P R O T O K Ó Ł NR III/2014
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 29 grudnia 2014 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: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz i radca prawny Dominik Kurowski. Lista
zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
III sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:15 Przewodnicząca Rady Miejskiej
Urszula Furmaniak. 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 Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski zawnioskował o przyjęcie protokołów z I i II
sesji z pominięciem ich odczytywania podczas dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak 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 I i II sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały przyjęte.
Punkt 4
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny M. Kwaśniewski poinformował o zagrożeniu bezpieczeństwa na ul. Piaskowej
naprzeciw firmy „Derbut”, gdzie w pasie drogowym obok siebie zamontowane są skrzynki
elektryczna i gazowa.
Radny W. Grodzki zgłosił w imieniu mieszkańców Goliny uporządkowanie placu po
rozebranych budynkach na narożniku ul. Kościuszki oraz na ul. Mickiewicza obok sklepu
„U Jurka”.
Radny J. Szrama zgłosił o wymianę słupa energetycznego znajdującego się przy dojściu do
stadionu w Adamowie, ponieważ jego stan zagraża bezpieczeństwu.
Radny W. Wojdyński ponowił o uzupełnienie asfaltu na nawierzchni drogi ul. Cmentarnej
oraz uprzątnięcie hałd ziemi zgromadzonej na ul. ZWM i ul. Gen. Sikorskiego. Następnie
zapytał się kto zdecydował o zamontowaniu progu spowalniającego na ul. Cmentarnej.
Powiedział, że mieszkańcy wnioskowali o założeniu spowalniacza na ul. Kopernika.
Oznajmił, że mieszkańcy posesji przy której założony jest próg spowalniający domagają się
jego usunięcia.
Radna Z. Kasprzak zgłosiła naprawę chodnika na ul. Słowackiego przy posesji nr 12.
Radny M. Wieczorek zgłosił potrzebę naprawy chodnika na odcinku od cmentarza do
sygnalizacji świetlnej przy szkole w Kawnicach.
Radna A. Kapturska zawnioskowała o rozwiązanie problemu związanego z zagrożeniem
bezpieczeństwa przejazdu drogą tzw. schetynówką w kierunku Spławia przy posesji
p. Witasika.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski poprosił o usunięcie awarii oświetlenia
ulicznego w Golinie na ul. Poprzecznej pomiędzy blokami, ul. Poniatowskiego i ul. Wąskiej.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że przed Świętami Bożego Narodzenia poważna
awaria oświetlenia drogowego miała miejsce na odcinku Węglew – Kraśnica. Po
kilkakrotnych zgłoszeniach awarii zarówno do Spółki Oświetlenie Drogowe i Uliczne jak
również do firmy zajmującej się naprawami oświetlenia, termin usunięcia usterki nastąpił
dopiero po 4 dniach.
Sekretarz Goliny H. Bąk poinformował, że długie oczekiwanie na usunięcie awarii
oświetlenia związane jest z tym, że naprawami zajmuje się jedna firma, która wygrała
przetarg na teren wszystkich gmin powiatu konińskiego. Technicznie więc niemożliwe są
natychmiastowe interwencje w usuwaniu usterek.
Radny M. Kwaśniewski stwierdził, że wymieniane żarówki w lampach ulicznych przepalają
się już po 2, 3 tygodniach. Powiedział, że koszty napraw z tego powodu wzrastają, należałoby
się więc zastanowić nad wymianą lamp na oświetlenie LED, którego koszty są niższe.
Radna A. Kapturska zapytała się do kogo w urzędzie należy zgłaszać awarie oświetlenia
drogowego.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń
awarii oświetlenia jest p. Halina Durniewicz.
Radna A. Kapturska zapytała się, czy awarie można zgłaszać także w weekend. Następnie
zapytała się kto będzie odpowiedzialny za odśnieżanie dróg na terenie gminy.
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Punkt 6
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie diet za
udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów. Przypomniał, że wysokość diet nie została
zmieniona w stosunku do uchwalonych stawek w 2010 roku.
Radna A. Kapturska zapytała się jak należy rozumieć zapis §3 projektu uchwały mówiący
o zmniejszeniu diety z powodu opuszczenia przez radnego posiedzenia w trakcie obrad.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że dla niebudzącego wątpliwości rozstrzygnięcia
podstaw zmniejszenia diety można zapisać, że „podstawę zmniejszenia diety stanowi brak
obecności na sesji, posiedzeniu komisji oraz fakt opuszczenia posiedzenia w trakcie obrad bez
usprawiedliwienia”.
Ze względu na brak dalszych uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła
głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie diet za udział w pracach Rady
Miejskiej i jej organów z uwzględnieniem zaproponowanego przez radcę prawnego
D. Kurowskiego zapisu w §3 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 III/7/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie diet za udział w pracach Rady
Miejskiej i jej organów została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny. Następnie powiedział, że proponowana wysokość
wynagrodzenia jest na poziomie wynagrodzenia ustalonego dla poprzedniego burmistrza.
Ze względu na brak dalszych zapytań i uwag do przestawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak 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 III/8/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Burmistrza Goliny została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na
rok 2014.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że projekt uchwały został szczegółowo
omówiony podczas dzisiejszego wspólnego posiedzenia Komisji Rady.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że na wspólnym posiedzeniu Komisji zaproponowane zmiany
w budżecie zostały dokładnie przedyskutowane. Zostały przez radnych wykazane błędy
popełnione przez poprzedniego burmistrza Goliny T. Nowickiego, który przed wyborami
zrealizował wiele przedsięwzięć, na które nie było zabezpieczonych w budżecie środków
finansowych oraz nie było zgody radnych Rady Miejskiej tj. budowa wodociągu
w miejscowości Węglew, zwiększenie środków o 10 500 zł na budowę szlaku turystycznego
Kawnice – Myślibórz etap III. W wydatkach bieżących nastąpiło także wiele przesunięć
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środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami, aby obecnie możliwe były uregulowania
finansowe decyzji poczynionych przez burmistrza T. Nowickiego. Poprosił, aby do protokołu
z III sesji został dołączony protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji odbytego przed tą
sesją.
Ze względu na brak dalszych uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła
głosowanie nad przyjęciem omawianego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw 5 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 9
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski przypomniał, że projekt uchwały był
szczegółowo omawiany podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dn. 17 grudnia br.
Powiedział, że projekt uchwały został opracowany przez Związek Międzygminny
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, do którego radni nie wnieśli żadnych zmian.
Następnie zawnioskował, aby z projektu uchwały odczytać tylko treść podstawy prawnej oraz
§§ 2, 3 i 4 z pominięciem odczytywania treści §1.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem
I Wiceprzewodniczącego Rady L. Kwiatkowskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał treść
podstawy prawnej oraz §§ 2, 3 i 4 projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmian w Statucie Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie została jednogłośnie
podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 10
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane przez radnych wnioski
i zapytania:
- w sprawie skrzynek na ul. Piaskowej powiedział, że sprawę należy jak najszybciej
sprawdzić i wyjaśnić,
- odnośnie uprzątnięcia terenu po zburzonych budynkach należy uzgodnić z właścicielami
działek,
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- stan słupa elektrycznego w Adamowie zostanie sprawdzony,
- próg spowalniający miał zostać zamontowany na ul. Kopernika. Powiedział, że nie zna
powodów dla jakich został założony na ul. Cmentarnej,
- powiedział, że uzupełnieniem asfaltu na ul. Cmentarnej i wywiezieniem ziemi powinna
zająć się firma wykonująca kanalizację deszczową na Os. Zachód. Obiecał, że sprawdzi
dlaczego nie zostało to jeszcze zrobione,
- powiedział, że odnotował potrzebę naprawy chodnika na ul. Słowackiego oraz odcinka
chodnika w Kawnicach,
- w sprawie ruchu drogowego po tzw. schetynówce w kierunku Spławia powiedział, że
zostanie zorganizowana wyjazdowa komisja celem sprawdzenia możliwości rozwiązania
zgłoszonego problemu,
- usuwanie awarii oświetlenia ulicznego i drogowego trwa bardzo długo, ponieważ naprawy
we wszystkich gminach powiatu konińskiego wykonuje tylko jedna firma. Zaproponował, aby
radni tym tematem zajęli się na posiedzeniu komisji przy współudziale przedstawicieli firmy
odpowiedzialnej za naprawy oświetlenia.
Sekretarz Goliny H. Bąk podał nr telefonu, pod który można zgłaszać awarie oświetlenia
drogowego powstałe podczas weekendu: 62 598-52-83 i 801 901-010. Następnie oznajmił, że
za każdorazowy przyjazd do usunięcia awarii gmina będzie zobowiązana zapłacić za
wykonaną usługę.
Radny W. Wojdyński zapytał się kto będzie zajmował się odśnieżaniem dróg i ulic na terenie
sołectw i miasta.
Sołtys Chrustów J. Karnafel stwierdził, że firma nie będzie wykonywała napraw oświetlenia
podczas sobót i niedziel.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że tylko część lamp zamontowana jest na słupach
należących do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, natomiast pozostała większość słupów
należy do Spółki Energa, od której Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe musi uzyskać
zgodę na dokonywanie napraw.
Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że za usuwanie oblodzenia na drogach
odpowiedzialny jest ZGKiM w Golinie, natomiast odśnieżanie dróg poza ZGKiM będzie
wykonywać na terenie Spławia, Lubcza i Przyjmy - p. Wojciech Dylewski, Kraśnicy,
Węglewa, Zarzyna i częściowo Kolna – Piotr Szymankiewicz, Rosochy, Głodowa,
Brzeźniaka i Kawnic – mieszkańcy we własnym zakresie, a w nagłych przypadkach pomocą
będzie służył p. Krzysztof Michalak, miasto Golina, Golina Kolonia, częściowo Kolno,
Radolina i Sługocinek – ZGKiM, Piotrowo, Bobrowo, częściowo Barbarka i Chrusty – p.
Józef Nowaczyk. Oznajmił, że ZGKiM w Golinie przygotowany jest do usuwania utrudnień
na drogach związanych z opadami śniegu. Natomiast odśnieżaniem dróg powiatowych na
terenie sołectw i w mieście Golina zajmować się będzie firma „Dropiński” z Kazimierza
Biskupiego. ZGKiM w Golinie podpisał porozumienie z firmą „Dropiński” na przejęcie
utrzymania zimowego dróg powiatowych w mieście Golina. Opracowany jest harmonogram
kolejności odśnieżania dróg w zależności od kategorii dróg wg którego będą wykonywane
usługi.
Radna Z. Kasprzak zapytała się na kim spoczywa obowiązek odśnieżania chodników przy
drodze wojewódzkiej.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
odśnieża tylko drogi, natomiast uprzątnięcie śniegu na chodnikach należy do gminy. Jednak
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ze względów ograniczonych środków finansowych nie jest możliwe uprzątnięcie śniegu na
wszystkich chodnikach.
Radna A. Kapturska zapytała się, czy sołtysi mogą pozyskać z ZGKiM w Golinie piasek
z solą drogową, aby we własnym zakresie wysypywać newralgiczne miejsca na drogach
sołectwa np. zakręty, skrzyżowania.
Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska odpowiedział, że istnieje taka możliwość.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski w sprawie zamontowanego progu
spowalniającego na ul. Cmentarnej powiedział, że była prowadzona obserwacja natężenia
ruchu przez Zarząd Dróg Powiatowych w wyniku której zdecydowano, że bardziej zasadne
jest zamontowanie spowalniacza na ul. Cmentarnej niż na ul. Kopernika. Stwierdził, że próg
spowalniający należałoby także założyć na ul. Poprzecznej przy parkingach, natomiast przy
gimnazjum oznaczyć przejście dla pieszych. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych powinien
zostać również przedłużony chodnik przy ogrodzeniu działki p. Zbigniewa Wojdyńskiego.
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że mieszkańcy ul. Kopernika są zawiedzeni z powodu
nie zamontowania progu spowalniającego w okolicy gimnazjum.
Radna A. Kapturska powiedziała, że mieszkańcy Spławia także wnioskują o założenie progu
spowalniającego na głównej drodze Spławia.
Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że należy rozsądnie przeanalizować miejsca,
gdzie zasadne byłoby zamontowanie spowalniaczy. Z uwagi na hałas towarzyszący podczas
najazdu samochodu na spowalniacz mieszkańcy często domagają się jego zdemontowania,
czego dowodem są Kawnice.
Punkt 11
Zapytania i wolne wnioski
Sołtys Kawnic J. Modelski odradził zakładanie spowalniaczy przy posesjach. Powiedział, że
zasadniejsze byłoby przeprowadzanie kontroli prędkości i karanie mandatami oraz ustawienie
znaków z ograniczeniem prędkości. Następnie zapytał się, czy będą realizowane opracowane
dokumentacje na założenie oświetlenia na ul. Topolowej w Kawnicach oraz dokończenie
wodociągu w Kawnicach. Oznajmił, że droga na ul. Kwiatowej została fatalnie wykonana
i nie powinien zostać dokonany jej końcowy odbiór.
Radny W. Grodzki zawnioskował o usunięcie przyczepy z reklamą postawionej na parkingu
na Pl. K. Wielkiego, która blokuje miejsca na parkingu.
Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że w powyższej sprawie już monitował
i przyczepa miała zostać zabrana z parkingu jeszcze przed świętami. Tak się jednak nie stało.
Obiecał więc, że monit zostanie ponowiony.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że właścicielem parkingu jest Zarząd Dróg Krajowych
i Autostrad i firma, która postawiła przyczepę z reklamą uzyskała pozwolenie od właściciela
na udostępnienie miejsca na parkingu.
Radny W. Wojdyński zawnioskował o przełożenie progu spowalniającego z ul. Cmentarnej
na ul. Poprzeczną. Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa spowalniacz powinien zostać
zamontowany na ul. Kopernika przy gimnazjum.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że Rada Osiedla Zachód powinna zainteresować
się, w którym miejscu powinien być zamontowany próg spowalniający. Należy także
zasięgnąć opinii z Zarządu Dróg Powiatowych.
Sołtys Lubcza S. Simiński powiedział, że część Lubcza nie posiada oświetlenia drogowego,
nie jest także oświetlone skrzyżowanie dróg powiatowych. Mieszkańcy już od paru lat
dopominają się o założenie oświetlenia. Następnie zapytał się co sołtysi mają zrobić
z koszami do segregacji śmieci, które z terenu sołectw zostały u nich zdeponowane.
Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że pojemniki można przewieźć na plac
ZGKiM w Golinie.
Sołtys Lubcza S. Simiński powiedział, że należałoby uprzątnąć pobocza drogi powiatowej
i gminnej. Powiedział, że mieszkańcy próbowali zebrać zalegającą ziemię z poboczy, jednak
z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu niemożliwe jest oczyszczenie poboczy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował o wyborach do Izb Rolniczych, które odbędą
się 31 maja 2015 r. Poprosił sołtysów o włączenie się w przygotowanie wyborów w gminie,
aby z naszego terenu został wybrany przedstawiciel do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński powiedział, że na Osiedlu Wschód
kolizyjne jest skrzyżowanie obok hydroforni. Żaden z kierowców nie przestrzega także
zasady pierwszeństwa z prawej strony. Ze względu na natężony ruch pieszych ul. Jasną
i ul. Długą wskazane byłoby zamontowanie tablic informujących, że kierowca wjeżdża
w strefę osiedla i byłyby wtedy określone zasady do respektowania przepisów ruchu
drogowego.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała radnym o złożeniu oświadczeń
majątkowych.
Radny W. Wojdyński zawnioskował o podzielenie wydatków w projekcie budżetu na 2015
rok w dziale Oświata na poszczególne placówki oświatowe gminy oraz o wykazanie dróg, na
które został nawieziony tłuczeń z polecenia poprzedniego burmistrza T. Nowickiego.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w sprawie nawiezionego tłucznia poprosi
o pomoc i wyjaśnienia sołtysów oraz radnego K. Substelnego.
Punkt 12
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 14:10 obrady III sesji
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Urszula Furmaniak
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