy złotych,
w 2013 roku spółka zakupiła między innymi samochód ciężarowy „Bramowiec” oraz naczepę
asenizacyjną, a w 2014 r. - samochód ciężarowy CITROEN, ciągnik rolniczy ZETOR
i kontener KP-7 podwyższony (na odpady segregowane). Spółka zatrudnia 15 osób.
Zakład poprzez zmianę wachlarza świadczonych usług pozyskuje nowych klientów. Obecnie
głównym kierunkiem działalności jest wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych
zarówno od osób fizycznych jak i podmiotów prawnych z terenu gminy Golina. Zadaniem
i celem Spółki jest ciągłe doskonalenie jakości wykonywanych usług i dążenie do budowy
wizerunku rzetelnego wykonawcy wśród lokalnej społeczności.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie spółka z o.o. w 2013 roku
osiągnął przychód ogółem w wysokości 1 176 075,16 zł, w tym ze sprzedaży 1 141 151, 17
zł oraz osiągnął zysk brutto w kwocie 35 067,85 zł.
4. Sprawy lokalnego transportu zbiorowego:
Realizacja tego zadania odbywa się na podstawie porozumienia z Miastem Konin na
świadczenie usługi komunikacyjnej. Koszt usługi wynosi około 60 tysięcy złotych rocznie.
W roku 2014 dofinansowano kwotą 10 tysięcy złotych kursy realizowane przez PKS.
5. Sprawy ochrony zdrowia:
Opieka medyczna jest realizowana w ramach niepublicznych ZOZ w Golinie i Kawnicach
oraz prywatnych gabinetów lekarskich. Zadania realizowane przez Gminę dotyczą spraw
związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom –
w ramach uchwalonych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Środki wydatkowane na ten cel pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu (wynoszą około 135 tysięcy zł rocznie) oraz dotacji (5 tysięcy zł).
6. Sprawy pomocy społecznej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma za zadanie kreować kierunki polityki społecznej
zmierzającej do wyrównywania poziomu życia mieszkańców gminy poprzez zapewnienie
pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 19 osób, w tym kierownik,
5 pracowników socjalnych, 7 opiekunek domowych, 6 pracowników administracyjnych oraz
pracownik obsługi. Osoby te realizują działania obejmujące: pomoc społeczną oraz
świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.
Od 1 kwietnia 2014 roku MOPS ma nową siedzibę przy Placu Kazimierza 10 w Golinie
(wejście od ulicy Nowej). Budżet MOPS na rok 2014 wg stanu na 30.11. wynosi
6 741 997,20 zł, przy czym 5 605 593 pochodzi z dotacji, a 1 136 404,20 zł ze środków
własnych Gminy.
Ze świadczeń pomocy społecznej w 2013 roku skorzystały 852 osoby w 316 rodzinach, a ze
świadczeń rodzinnych 858 rodzin.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na Gminę opracowanie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W efekcie tego 1 grudnia 2011 roku
Burmistrz Goliny powołał Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest integrowanie
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i koordynowanie działań członków zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W 2013 roku odbyły się 32 posiedzenia grup roboczych powołanych przez Zespół
Interdyscyplinarny, które budowały i realizowały indywidualną strategię postępowania dla
8 rodzin z terenu gminy.
Od lipca 2013 roku MOPS zatrudnia asystenta rodziny, którego zadania polegają na
przywróceniu rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec
dzieci. W 2013 roku asystent opiekował się 10 rodzinami w których jest 27 dzieci.
Od czerwca 2014 roku na terenie całego kraju działa rządowy program dla rodzin
wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. W gminie Golina program ten koordynuje MOPS.
Karta przyznawana jest bezpłatnie. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień
w dostępie do dóbr kultury, ofert rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju.
7. Sprawy edukacji publicznej:
Finansowane przez Gminę szkoły mają charakter publiczny.
W roku szkolnym 2014/2015 na terenie gminy Golina działa jedno przedszkole z filią, cztery
szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum. Do szkół podstawowych uczęszcza 638 uczniów,
do gimnazjum 279 uczniów, a opieką przedszkolną w przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych w szkołach objętych jest 348 dzieci.
Istniejąca sieć szkół wydaje się być optymalna. Reorganizację sieci szkół zakończono w 2007
roku, kiedy to została zlikwidowana filia Szkoły Podstawowej w Spławiu.
Priorytetem władz stało się upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród
najmłodszych mieszkańców gminy. We wrześniu 2009 r. w szkole podstawowej w Radolinie
został utworzony oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich, a od 2010 roku również
w szkołach podstawowych w Kawnicach i w Przyjmie zostały utworzone kolejne oddziały.
W roku szkolnym 2009/2010 roku wychowaniem przedszkolnym objętych było 245 dzieci,
w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych uczy się 348 dzieci,
co stanowi 76% wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 165 dzieci 3-4 letnich.
Uczniowie korzystają z nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy lokalowej. W ramach
posiadanych środków budżetowych szkoły zakupują pomoce dydaktyczne, niezbędne
w procesie nauczania. Dyrektorzy szkół bardzo dbają o powierzony im majątek. Remonty
i bieżące naprawy wykonywane są na bieżąco.
Nakłady na oświatę wynoszą niemalże połowę budżetu gminy. Dodatkowo pozyskiwane są
środki zewnętrzne, tak by stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki:
Szkoła Podstawowa w Radolinie realizowała projekt „W trosce o wszechstronny
rozwój dziecka przedszkolnego”
W klasach I-III szkół podstawowych gminy Golina realizowano projekt „Równe
szanse na starcie”
W Szkole Podstawowej w Golinie uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w projekcie
„Zrozumieć świat”,
45 uczniów klas III szkół podstawowych gminy Golina brało udział w projekcie
„Umiem pływać”
Uczniowie Gimnazjum w Golinie brali udział w projekcie „Zagrajmy o sukces”
Gimnazjum w Golinie realizowało projekt e-Szkoła Moja Wielkopolska. Uczniowie
odnieśli duże sukcesy. Ich wkład pracy i pomysły zostały bardzo wysoko ocenione,
a uczniowie zdobyli wyróżnienia i cenne nagrody. Do projektu dedykowanego
szkołom podstawowym przystąpiła również Szkoła Podstawowa w Golinie.
Nauczyciele wszystkich szkół uczestniczą w projekcie „Kompleksowy system
doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”.
W szkołach realizowane są programy: Szkoła promująca zdrowie, Szkoła odkrywców
talentów, Szkoła przyjazna dla sześciolatka, Szkoła w ruch, Szkoła demokracji –
Szkoła Samorządności
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Uczniowie szkół korzystają z programów rządowych: Wyprawka szkolna, Pomoc
państwa w zakresie dożywiania, Szklanka mleka, Owoce w szkole.
Przy trzech szkołach podstawowych utworzono lub zmodernizowano place zabaw dla dzieci,
a w 2014 roku rozpoczęto I etap budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golinie.
Dodatkowo przy obiektach oświatowych funkcjonują obiekty sportowe dostępne również dla
mieszkańców gminy:
SP w Kawnicach ORLIK (boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej, boisko
o nawierzchni poliuretanowej do piłki koszykowej/siatkowej), sala gimnastyczna;
SP w Przyjmie (boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko asfaltowe do piłki ręcznej
i koszykowej, dodatkowo w okresie zimowym uczniowie korzystają z sali
udostępnianej przez OSP);
SP w Radolinie (boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko do siatkowej piłki plażowej),
aula – mini sala gimnastyczna.
Ważniejsze inwestycje zrealizowane w oświacie w latach 2011-2014:
Remont ściany zachodniej w Szkole Podstawowej w Kawnicach (2011)
Wymiana ogrzewania olejowego na gazowe w Gimnazjum w Golinie (2014), Szkole
Podstawowej w Kawnicach (2013) i Przedszkolu w Golinie (2014) i jego filii
w Kawnicach (2013)
Szkoła Podstawowej w Przyjmie - wymiana podłogi w auli (2014)
W Szkole Podstawowej w Kawnicach przebudowa budynku szkoły w zakresie
oddziału przedszkolnego (2014).
Stan zatrudnienia:
Liczba nauczycieli:
Kadencja 1998-2002 126,50 etatów
Kadencja 2002-2006 –
136 etatów
Kadencja 2006-2010 –
140,13 etatów (153 osoby)
Kadencja 2010-2014 139,13 etatów (150 osób).
Liczba pracowników obsługi:
Kadencja 1998-2002 –
44,25 etatów
Kadencja 2002-2006 –
57,50 etatów
Kadencja 2006-2010 –
60,63 etatów
Kadencja 2010-2014 64,75 etatów
Liczba pracowników obsługi w ostatniej kadencji zwiększyła się w związku z utworzeniem
oddziałów przedszkolnych dla najmłodszych dzieci (3-4 latków w SP Kawnice, SP Przyjma,
SP Radolina), ponadto zatrudniono pracownika administracyjnego w ZEAS.
Liczba uczniów
Kadencja 1998-2002 –
1 750
Kadencja 2002-2006 –
1 520
Kadencja 2006-2010 –
1 477 (w tym 245 uczniów w oddziałach
przedszkolnych)
Kadencja 2010-2014 –
1 265 (w tym 348 uczniów w przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych).
Liczba uczniów zmniejszyła się z powodu trwającego niżu demograficznego i spadającej
liczby urodzeń.
Spadek liczby uczniów pociąga za sobą zmniejszenie subwencji oświatowej, nie wpływa
natomiast na zmniejszenie zatrudnienia i związane z tym wydatki, co powoduje
systematyczny wzrost obciążenia dla budżetu Gminy.
Liczba nauczycieli zwiększała się w związku z:
- utworzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
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- dodatkowo w szkołach i przedszkolu zostały przydzielone godziny dla nauczycieli
specjalistów np. logopedy
- koniecznością organizowania nauczania indywidualnego dla niektórych uczniów
- dodatkowe zatrudnienie spowodowane było także koniecznością zastąpienia nauczycieli
przebywających na długotrwałych zwolnieniach chorobowych, urlopach macierzyńskich
i urlopach dla poratowania zdrowia.
Nakłady finansowe poniesione na oświatę:
Subwencja
Rok
Wydatki
oświatowa Różnica
2002
7 547 590
5 703 258
-1 844 332
2003
6 940 948
6 337 354
-603 594
2004
7 743 906
6 339 052
-1 404 854
2005
10 728 613
7 186 495
-3 542 118
2006
10 310 912
7 110 783
-3 200 129
2007
10 381 312
7 418 070
-2 963 242
2008
10 928 126
8 189 453
-2 738 673
2009
11 532 542
8 349 469
-3 183 073
2010
13 158 216
8 405 887
-4 752 329
2011
13 263 350
8 746 562
-4 516 788
2012
13 922 936
8 777 471
-5 145 465
2013
14 410 891
8 367 085
-6 043 806
2014*
15 002 076
8 731 526
-6 270 550
Razem 145 871 418 99 662 465 -46 208 953
/* plan na 30.11.
Łącznie różnica pomiędzy subwencją oświatową a wydatkami na oświatę wynosiła w latach
2002-2006 (5 lat) – 10.595.027 zł, w latach 2007-2010 (4 lata) – 13.637.317 zł, a w latach
2011-2014 – 21.976.609 zł.
8. Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
Realizacja zadań następuje poprzez Dom Kultury i Bibliotekę w Golinie.
Dom Kultury w Golinie prowadzi działalność kulturalną, rozrywkową i edukacyjną. Wspiera
wszystkie stowarzyszenia oraz nieformalne grupy, które pragną się spotykać w celu wymiany
doświadczeń, zdobywania wiedzy. Jest głównym ośrodkiem propagowania kultury na terenie
gminy. W Domu Kultury odbywają się m.in. zajęcia muzyczne (w tym dla członków
Orkiestry Dętej przy OSP w Golinie), zajęcia plastyczne, taneczne, rzeźbiarskie.
W latach 2012-2013 przebudowano Bibliotekę Publiczną w Golinie nadając jej nowy wygląd
i funkcjonalność. Wartość inwestycji to 726 515 zł, dofinansowanie ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 460 494 zł, a środki gminne 266 021 zł. Biblioteka stała się centrum informacji, życia społecznego, aktywizacji
środowiska. Oprócz statutowych zadań tj. gromadzenie i udostępnianie księgozbioru,
w Bibliotece odbywają się m.in.:
Lekcje biblioteczne z uczniami szkół podstawowych w Kawnicach, Przyjmie, Radolinie,
Wspólne czytania i rozmowy o książkach, w powstałym w Bibliotece Publicznej
w Przyjmie Dyskusyjnym Klubie Książki dla czytelników dorosłych,
Spotkania klubu aktywnego czytania (KAC) w Kawnicach,
W maju 2014r. powołano przy Bibliotece Publicznej w Golinie Goliński Uniwersytet
Trzeciego Wieku (GUTW), który liczy 55 słuchaczy i ma na celu aktywizację
środowiska seniorów i ich edukację.
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Na utrzymanie Biblioteki i Domu Kultury Gmina przekazuje dotacje, które w roku 2014
wyniosą 702 tysiące złotych.
9. Sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych:
Gmina Golina wyróżnia się w powiecie konińskim pod względem aktywności sportowej
i zaangażowania w bieżącą działalność sportową. Na terenie gminy funkcjonują dwa kluby
piłkarskie – LZS Polonia Golina, o długiej historii, istniejący od 1916 roku, oraz LZS Mirek
Adamów, powstały w 1973 roku. Od kilku lat rozwijają się inne formy sportu – biegi, nordic
walking, karate, golf itp. Gmina posiada dobre zaplecze sportowe: stadiony w Golinie
i Adamowie z pełnowymiarowymi boiskami trawiastymi, boiska w Radolinie, Myśliborzu
i Przyjmie, obiekty wielofunkcyjne „Orlik” w Golinie i Kawnicach, sale gimnastyczne przy
szkołach podstawowych. W projekcie budżetu na rok 2015 umieściłem budowę hali
widowiskowo-sportowej w Golinie.
10. Sprawy targowisk i hal targowych:
Infrastruktura przeznaczona na miejsca handlowe jest wystarczająca. Ewentualne nakłady
w tym zakresie mogłyby dotyczyć gminnego targowiska w formie budowy ogrodzenia
i nawierzchni oraz obiektów, zalecanych przez powiatowego lekarza weterynarii.
11. Sprawy zieleni gminnej i zadrzewień:
Realizacja zadania w tym zakresie polega na tworzeniu i utrzymaniu zespołów roślinnych
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i estetycznych. Stan zieleni miejskiej z roku na rok
ulega poprawie. Zrealizowano projekt rewitalizacji Placu Kazimierza Wielkiego. Opracowano
projekt rewitalizacji wraz ze szczegółowym projektem nasadzeń Parku Miejskiego w Golinie
12. Sprawy cmentarzy gminnych – aktualnie Gmina nie prowadzi cmentarzy
komunalnych, jednak ze względu na niemal całkowite wykorzystanie cmentarza parafialnego
Gminę czeka budowa nowego cmentarza. W planie zagospodarowania przestrzennego
zarezerwowano teren pod budowę cmentarza gminnego.
13. Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego:
W celu ochrony porządku publicznego utworzono straż miejską, zatrudniającą dwóch
strażników. Wprowadzono monitoring w placówkach oświatowych, a także na Placu
Kazimierza Wielkiego i przy budynku Urzędu.
Obowiązkiem samorządu jest zabezpieczenie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.
Przyjęto, że ochrona ta będzie funkcjonować w ramach OSP. Na terenie Gminy funkcjonuje
10 OSP, w tym dwie jednostki w krajowym systemie ratownictwa. Budynki OSP zostały
zmodernizowane i są w dobrym stanie, wskazane byłyby zakupy nowoczesnego sprzętu
przeciwpożarowego. Planowane na rok 2014 łączne nakłady w dziale 754 „Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wyniosą 639 tysięcy złotych, z czego 120 tysięcy to
wydatki majątkowe na modernizację garaży OSP.
14. Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki
socjalnej, medycznej i prawnej – są realizowane przy pomocy MOPS i koncentrują się na
ustalaniu i wypłacaniu świadczeń ustawowych.
15. Sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej – głównym
środowiskiem upowszechniania idei samorządowej są szkoły i jednostki pomocnicze gminy.
16. Sprawy promocji gminy – w budżecie są corocznie planowane środki na promocję
naszej Gminy. Sposób ich wykorzystania jest różnorodny – na publikację informacji o naszej
Gminie w środkach przekazu, udział w imprezach sportowych i samorządowych. W bieżącym
roku gmina realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty - Program Rozwoju
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Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzięki któremu zakupiono namiot, wydano folder
o gminie, pocztówki oraz plan miasta.
17. Sprawy współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Organizacje pozarządowe to stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze,
stowarzyszenia kultury fizycznej – tzw. trzeci sektor układu społecznego.
Każdego roku uchwalany jest Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Uchwała ta jest realizowana w formie dofinansowywania organizowanych przez organizacje
pozarządowe, wyłaniane w drodze przetargów, przedsięwzięć takich jak wypoczynek dzieci
i młodzieży, niesienie pomocy żywnościowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu.
18. Sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw:
Współpracujemy z Gminą Banzkow (Niemcy) i z ukraińską gminą Czabany.
19. Sytuacja finansowa gminy:
Aktualna sytuacja finansowa Gminy jest dobra. Zadłużenie na koniec bieżącego roku wynosi
6 674 625 zł, co stanowi 20,9% planowanych na rok 2014 dochodów. Gmina posiada
płynność finansową, na bieżąco realizuje zobowiązania, a wolne środki lokuje na lokatach
krótkoterminowych”.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak w imieniu radnych Rady Miejskiej w Golinie
podziękowała Burmistrzowi Goliny T. Nowickiemu za 16 lat pracy na rzecz gminy Golina
oraz Z-cy Burmistrza Goliny A. Budnemu.
Następnie podziękowania Burmistrzowi Goliny T. Nowickiemu i Z-cy Burmistrza Goliny
A. Budnemu przekazali dyrektorzy placówek oświatowych gminy Golina, dyrektorzy
i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, prezes ZGKiM Sp. z o.o. oraz
przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej.
Burmistrz Goliny T. Nowicki złożył podziękowania i zadeklarował, że jest gotowy służyć
dalszą pomocą na rzecz rozwoju gminy Golina. Następnie złożył życzenia i gratulacje
Mirosławowi Durczyńskiemu w związku z objęciem funkcji Burmistrza Goliny.
Punkt 4
Ślubowanie Burmistrza Goliny
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz
Goliny Mirosław Durczyński złożył wobec Rady Miejskiej w Golinie ślubowanie
o następującej treści:
„Obejmując urząd Burmistrza Goliny, uroczycie ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy”. Dodając „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie do obecnych osób na sesji skierował następujące słowa:
„Pani Przewodnicząca!
Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!
Za nami podniosła chwila zaprzysiężenia. Po raz pierwszy staję przed Państwem jako
Burmistrz Goliny. Nie ukrywam, że postrzegam to jako olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt.
Mam jednocześnie świadomość, że to jest ogromna odpowiedzialność, a także dowód
oczekiwań za strony mieszkańców miasta i gminy Golina, gdyż to dzięki ich głosom
obejmuję tę funkcję zastępując poprzedniego Burmistrza.
Przy tej okazji po raz kolejny dziękuję wyborcom i tym wszystkim, którzy czynnie włączyli
się w kampanię, za pomoc i zaufanie. Oczywiście, będę realizował założenia mojego
programu wyborczego. Nie będę teraz o nich przypominał, ale zapewniam, że znajdzie on
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odzwierciedlenie w działaniach, jakie będą podejmowane w najbliższym czasie. Wszystkim,
którzy brali udział w wyborach składam serdeczne podziękowania. Było to święto
demokracji.
Pragnę również podziękować tym, którym mieszkańcy dali mandat do ich reprezentowania,
a jednocześnie przekazali prawo współdecydowania o losach naszej lokalnej społeczności –
członkom Rady Miejskiej w Golinie. Chciałbym, aby nasza wspólna praca dla samorządu
była postrzegana jako służba.
Będę się starał utrzymywać dobre relacje z gminami ościennymi, w których mamy wielu
kolegów i przyjaciół, oraz z samorządem powiatu i województwa.
Pragnę, abyśmy sprawy naszej gminy załatwiali w przyjaznej dyskusji, a gdy będzie różnica
zdań będziemy starali się docierać. Gwarantuję rzetelną pracę dla miasta i gminy Golina.
Potrafię skupiać wokół siebie środowiska bardzo różne i potrafię funkcjonować między
podziałami.
Wyrazy podziękowania kieruję również do tych, którzy ubiegali się o ten urząd, bo to była
rywalizacja, która doprowadziła do wyłonienia Burmistrza Goliny na kadencję 2014-2018.
Dziękuję Burmistrzowi Tadeuszowi Piotrowi Nowickiemu za 16 lat zarządzania gminą.
Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo przed nami nowy okres. Myślę, że będzie to czas
rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. Uważam, że uda nam się wspólnie zmienić Gminę Golina
dla dobra naszych mieszkańców”.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak w imieniu radnych Rady Miejskiej w Golinie złożyła
gratulacje Burmistrzowi Goliny M. Durczyńskiemu.
Następnie gratulacje Burmistrzowi Goliny M. Durczyńskiemu złożyli dyrektorzy placówek
oświatowych gminy Golina, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
sołtysi, przewodniczący Rad Osiedlowych w Golinie, poseł J. Kwiatkowski, radna powiatu
konińskiego A. Chojnacka oraz przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej i radny powiatu
konińskiego Z. Paszek, prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska jak również przybyli na sesję
mieszkańcy Goliny.
Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował T. Nowickiemu za wieloletnią pracę na rzecz
gminy Golina i poprosił zebranych o bieżącą pomoc i wskazówki w podejmowaniu decyzji
mających na celu rozwój gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach II sesji, która
trwała od godz. 14:10 do godz. 14:30.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady II sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Grodzki zwrócił uwagę, że pomieszczenie lokalu wyborczego w budynku OSP
Golina jest małe i należałoby na przyszłość lokal wyborczy zorganizować w budynku
biblioteki w Golinie.
Radny W. Wojdyński zawnioskował o dostarczenie radnym przedstawionej informacji
o stanie gminy Golina.
Punkt 6
Wybór Komisji Rewizyjnej
a) wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak zaproponowała 5 – osobowy skład Komisji
Rewizyjnej. Następnie przypomniała, że wyborów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
odbywa się w głosowaniu jawnym, po czym poprosiła o zgłaszanie kandydatów na
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przewodniczącego Komisji. Przypomniała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie.
Radny S. Szczepaniak zgłosił radną I. Kościelską. Radna I. Kościelska wyraziła zgodę na
kandydowanie.
W związku z tym, że nie było więcej zgłoszonych kandydatur, Przewodnicząca Rady
U. Furmaniak zaproponowała zamknięcie listy kandydatów.
W przeprowadzonym głosowaniu powyższa propozycja została jednogłośnie przyjęta.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przystąpiła do przeprowadzenia jawnego
głosowania nad zgłoszoną kandydaturą na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za opowiedziało się 8 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 7 radnych.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak pogratulowała radnej I. Kościelskiej, wybranej na
funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
b) wybór członków Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała, że wybór dokonywany jest również
w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
Przypomniała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Następnie
poprosiła o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji.
Radna I. Kościelska zgłosiła radnego J. Szramę. Radny J. Szrama wyraził zgodę.
Radny K. Szymański zgłosił radnego K. Substelnego. Radny K. Substelny wyraził zgodę.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski zgłosił radnego J. Mirka. Radny J. Mirek nie
wyraził zgody.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zgłosiła radnego M. Wieczorka. Radny M. Wieczorek
wyraził zgodę.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zgłosił radnego M. Kwaśniewskiego. Radny
M. Kwaśniewski nie wyraził zgody.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że skład członków w komisji rewizyjnej nie powinien być
liczbą parzystą, powinna być to liczba nieparzysta.
Radca prawny D. Kurowski potwierdził, że ze względów na specyfikę pracy komisji
rewizyjnej jej skład osobowy powinien być liczbą nieparzystą.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w przepisach prawnych określona jest wymagana liczba
członków komisji rewizyjnej.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że w ustawie o samorządzie gminnym nie została
wskazana wymagana liczba członków komisji rewizyjnej. Takie regulacje może zawierać
statut gminy, jednak w Statucie Gminy Golina nie jest także wskazana liczba członków
komisji rewizyjnej.
Z uwagi na to, że nie było dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zgłosiła
wniosek o zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
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Podczas głosowania wniosek został przyjęty 10 głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących
głosów – 5, w związku z tym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak stwierdziła zamknięcie
listy kandydatów.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad zgłoszonymi
kandydatami na członków Komisji.
Podczas jawnego głosowania radny J. Szrama otrzymał 8 głosów „za”, 7 głosów
„wstrzymujących”.
Radny K. Substelny otrzymał 8 głosów „za”, 7 głosów „wstrzymujących”.
Radny Marek Wieczorek otrzymał 15 głosów „za”.
W związku z tym kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej otrzymali wymaganą
bezwzględną większość głosów ustawowego składu Rady.
Radca prawny D. Kurowski odczytał przepis art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
c) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr II/4/2014 Rady Miejskiej
w Golinie w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 7
Wybór członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała, że zgodnie ze Statutem Gminy Golina
radny może być członkiem najwyżej 2 Komisji Stałych. Następnie poinformowała, że zostaną
wyłożone 3 listy z nazwami poszczególnych Komisji Stałych, na które radni będą mogli się
wpisywać i ogłosiła 10 minut przerwy, która trwała od godz. 14:50 do godz. 15:00.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała składy osobowe poszczególnych
Komisji Stałych:
a) Komisja do spraw Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych:
1. Iwona Kościelska
2. Stefan Szczepaniak
3. Janusz Szrama
4. Kazimierz Substelny
5. Krzysztof Szymański
6. Marek Wieczorek
7. Wojciech Wojdyński
8. Wojciech Grodzki
9. Zofia Kasprzak
10. Anna Kapturska
11. Janusz Mirek
12. Urszula Furmaniak
13. Lech Kwiatkowski
14. Mariusz Majewski
b)
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja do spraw Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Krzysztof Szymański
Maciej Kwaśniewski
Stefan Szczepaniak
Urszula Furmaniak
Lech Kwiatkowski
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c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej:
Wojciech Grodzki
Zofia Kasprzak
Anna Kapturska
Janusz Mirek
Wojciech Wojdyński
Maciej Kwaśniewski
Mariusz Majewski

d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr II/5/2014 Rady Miejskiej
w Golinie w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów
osobowych, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła 5 minut przerwy w celu
ukonstytuowanie się Komisji Stałych.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poinformowała o dokonanych wyborach
w Komisjach Stałych Rady:
- ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych – przewodniczący S. Szczepaniak,
z-ca przewodniczącego K. Substelny ,
- ds. Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przewodniczący
K. Szymański, z-ca przewodniczącego M. Kwaśniewski,
- ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej – przewodniczący W. Grodzki,
z-ca przewodniczącego Z. Kasprzak.
Punkt 8
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że przewidziana pomoc dla powiatu
konińskiego w wysokości 4 626 zł przeznaczona jest na zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na rzecz rodzin z gminy Golina, które realizowane są przez Ośrodek
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. W budżecie gminy zapisane są
środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej, jednak dodatkowo musi zostać podjęta
odrębna uchwała w tej sprawie.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że środki finansowe na ten cel pochodzą
z działu dotyczącego przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2014
roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu i ze względu na brak uwag i pytań
zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy
finansowej Powiatowi Konińskiemu została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Punkt 9
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie lokalu wyborczego zorganizowanego w OSP
w Golinie powiedział, że tym tematem należy jak najszybciej się zająć, aby w najbliższych
wyborach prezydenckich lokal był przeniesiony do innego budynku.
12

Punkt 10
Zapytania i wolne wnioski
Radny W. Wojdyński zawnioskował, aby każdy dokument przedstawiany podczas obrad rady
przekazywany był na piśmie Przewodniczącej Rady.
Sołtys Kawnic J. Modelski zapytał się, czy został wybrana firma, która będzie zajmowała się
odśnieżaniem dróg na terenie gminy oraz kto będzie nadzorował prace równiarki, ponieważ
drogi gruntowe wymagają szybkiej naprawy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że jeszcze nie podjął żadnych decyzji
w sprawie firmy, która będzie odpowiedzialna za utrzymanie dróg w okresie zimowym, musi
zrobić rozeznanie jak działania w tym zakresie wyglądały w poprzednich latach. Natomiast
odnośnie prac równiarki na terenie sołectw oznajmił, że nadzór nad pracami powinni pełnić
sołtysi. Następnie nawiązał do nadchodzących wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz
dzielenia środków w ramach funduszu sołeckiego na znaczące przedsięwzięcia na terenie
sołectw.
Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński powiedział, że ma nadzieję, iż radom
osiedlowym w Golinie zostaną przyznane środki finansowe na realizację zadań na terenie
osiedli.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że popiera wypowiedź Przewodniczącego Rady
Os. Wschód J. Kapuścińskiego.
Sołtys Kolna A. Purol poprosiła, aby w okresie zimowym drogi były odśnieżane we
wczesnych godzinach rannych jeszcze przed odjazdem dzieci do szkół.
Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że zna problemy związane z drogami i z dojazdem
na terenie sołectwa Kolno i wie z jakimi trudnościami muszą zmagać się mieszkańcy
w okresie zimowym.
Sołtys Rosochy R. Kruszyna zapytał się, czy mieszkańcy sołectw, którzy posiadają ciągnik
z pługiem będą mogli zająć się odśnieżaniem dróg na terenie sołectwa.
Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że oczekuje współpracy ze strony sołtysów
i każde wskazówki oraz uwagi będą brane pod uwagę, jeśli tylko będą służyły poprawie życia
mieszkańców.
Punkt 11
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:45 obrady II Sesji
Rady Miejskiej w Golinie.
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