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P R O T O K Ó Ł  NR  LIII/2014 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 26 czerwca 2014 r. 
 

Rada Miejska w Golinie składa się z 15 radnych. W obradach wzięło udział 15 radnych. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w obradach uczestniczyli również  

Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza Goliny Andrzej Budny, Sekretarz 

Goliny H. Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz, radca prawny Dominik Kurowski oraz 

goście. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 1   

 

LIII Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 

Kapturska o godz. 12:09. 

 

Punkt 2 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

3. Zapytania i wnioski radnych.  

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2013 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy Golina za rok 2013, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/59/5/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia 

opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

za 2013 rok, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2013, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2013 rok. 

5. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2013 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2013 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2013 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2013 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zakończenie LIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powitała wszystkich obecnych radnych i stwierdziła, że na 15 

radnych obecnych jest 15, więc wszystkie uchwały, które będą podejmowane będą 
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prawomocne. Potem powitała pana Burmistrza, pana Z-cę, pana Sekretarza, panią Skarbnik, 

radcę prawnego oraz pozostałych gości. Następnie powiedziała, że chciałaby rozszerzyć 

planowany porządek o sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny, bo 

ostatnio tego sprawozdania nie było. Dodała, że nie ujęła tego sprawozdania, ponieważ 

sądziła, że będzie na poprzedniej sesji. Następnie zaproponowała, żeby po punkcie 2 

„Przedstawienie porządku obrad” wstawić „Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Burmistrza Goliny”. Potem zapytała, czy państwo radni są za tym, aby poszerzyć porządek  

o zaproponowany temat i zarządziła głosowanie. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt 

się nie wstrzymał od głosu. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że po punkcie 2 wprowadza „Sprawozdanie  

z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny”. Następnie zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem porządku obrad z naniesioną poprawką.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt 

się nie wstrzymał od głosu. 

 

Nowo przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco: 

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

4. Zapytania i wnioski radnych.  

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2013 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy Golina za rok 2013, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/59/5/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia 

opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

za 2013 rok, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2013, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2013 rok. 

6. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2013 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2013 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2013 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2013 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zakończenie LIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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Punkt 3 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności 

międzysesyjnej za okres od 11 kwietnia 2014 roku do 26 czerwca 2014 roku, co stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 
 

O godz. 12:21 salę obrad opuścił radny S. Szczepaniak, wobec czego stan obecnych radnych 

wynosi 14. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powitała Radnego Powiatu M. Durczyńskiego, który przybył 

na obrady sesji. 
 

Radny K. Michalak zwrócił się z następującymi pytaniami: 

– Powiedział, że ze sprawozdania wynika, że w dniu wczorajszym została podpisana 

umowa na budowę drogi w Golinie Kolonii i zapytał, kiedy rozpoczną się prace 

budowlane. 

– Powiedział, że przepusty na drodze gminnej w Węglewskich Holendrach zostały 

zniszczone w 2010 roku przez powódź i do tego czasu nie są odbudowane. Dodał, że 

pan Burmistrz zna temat, był na wizji lokalnej, oglądał i nie zrobiono nic. Następnie 

powiedział, że teraz są w miarę suche warunki tym bardziej, że jeden z przepustów 

został przekopany i teraz trzeba coś zrobić, żeby dojechać do łąk. Dodał, że to jest 

droga gminna i posiadane tam łąki są nabyte od gminy, od Skarbu Państwa, które były 

na terenie Gminy Golina lub są dzierżawione od Gminy Golina, więc gmina powinna 

zapewnić w miarę bezpieczny dojazd do tych łąk. Powiedział, że pan Burmistrz 

wyznacza bardzo słone dzierżawy na tych gruntach i jest po co te drogi remontować.  

– Zapytał, czy odcinek ul. Nowej od ul. Poniatowskiego został zrobiony ze środków 

przeznaczonych w budżecie gminy na 2014 rok, czy z innych środków. 

– Zapytał czy Burmistrza nie obowiązują przepisy prawa, które mówią, że na pisma 

radnych należy w jakimś terminie odpowiedzieć. Dodał, że 5 maja grupa radnych 

złożyła pismo i do tej chwili tj. 26 czerwca nie otrzymali odpowiedzi. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że teraz są pytania dotyczące sprawozdania. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielając odpowiedzi na pytania powiedział: 

– W sprawie rozpoczęcia budowy drogi w Golinie Kolonii powiedział, że wczoraj został 

przekazany plac budowy i w najbliższych dniach geodeta wytyczy obszar. Potem 

powiedział, że na placu budowy powstały pytania związane z rosnącymi tam 

wierzbami po prawej stronie niedaleko za panem Hyżym. Następnie powiedział, że 

jest rozważane to czy ewentualnie te wierzby można usunąć, żeby zwiększyć 

bezpieczeństwo poprzez szerszy pas drogi, bo w tej chwili nawet jeżeli się położy 

asfalt i nie obetnie się gałęzi lub całych wierzb, nawet autobus będzie miał problem 

 z przejazdem. Dodał, że były takie głosy ze strony mieszkańców, że jeśli przyszłaby 

konieczność to są w stanie odsunąć się z ogrodzeniem. 

– W sprawie przepustu w Węglewskich Holendrach powiedział, że na bieżącym 

utrzymaniu dróg do 17 czerwca było mniej środków i teraz te środki zostały 

uchwalone, więc w niedługim czasie zostanie to zrealizowane. 

– W sprawie ul. Nowej powiedział, że na odcinku między ul. Poniatowskiego a ul. 22 

Lipca została położona warstwa destruktu, który gmina otrzymała gratis bez 

zaangażowania budżetu gminy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

– W sprawie pisma dotyczącego odwołania Z-cy Burmistrza powiedział, że 

odpowiedział na to pismo, ale następne pismo to jest polemika, która nie zadowoli 
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wnioskodawców podpisanych pod pierwszym pismem. Dodał, że w sytuacji 

politycznej nie o to chodzi, bo są ważne sprawy dla gminy w końcówce kadencji. 

Potem powiedział, że jeżeli radny nie jest usatysfakcjonowany to przygotuje takie 

pismo, ale nie będzie to osiągnięcie konsensusu czy zadowolenia.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że międzyczasie przybyła pani Dyrektor 

Biblioteki i pan Dyrektor Domu Kultury. 

 

Radny K. Michalak w sprawie drogi w Golinie Kolonii powiedział, że osobiście rozmawiał  

z panem Pabiszakiem, bo on jest właścicielem tych drzew, które rosną przy drodze 

 i zobowiązał się do obcięcia gałęzi. Powiedział, że prosił go o usunięcie tych drzew, ale z tej 

rozmowy wynika, że on nie ma takiej woli. Dodał, że może jakimś nakazem urząd może 

starać się go przekonać do tego że ze względów bezpieczeństwa czy nawet trwałości tej drogi 

należałoby te drzewa usunąć. Potem powiedział, że jest za tym i to powinno być zrobione, ale 

pewnych rzeczy nie mogę mimo tego, że jest to jego szwagier, bo ma wpływu na nikogo. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że na pewno z urzędu 

nie można na to wpłynąć może tylko w przypadku jednego drzewa, które jest bardzo 

przechylone nad jezdnię, ale tych drzew jest dużo. Dodał, że ośmielił się ten temat poruszyć 

na zadane pytania, ponieważ radny już w jednej sprawie był pełnomocnikiem tego pana. 

Potem powiedział, że w tej chwili drzewa nie przeszkadzają w budowie asfaltu, ale odległość 

jezdni od tych drzew będzie bliska i stwarza to niebezpieczeństwo wypadków, bo jest 

przeszkodą stałą. Dodał, że asfalt będzie miał 4 m szerokości i przy dużej prędkości pojazdów 

wymijających się jest to duże zagrożenie. Później powiedział, że jest tam teren zabudowany 

 i powinno się jechać 50 km/h, ale wczoraj widział jak jeden właściciel BMW przejechał 80 

km/h, więc gdy będzie asfalt takich użytkowników drogi nie braknie. Dodał, że w tej chwili  

z szerokością 4 m asfaltu i poboczami gmina zmieści się w tym pasie, który jest ale trzeba 

myśleć o przyszłości i o chodniku, więc rezerwę należałoby przewidzieć. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że rozmawiał z panem Pabiszakiem ok. trzech tygodni temu  

i z panią sołtys, żeby starała się go przekonać, ale nie wie czy są jakieś efekty. Potem 

powiedział, że pan Pabiszak w rozmowie zobowiązał się do obcięcia gałęzi, ale będzie starał 

się go przekonać, żeby te drzewa mimo wszystko usunął. Dodał, że są to stare wierzby 

spróchniałe w środku i prawdopodobnie dziurawe, więc grożą niebezpieczeństwem 

przewrócenia się. Powiedział, że jest to niepotrzebne, bo szpeci drogę i zagraża 

bezpieczeństwu. Potem w sprawie pisma powiedział, że grupa radnych, która się pod tym 

podpisała, chciała żeby Burmistrz przedstawił analizy, które wychwalały pana Z-cę 

Burmistrza A. Budnego i wymienił co dobrego w tym okresie stało się z inicjatywy tego pana 

oraz żeby to było na piśmie. 

 

Radny W. Wojdyński zwrócił się z następującymi pytaniami: 

– Odnośnie 23 maja i zarządzenia nr 24 i 25 tj. ogłoszenia otwartego konkursu na 

organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 

2014 w formie wyjazdowej i półkolonii powiedział, że Rada Miejska w Golinie na 

komisjach i sesji przeznaczyła na ten cel 33 000 zł. i zapytał czy w tych zarządzeniach 

ta kwota została przedstawiona w całości. 

– Odnośnie 26 maja tj. uroczystości odsłonięcia zegara słonecznego na Placu 

Kazimierza Wielkiego w Golinie powiedział, że Burmistrz zapomniał w sprawozdaniu 

podkreślić, iż bardzo duży wkład finansowy włożyła w postawienie tego zegara 

słonecznego Szkoła Gimnazjalna w Golinie oraz uczniowie i nauczyciele. Dodał, że  
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jest mu bardzo z tego powodu przykro. Potem powiedział, że w pozycji wyżej tj. 

uroczystość obchodów Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Radolinie jest to 

pięknie pokazane, ale o Gimnazjum się milczy. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jest tu wielka sprawa i nie jest napisane  

z czyjej inicjatywy ten zegar powstał. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że to co jest mówione na sesjach i na komisjach, że  

w dziwny sposób Gimnazjum w Golinie jest solą w oku i jest to bardzo przykre. Następnie  

w sprawie tego co powiedział radny K. Michalak o ul. Nowej zapytał czy kawałek ulicy, 

gdzie jest położony destrukt będzie okrawężnikowany, żeby miało to charakter ulicy  

w mieście. Potem powiedział, że należy to zrobić w charakterze ulicy i założyć krawężniki, 

żeby w przyszłości można było pobudować chodnik lub inne rzeczy. Dodał, że dobrze iż jest 

położony destrukt, ale jeszcze trzeba będzie to dokończyć. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zwróciła się z następującymi pytaniami: 

– Odnośnie podpisania umowy z firmą „AMB” w Łysomicach na dzierżawę urządzenia 

samoczynnie rejestrującego zapytała na jaką kwotę jest ta umowa i na ile sesji. 

– Odnośnie 12 maja tj. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty 

konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Golina na rok 2014 poprosiła o przybliżenie tego której placówki wsparcia 

dziennego to dotyczy. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiadając na pytania powiedział: 

– W sprawie konkursów na wypoczynek letni powiedział, że zostały ogłoszone na 

kwoty 20 000 zł w formie wyjazdowej i 4 000 zł w formie półkolonii, czyli na tą 

chwilę jest zagospodarowane 24 000 zł z kwoty 33 000 zł. Dodał, że również z tych 

środków korzysta się w formie dofinansowania wypoczynku indywidualnego przez 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i przez pojedyncze osoby z rodziny niezamożnej, gdy 

jest wniosek organizacji o dofinansowanie takiego wypoczynku.  

– W sprawie zegara i tego dlaczego nie ma Gimnazjum powiedział, że w sprawozdaniu 

w większości tematów nie wykazuje tego, kto finansował. Dodał, że w sprawozdaniu 

jest uwzględnione miejsce gdzie był w danym momencie i odsłonięcie zegara było na 

Placu Kazimierza Wielkiego, a nie w Gimnazjum, dlatego nie jest to ujęte. Potem 

powiedział, że ucieszył się gdy Gimnazjum zwróciło się z propozycją objęcia 

patronatem tego przedsięwzięcia. Dodał, że pracownicy urzędu byli zaangażowani  

w to żeby znaleźć lokalizację, różne rzeczy podpowiadali i w tym kierunku nie należy 

się dopatrywać żadnych złych intencji ze strony Burmistrza i pracowników. 

– W sprawie ul. Nowej powiedział, że otrzymał  telefon o tym, że jest destrukt 

i w danym momencie było wskazane żeby tam ten destrukt rozłożyć, ponieważ 

mieszkańcy tego odcinka  ul. Nowej już od kilku lat zwracali się o chodnik lub 

utwardzenie drogi. Dodał, że ulica z krawężnikami, chodnikami i odwodnieniem 

powinna być. Potem powiedział, że na komisjach padały pytania czy kwotę zapisaną 

w budżecie nie planuje się przeznaczyć na ten fragment, więc znając odczucia  

w radzie oraz obawy nie odważyłby się zaczynać od tamtej strony. Dodał, że 

utwardzenie było tam wskazane tym bardziej, że odtworzony po budowie kanalizacji 

deszczowej bruk budził dużo kontrowersji, ponieważ tworzyły się kałuże. Następnie 

powiedział, że jest to prowizorka, która nie wiadomo jak długo może trwać, bo 

docelowo krawężniki są wskazane. 

– W sprawie 12 maja powiedział, że było to już wyjaśnione. 
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– W sprawie ilości sesji na fotoradary powiedział, że będą 23 sesje. Następnie odnośnie 

kwoty powiedział, że jest to 2 500 zł netto + 23 % za jedną sesję. 

 

Radny W. Wojdyński w kwestii wyjaśnienia pana Burmistrza odnośnie Gimnazjum odczytał, 

że „15 kwietnia - udział w uroczystości upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej 

organizowanych przez Szkołę Podstawową w Golinie” i powiedział, że organizacja jest 

pominięta w informacji z 26 maja 2014 roku. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jeżeli jest taka potrzeba to będzie pisał, kto 

realizuje i finansuje. 

 

 Radny W. Wojdyński odnośnie ul. Nowej powiedział, że bardzo się cieszy, iż będzie to 

okrawężnikowane, bo taki powinien być charakter tej ulicy w mieście, gdzie jest planowany 

chodnik. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki zapytał czy chodzi o to żeby z tych środków to organizować 

 i zapytał co radny ma na myśli. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że to co Burmistrz odpowiedział. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że są w tej chwili środki w budżecie. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że chodzi o to, że w przyszłości będzie położony krawężnik. 

 

Radny W. Grodzki zapytał z jakiego materiału zostanie zbudowana ul. Rzeźnicza z kostki czy 

z asfaltu oraz kiedy rozpocznie się budowa tej ulicy i jak to będzie wyglądało. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że na tą chwilę jeszcze nie wiadomo, bo są dwie 

wersje. Potem powiedział, że na pewno trzeba będzie usunąć bruk, który tam istnieje 

ponieważ poziom byłby zbyt wysoki. Później powiedział, że są dwie możliwości, ale gmina 

chciałby uniknąć krawężnikowania, czyli użyć kostki i innym kolorem zrobić chodnik oraz 

jezdnię. Dodał, że taka jest ostatnia proponowana wersja, a ściek zrobić pośrodku jezdni, żeby 

woda miała spadek w kierunku środka jezdni. Następnie uzupełnił, że część z chodnikiem 

będzie trochę szersza, ale szczegóły będą znane, gdy będzie bliżej zlecenia na początku lipca. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała dlaczego sesję opuścił radny S. Szczepaniak. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że źle się poczuł. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska w sprawie dnia 16 czerwca tj. Gmina Słomniki zapoznanie się  

z technologią budowy hali sportowej pasywnej oraz jej eksploatacją poprosiła o przybliżenie 

tego tematu. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że z różnych źródeł dowiedziano się, że została 

wybudowana taka hala, która jest uznawana za budownictwo pasywne, więc było spotkanie  

z zespołem inwestycji, który prowadzi w gminie, wójtem i z dyrektorem obiektu, którzy 

opowiadali o mankamentach i różnych uwagach o eksploatacji, żeby zrobić inaczej. Później 

powiedział, że ściany są docieplone warstwą 30 cm styropianu, a strop jest postawiony na 

styropianie i pod ławami fundamentowymi jest styropian. Dodał, że obiekt pozbawiony jest 

tzw. mostków termicznych, a ogrzewanie kosztowało 9 000 zł na cały sezon. Potem 
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powiedział, że obiekt jest ogrzewany na gaz, a zużycie energii i koszty utrzymania wynoszą 

poniżej 50 tys. zł rocznie, nie licząc wynagrodzenia pracowników. Dodał, że uzyskano 

informacje, że koszty budowy to ok. 12 % więcej niż normalnego budownictwa i nie 

korzystano z możliwości, które w tej chwili istnieją, ponieważ był to obiekt wybudowany 

wcześniej. Następnie powiedział, że dużo tematów jest zapisanych i zostaną wykorzystane  

w czasie przystosowania dokumentacji gminy, które odbywa się przez autora projektu. 

Podkreślił, że na bieżąco będą starania o to, aby ten obiekt był tani w eksploatacji. Dodał, że 

uzyskano różne podpowiedzi np. wprowadzenie ściany wspinaczkowej czy dotyczące 

eksploatacji siatki, żeby były krótsze, bo zbyt długie plączą się o krzesła. 

 

Radny K. Michalak zapytał czy teraz przy zastosowaniu  najnowszych technologii koszty 

będą odpowiednio mniejsze. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w budownictwie panuje zasada „buduj drogo 

eksploatuj tanio”. Dodał, że na różnych spotkaniach i gremiach z mieszkańcami padał zarzut, 

że Rychwał buduje halę za 4 mln zł, a gmina za 8 mln zł i pytają dlaczego tak drogo. Potem 

powiedział, że gmina ma kosztorys inwestorski na 8 mln zł i oni też mieli taki, a wybudowali 

obiekt za ok. 6 mln zł. Wyjaśnił, że to oferta decyduje o tym jaki jest koszt budowy hali, bo 

do kosztorysu inwestorskiego bierze się pod uwagę średnie ceny krajowe, więc kosztorys 

inwestorski jest o kilka procent większy. Dodał, że gmina w projekcie ma również boiska 

obok, bieżnię, skocznię, a zakres realizacji wpływa na kosztorys. Potem powiedział, że sama 

hala bez wyposażenia siłowni i różnych pracowni, które będą wokół spowoduje to, że wyjdzie 

mniejszy kosztorys, ale nieraz ogłaszając całość w sumie wychodzi taniej, niż gdy się osobno 

wyposaża. Następnie powiedział, że do przetargu jest czas i na pewno będą jeszcze rozmowy 

oraz spotkania, gdy projekt będzie już adoptowany i będzie dyskutowany zakres zgłoszenia 

do przetargu. 

 

Radny K. Michalak zapytał czy wykryto sprawcę uszkodzenia zegara słonecznego i czy 

monitoring wskazał jakieś osoby. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że monitoring wskazał i widać sprawcę, ale twarz 

jest zakryta w kapturze. Dodał, że widać czynności jak się do tego przygotowywał i są 

podejrzenia są co do osób, ale dla dobra śledztwa nie zdradzi więcej szczegółów. Potem 

powiedział, że nie wie jak aktualnie wygląda zaawansowanie w procesie wykrycia tego 

sprawcy. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała czy sprawę prowadzi policja. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że tak. 

 

Punkt 4 

Zapytania i wnioski radnych 

 

Radny W. Wojdyński zwrócił się z następującymi pytaniami i wnioskami: 

– Odnośnie wypowiedzi radnego K. Michalaka dotyczącej odpowiedzi na pisma 

powiedział, że na LI sesji złożył wiele pytań. Dodał, że na tej sesji nie było 

Burmistrza, był jego Z-ca, pani Przewodnicząca pytała się czy zapisał pytania  

i powiedział że tak. Potem powiedział, że żądał odpowiedzi na piśmie, a jest LIII 

sesja, takiej odpowiedzi nie ma i nie wie dlaczego. 
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– Powiedział, że zgłaszany był temat oczyszczenia studzienek burzowych na Osiedlu 

„Zachód”, żeby woda nie zapychała przy opadach kanalizacji deszczowej. Dodał, że 

ten temat jest „wałkowany” kilkanaście razy i nie ma efektu.  

– Zapytał czy została wysłana informacja do Wojewody lub Urzędu Marszałkowskiego 

o włączenie do inwestycji o środki unijne na lata 2014-2020 inwestycji gminy 

przekraczających 5 mln zł, jeżeli były to kiedy, a jeśli nie to dlaczego.  Potem zapytał 

kiedy upływa termin zgłoszenia i poprosił żeby odpowiedzią było ksero pisma 

wysłanego do wyżej wymienionego urzędu. Dodał, że wielokrotnie pojawiała się taka 

informacja, że do końca czerwca takie zapotrzebowanie  na inwestycje powyżej 5 mln 

zł gminy powinny złożyć do Urzędu Marszałkowskiego lub Wojewody po to żeby ująć 

je w rozdaniu 2014-2020. 

– Zapytał na jakiej podstawie prawnej Burmistrz wprowadził funkcjonowanie 

fotoradarów na terenie gminy. Potem poprosił o podanie aktów prawnych oraz samego 

zarządzenia Burmistrza, bo krążą takie plotki że decyzja o postawienie czy 

wprowadzenie pomiarów fotoradarowych powinna być zawarta w uchwale Rady 

Miejskiej w Golinie, jeżeli dotyczy to terenu Gminy Golina. 

– Zapytał czy prawdą jest że na arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej  

w Kawnicach Burmistrz lub jego Z-ca wydał zarządzenie jak należy przygotować taki 

arkusz do zatwierdzenia na lata 2014-2015 oraz czy inne szkoły również dostały takie 

wytyczne. Potem poprosił również o przedłożenie ksera tych zarządzeń Radzie 

Miejskiej w Golinie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odnośnie Szkoły Podstawowej w Kawnicach powiedziała, że 

była to bardzo pilna sprawa i natychmiast należy przystąpić do remontu. Potem zapytała co 

w tej chwili jest już zrobione i czy w ogóle cokolwiek się dzieje w sprawie remontu szkoły  

w Kawnicach, bo były przyznane środki. 

 

Radny W. Wojdyński w sprawie Szkoły Podstawowej i przedszkolu w Kawnicach zapytał 

jakie środki pozabudżetowe Gminy Golina pozyskał Burmistrz na adaptację tych 

pomieszczeń. Powiedział, że z informacji i z kosztorysów, które radni otrzymali wynika, że 

remont tej szkoły opiewa na ok. 1,5 mln zł i zasadne jest pozyskiwanie środków z zewnątrz 

żeby tej szkoły nie remontować z własnych środków. Dodał, że tak się to robi w innych 

gminach i są środki pomocowe, które powiększają wartość środków na wykonywanie 

wszelkiego rodzaju remontów z Ochrony Środowiska czy z innych środków na adaptację  

i budowę pomieszczeń przyszkolnych. Później ponownie zapytał jakie środki pozyskał 

Burmistrz do tego zadania. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska w sprawie Spławia powiedziała, że jest zaplanowane 10 000 zł 

na naprawę drogi w kierunku Maksymowa i zapytała czy jest jakiś przetarg oraz kiedy 

jakiekolwiek prace będą wykonywane. 

 

Radny J. Szrama powiedział, że na drodze powiatowej do Brzeźniaka od drogi głównej  

w kierunku Kazimierza Biskupiego są rozrośnięte krzaki na szosie, tak że kombajny nie mogą 

ich wyminąć. 

 

Radny M. Wieczorek  powiedział, że mieszkańcy Węglewskich Holendrów proszą 

 o wykoszenie traw przy drodze głównej. Potem powiedział, że na poprzednich sesjach  

i komisjach było wspomniane, że jest pracownik, który zajmuje się wycinką drzew i zapytał 

czy to jest jeszcze aktualne. Dodał, że jeżeli tak, to kiedy będzie można to wykonać, bo taka 
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sama sytuacja, o której radny J. Szrama mówił, że kombajny nie mogą przejechać jest  

w Węglewie. Potem przypomniał o studzienkach kanalizacyjnych.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki  zapytał która droga. 

 

Radny M. Wieczorek odpowiedział, że przede wszystkim w Węglewie droga za zakrętem 

druga w lewo. 

 

O godz. 13:01 radny S. Szczepaniak wrócił na salę obrad w związku z czym stan obecnych 

radnych wynosi 15. 

 

Radny L. Sieczkowski powiedział, że podczas remontu ul. Strażackiej z parkingu na ul. 

Poniatowskiego przeniesiono kontener z odzieżą przy wyjeździe z ul. Strażackiej po prawej 

stronie. Dodał, że zasłania wyjazd i należałby umieścić go w innym miejscu. Potem 

powiedział, że przy reorganizacji ruchu przy szkole podstawowej na ul. Kopernika była mowa 

o zamontowaniu lustra, żeby można było łatwiej wyjechać. 

 

Radny M. Wieczorek w sprawie wycinki drzew powiedział, że na drodze w Węglewie  

w środku wsi jadąc do sklepu po lewej i po prawej stronie są dwie lipy, które przeszkadzają 

przy wyjeździe. Dodał, że jest tam bardzo wąsko, płoty z dwóch stron i dwa drzewa, które 

trzeba usunąć. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki  poprosił o sprecyzowanie miejsca. 

 

Radny M. Wieczorek powiedział, że obok pana Andrzejewskiego. 

 

Radny J. Szrama w sprawie słupów ogłoszeniowych powiedział, że przy urzędzie ogłoszenia 

są przypinane pinezkami do drzew i je kaleczą. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że była poruszana sprawa konieczności 

zamontowania tablicy ogłoszeń naprzeciw sklepu GS, bo jest taka potrzeba mieszkańców, 

gdyż są przyzwyczajeni, że słup jest przy wyjściu ze sklepu między Bankiem Spółdzielczym 

a GS. Dodała, że należy zamontować tam tablicę ogłoszeń, bo nekrologi są zamieszczane na 

metalowym słupie i nie wygląda to ciekawie. Potem zapytała czy cokolwiek się w tym 

temacie dzieje.  

 

Radny Powiatowy M. Durczyński powiedział, że 30 jest sesja i na pewno będzie na niej 

Dyrektor Dróg Powiatowych, poprosił radnych J. Szramę i M. Wieczorka o podanie 

lokalizacji zgłaszanych dróg.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała co się dzieje w temacie drogi powiatowej w Spławiu, 

czy naprawa będzie wyglądała tak jak wykonano oraz co będzie więcej zrobione, bo 

mieszkańcy nie są usatysfakcjonowani stanem naprawy. Powiedziała, że była komisja 

wyjazdowa, wykonano prace równiarką i trochę zasypano, ale stan daleko odbiega od tego co 

było obiecane. Dodała, że mieszkańcy prosili żeby wysypać kruszywem. Potem powiedziała, 

że rozmawiała z dyrektorem Bąkiem i przekazywała stanowisko mieszkańców. Następnie 

zapytała czy ta praca jest wykonana. 

 

O godz. 13:04 radca prawny D. Kurowski opuścił salę obrad. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki odnośnie pytania dotyczącego dróg powiatowych powiedział, 

że Powiat finansuje jedno stanowisko roboty publiczne i w tym celu wycinki gałęzi wzdłuż 

dróg m. in. powiatowych. Potem powiedział, iż podejrzewa że gdy radni zadadzą pytanie to 

może być odpowiedź, że gmina ma pracownika przeznaczonego do tego typu zadań i żeby 

również wzdłuż dróg powiatowych obcinać gałęzie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała kto się tym zajmuje. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że ta osoba jest razem w brygadach z pozostałymi 

pracownikami na roboty publiczne, ponieważ samodzielnie nie jest w stanie. Dodał, że 

brygada wykonała kilka prac wzdłuż drogi powiatowej w Barbarce do Radoliny i robi się 

porządek, choć tego jeszcze nie widać. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała kto nadzoruje te stanowiska. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że brygadami publicznymi nadzoruje radny  

Z. Paszek i głównie wykonują konserwację rowów melioracyjnych. Dodał, że gmina ma 

kontakt z nimi przez pana Paszka. 

 

Radny W. Grodzki zapytał czy to jest pracownik na terenie gminy czy jest zatrudniony  

w Gospodarce Komunalnej. Potem zapytał czym są brygady publiczne i kto nimi zawiaduje. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że roboty publiczne są organizowane od tylu lat, że 

pan radny głosując za przyznawaniem kwot na te cele na pewno się orientuje co to są za 

roboty. Dodał, że samo wynagrodzenie jest finansowane z Urzędu Pracy, ale wokół 

wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na roboty publiczne są koszty dodatkowe takie jak: 

wyposażenie w sprzęt, szkolenie, badanie lekarskie, preparaty na komary itp., które musi 

sfinansować wnioskodawca, czyli gmina. Potem powiedział, że również jednego pracownika 

finansuje Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe i Rada Powiatu, które 

przeznaczają środki na bieżące utrzymanie dróg.  Dodał, że pracownik jest zatrudniony na  

5 miesięcy w roku.  

 

Radny W. Grodzki powiedział, że niewiele się dowiedział. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zrozumiała, iż nadzoruje tym Gminna Spółka 

Wodna. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że to są sprawdzone działania w tym temacie, więc 

gmina robi to tak, żeby było korzystnie i tanio. 

 

Radna Powiatu A. Chojnacka zwracając się do Przewodniczącej i Wysokiej Rady 

powiedziała, że dwóch pracowników ma w zarządzaniu Gminna Spółka Wodna. Potem  

w sprawie drogi w Spławiu powiedziała, że było spotkanie u pana Burmistrza z panią Starostą  

oraz Radnymi Powiatu i tam był ustalony harmonogram działań. Dodała, że według tego 

harmonogramu pierwsze zrealizowane zadanie to ul. Poniatowskiego, więc nie oczekuje się 

realizacji innych zadań, bo jest kolejka w wykonywaniu. Potem powiedziała, że to co było 

wykonane na tej drodze, w formie napraw było po to żeby to jakoś funkcjonowało.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że sama dopyta dyrektora Bąka. 
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Radny W. Grodzki powiedział, że niewiele zrozumiał z wyjaśnień Burmistrza i w związku  

z tym, gdy będzie coś więcej wiadomo prosi o przekazanie tej informacji.  

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak złożyła wniosek, aby pan, który zajmuje się Placem 

Kazimierza Wielkiego podlewał krzewy w pobliżu strażnicy, bo nie sięga tam urządzenie do 

podlewania i usychają od spodu.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że chodzi o krzaki od biblioteki w kierunku 

remizy, wzdłuż drogi 92. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że wzdłuż drogi 92 jest tak duże zasolenie, że 

schnięcie nie wynika z braku wody, bo w tym roku opadów nie brakuje. Potem powiedział, że 

temat został zgłoszony i była odpowiedź, że jest podlewane, ale część zginęła i jest zrobione 

nowe nasadzenie.  

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że miała wrażenie, że tam jest bardzo sucho. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że w terenie zostało zrealizowane czyszczenie „Strugi 

Kawnickiej”, ale drugi odcinek „goliński” jest nieruszony. Potem zapytał czy były 

prowadzone jakieś rozmowy z WZIR-em i czy są przymiarki żeby to kontynuować. Dodał, że 

jeżeli nie będzie udrożnienia do końca, to będzie to cyt. „robota syzyfowa” i nic to nie da, bo 

się zamuli i zarośnie, a „Struga” dalej będzie niedrożna. 

 

Punkt 5 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2013 rok: 

 

Przewodnicząca Anna Kapturska oddała głos Burmistrzowi Goliny Tadeuszowi Nowickiemu. 

 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz  

z informacją o stanie mienia Gminy Golina za rok 2013: 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki zwracając się do Wysokiej Rady przedłożył informację 

dotyczącą wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2013, co stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

O godz. 13:18 na salę obrad wrócił radca prawny D. Kurowski. 

O godz. 13:24 salę obrad opuścił radny M. Zieleziński. Stan obecnych radnych wynosi 14. 

 

Radny W. Wojdyński w kwestii formalnej poprosił, żeby to, co odczytał dzisiaj Burmistrz 

dostali również radni, bo takiego sprawozdania radni nie otrzymali. Dodał, że jest 

zaskoczony, że takie sprawozdanie w odmiennej treści zostało przedstawione.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że radni otrzymali sprawozdania w formie bardzo 

dokładnej i rozbudowanej, bo nie był w stanie czytać tyle na sesji. Dodał, że są to wybrane 

podstawowe dane w celu przybliżenia dochodów, wydatków i głównych tematów z budżetu 

ubiegłego roku. Potem powiedział, że w takiej formie przedstawiał w każdym roku na 

podsumowanie wykonania danego budżetu, więc to nie jest nowość. Dodał, że nie widzi 
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powodów żeby tego nie skserować i nie przedstawić radnym, bo na pewno będzie to również 

załącznikiem do protokołu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że bardzo o to prosi. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że to nie jest żadna nowość tylko co roku podobna 

sytuacja.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jeżeli radny S. Szczepaniak bardzo źle się 

czuje to może udać się po pomoc do gabinetu. Dodała, że radni nie wiedzą jak się zachować.  

 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że nie trzeba. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radni nie wiedzą co dolega i jest to 

niepokojące. Dodała, że nieciekawie to wygląda jeżeli radny śpi na stole. Potem zwracając się 

do Burmistrza na temat wniosku radnego W. Wojdyńskiego poprosiła o skserowanie, bo 

rzeczywiście radni dyskutowali na komisjach, ale to jest meritum. 

 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/59/5/Ko/2014 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok: 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała Uchwałę Nr SO-0954/59/5/Ko/2014 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy za rok 2013, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

O godz. 13:31 salę obrad opuścili radni S. Szczepaniak i W. Miętkiewicz, więc stan obecnych 

radnych wynosi 12. Następnie o godz. 13:33 salę obrad opuścił radny M. Wieczorek zatem 

stan obecnych radnych wynosi 11. Później o godz. 13:33 na salę obrad wrócił M. Zieleziński. 

Stan obecnych radnych wynosi 12. Radni M. Wieczorek oraz W. Mietkiewicz wrócili na salę 

obrad o godz. 13:41, w związku z czym stan obecnych radnych wynosi 14. Potem o godz. 

13:43 salę obrad opuścił radca prawny D. Kurowski. 

 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za 

rok 2013: 
 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła o przedłożenie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Golina za 2012 rok przez Przewodniczącego W. Wojdyńskiego. 

Dodała, że po tej opinii będzie ogłoszona przerwa. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że opinia Komisji Rewizyjnej 

o wykonaniu budżetu Gminy Golina za 2013 rok wiąże się z protokółem nr 2 Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie z upoważnienia. Potem powiedział, że cyt.:  „na 

podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 

r., poz. 594 ze zm.) Komisja Rewizyjna w składzie: Wojciech Wojdyński – przewodniczący, 

Krzysztof Michalak, Janusz Szrama, Marek Wieczorek, Michał Zieleziński – członkowie 

przeprowadziła w dniach 20 i 23 maja oraz 9 czerwca 2014 r. kontrolę zgodnie z planem 

kontroli za II kwartał 2014 roku, przyjętym Uchwałą Nr XLVII/193/2014 Rady Miejskiej  
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w Golinie z dn. 14 lutego 2014 r. Kontrola analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 

2014 – wybrane zagadnienia. Pierwsze kontrola i analiza zaległości podatkowych i opłat  

w roku 2013 – dział 756”. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że prosi o opinię Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że opinia Komisji Rewizyjnej 

o wykonaniu budżetu za 2013 rok jest w oparciu o protokół nr 2. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że prosi o odczytanie tylko opinii. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał załącznik nr 1 do uchwały  

z 2014 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie z dnia 9 czerwca 2014 roku, tj. 

opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2013, co 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska o godz. 14:00 ogłosiła przerwę w obradach, która trwała do 

14:16. Po przerwie obrady zostały wznowione. Na salę obrad wrócili radca prawny  

D. Kurowski oraz radny S. Szczepaniak. Stan obecnych radnych wynosi 15. 

 

d) dyskusja: 

 

Przewodnicząca A. Kapturska otworzyła dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniami. 

W związku z tym, że do dyskusji nikt się nie zgłosił, Przewodnicząca A. Kapturska zamknęła 

dyskusję. 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2013 rok. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, a następnie zarządziła głosowanie 

nad jego przyjęciem. 

 

W trakcie podejmowania uchwały na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 

radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu. 

 

Uchwała Nr LIII/217/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 
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Punkt 6 

Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2013 rok: 

 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2013 rok: 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przechodząc do kolejnego punktu obrad poprosiła 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej W. Wojdyńskiego o przedstawienie projektu uchwały 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2013 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał Uchwałę nr 1/2014  Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wniosku  

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2013 rok, co stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania 

budżetu za 2013 rok: 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała treść Uchwały Nr SO-0955/53/5/Ko/2014 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2013 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Stanowi ona 

załącznik nr 9 do protokołu.  

 

c) dyskusja: 

 

Po odczytaniu wyżej wymienionego dokumentu przewodnicząca A. Kapturska otworzyła 

dyskusję. Ze względu na brak pytań dyskusja została zamknięta. 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 

2013 rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej): 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała treść projektu uchwały w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Goliny za 2013 rok. Następnie poddała uchwałę pod głosowanie. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.  

Za udzieleniem absolutorium głosowało 6 radnych, przeciw było 3 radnych, a 6 radnych 

wstrzymało się od głosu.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska wyjaśniła, że uchwała powinna być podjęta bezwzględną 

większością składu orzekającego rady, tzn. powinna być podjęta co najmniej 8 głosami „za”. 

Potem powiedziała, że jest 6 głosów „za”, przy bezwzględnej większości zlicza się głosy 

przeciwne i wstrzymujące, więc wobec tego uchwała w sprawie absolutorium Burmistrza 

Goliny nie została podjęta. Potem zapytała radcę prawnego czy uchwała powinna mieć 

numer. 
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Radca prawny D. Kurowski powiedział, że tak, bo udziela się absolutorium, a w tym 

przypadku nie udzielono. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska ponownie zapytała czy jest numer uchwały. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że tak. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że uchwała została podjęta i nosi  

Nr LIII/218/2014. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że jest numer uchwały ale musi być określnik, że 

„nie udziela się”. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że z uchwały wynika, że nie udziela się 

absolutorium Burmistrzowi Goliny. 

 

Radny W. Wojdyński w kwestii formalnej powiedział, że Komisja Rewizyjna podjęła wniosek 

o udzielenie absolutorium i głosowanie jest nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Dodał, że 

wniosek Komisji Rewizyjnej tj. uchwała o udzielenie absolutorium jest projektem na 

podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, więc nie można zmieniać 

zapisu w projekcie uchwały, bo tylko jest głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej. 

Dodał, że jeżeli uchwała nie została przyjęta 6 głosami „za”, „przeciw” 3, „wstrzymujące” 6, 

więc nie powinien być nadany numer. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że przewodniczący W. Wojdyński ma rację, bo 

nie można głosować, bo jest albo przyjęta albo nie, ale ma wątpliwość co do numeru. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że numer pozostaje w kolejności. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że uchwała była głosowana. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie może być zmieniona uchwała jako o „nie 

udzielenie”, ponieważ była głosowana uchwała o „udzielenie” i jej skutkiem jest to co jest. 

Dodał, że inaczej nie może być. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie można drugiej uchwały głosować. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że z postępowania radnych wyszło to, że Regionalna 

Izba Obrachunkowa uchyli tą uchwałę, bo po kolei wszystkie dokumenty wskazywały na 

wykonanie budżetu. Dodał, że absolutorium jest ściśle związane z wykonaniem budżetu  

i z niczym innym. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że z uchwały nr LIII/218/2014 Rady Miejskiej  

w Golinie dnia 26 czerwca wynika, że Burmistrzowi nie zostało udzielone absolutorium. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w kwestii formalnej prosi o wykładnię prawną prawnika, 

bo jeżeli będzie nadany numer uchwały kolejny to będzie oznaczać, że uchwała została 

przyjęta. Potem powiedział, że wcześniej uchwała, która była głosowana na radzie i nie 

otrzymała zwykłej większości została oddalona, więc nie był nadawany numer. Dodał, że  

w tej sytuacji nie rozumie wykładni Sekretarza i radcy prawnego, którzy mówią, że trzeba 
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nadać numer. Potem powiedział, że jeżeli rada nie podjęła uchwały to nie może być uchwała 

dana z numerem, skoro wniosek Komisji Rewizyjnej był taki a nie inny i nie został przyjęty. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że rada wyraziła swoją wolę. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że głosowanie było przeprowadzone i zapytał czy 

można głosować nad uchwałą która nie ma numeru. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zawsze jest głosowanie nad uchwałą, która nie ma 

numeru i po przegłosowaniu nadany jest numer. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że jego zdaniem tu powinien być nadany numer. 

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że treść jest niezgodna z wynikiem głosowania tej uchwały. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła radcę prawnego o wyrażenie opinii. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że takie jest jego zdanie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zdaniem pana mecenasa nadaje się numer. 

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że radni nie pytają pana mecenasa o zdanie tylko  

o wykładnię prawa. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że jego wykładnia jest taka, natomiast radni mogą 

mieć inną. 

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że jeśli uchwała nie została przyjęta to nie nadaje się 

numeru. 

 

O godz. 14:39 radny W. Wojdyński opuścił salę obrad, wobec czego stan obecnych radnych 

wynosi 14. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że to jest rodzaj przyjęcia uchwały, bo ona została 

przyjęta w takiej formie. Dodał, że gdyby nie było głosowania to nie byłaby przyjęta, ale była 

głosowana i została przyjęta. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że głosowanie jest po to, żeby przyjąć albo nie przyjąć. 

 

Radny M. Zieleziński zapytał czy uchwały oddalone otrzymują kolejny numer. Dodał, że nie 

dostają. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie dostają, ale uchwała nie została oddalona. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że to oznacza, że uchwała została przyjęta,  

z której wynika że nie zostało udzielone absolutorium.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że jeżeli jest nadawany numer to jest to uchwała. Dodał, że 

jeżeli jest uchwała i w wyniku głosowania mamy jasno i czytelnie, że uchwała nie udziela 

absolutorium, czyli treść § 1 jest niewłaściwa. 
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Radny M. Zieleziński powiedział, że jest niegodna z głosowaniem. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że należałoby zmienić treść § 1. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie wolno zmieniać propozycji, bo od zawsze 

radni głosują pozytywnie. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że należy odrzucić tą uchwałę i nie nadawać numeru. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zawsze jest głosowanie nad pozytywnym 

skutkiem. 

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że uchwała jest odrzucona. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że jeżeli nie zmienia się treści to uchwała jest odrzucona. 

O godz. 14:41 radny W. Wojdyński wrócił na salę obrad, wobec czego stan obecnych radnych 

wynosi 15. 

 

Radny W. Wojdyński w kwestii formalnej powiedział, że rozmawiał przed chwilą z panią 

Ligocką z Konina i przedstawił sytuację, że „za” wnioskiem Komisji Rewizyjnej głosowało 6, 

„przeciw” było 3, „wstrzymało się” 6. Dodał, że pani przewodnicząca stwierdziła, że uchwała 

nie została podjęta. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że to oznacza, że nie powinna mieć numeru. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie powinna mieć numeru i nie została przyjęta. Dodał, 

że należy dokonać staranności i w protokóle z dzisiejszej sesji, wpisać przebieg głosowania  

i dostarczyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej bez uchwały. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała czy nadać numer. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie nadaje się numeru, bo nie ma bezwzględnej 

większości ani za ani przeciw. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na pewno nie wolno zmienić treści uchwały. 

 

Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła przerwę, która trwała od 14:42 do 14:51. 

Po przewie obrady zostały wznowione. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła mecenasa o opinię. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że rozmawiał z panią Przewodniczącą i wspólnie 

analizowali orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przygotowała pani 

Przewodnicząca i są dwie możliwości. Potem powiedział, że istotnie część Naczelnych Sądów 

Administracyjnych twierdzi, że uchwała powinna być przegłosowana i to jest jego 

stanowisko, ale jeżeli pani Ligocka, która będzie oceniała tą uchwałę przekazała radnemu  

W. Wojdyńskiemu informację, że ma inne spojrzenie na tą sprawę to uważa, że w tym 

momencie należy przyjąć jej zdanie. Dodał, że u pani Przewodniczącej też są materiały, które 

zgromadziła przygotowując się do sesji z których wynika to stanowisko, które przedstawił na 

początku dyskusji w tym temacie.  



18 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że wyszedł, aby telefonicznie się skontaktować z RIO  

z panią Przewodniczącą Składu Orzekającego w Koninie panią Ligocką i powiedział cyt.:  

„czy głosowanie nad uchwałą za udzieleniem absolutorium przy 6 głosami „za”, 3 „przeciw” 

i 6 „wstrzymujących się” pani Ligocka stwierdziła, że aby ta uchwała została podjęta musi 

mieć 8 głosów „za”, a więc większość bezwzględną składu rady. W przypadku nie otrzymania 

większości bezwzględnej uchwała nie została podjęta i nie nadajemy numeru z tego względu, 

że ta uchwała nie została podjęta. Powiedziała ponadto, żeby dokładnie napisać w protokóle  

z dzisiejszej sesji temat głosowania nad udzieleniem absolutorium z zaznaczeniem formy 

głosowania i jego wyniku, jak wynika z głosowania „za” 6, „przeciw” 3, „wstrzymujących 

się” 6. Również zapytałem się czy można zmienić uchwałę i nie wolno, bo Komisja Rewizyjna 

ma obowiązek i prawo tylko raz wniosek postawić „za” lub „przeciw”. W przypadku gdyby 

był wniosek o nie udzielenie absolutorium również musi być bezwzględna większość”. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zawsze jest przygotowywana uchwała 

pozytywna. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że może być negatywna gdyby wszyscy byli przeciw 

lub wstrzymali się. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska podziękowała za wyjaśnienia i powiedziała, że musi być 

bezwzględna większość, która wynosi 8. Dodała, że ponieważ jest 6 głosów „za”, 3 „przeciw” 

i 6 „wstrzymujących”, to zlicza się głosy „przeciw i wstrzymujące”. Potem powiedziała, że 

wobec tego jest 6 „za”, a „przeciw” jest 9 i nie zostało udzielone absolutorium Burmistrzowi 

Goliny za 2013 rok. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie została podjęta uchwała o udzielenie absolutorium. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie podjęto uchwały i wobec tego uchwała nie 

ma numeru. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Punkt 7 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad i oddała głos 

Burmistrzowi Goliny T. Nowickiemu. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odnosząc się do wyników głosowania w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny powiedział, że szanuje decyzję i wolę radnych. Dodał, że 

na pewno nie zniechęci go to do tego, żeby budżet w 2014 roku realizować  

z zaangażowaniem i wykonać w 100 %. Potem powiedział, że dziwi go postawa niektórych 

radnych z Komisji Rewizyjnej, że wstrzymali się przy wnioskowaniu, a teraz głosowali 

przeciw. Następnie podziękował radnemu J. Szramie, za to, że głosował konsekwentnie. 

Później powiedział, że głosowanie przedstawia atmosferę i sytuację polityczną  

w samorządzie, ale nie zniechęci go to do realizowania decyzji rady. Potem  

w odpowiedzi na niektóre pytania powiedział, że rada w budżecie na 2014 rok od początku 

nie przeznaczała wystarczających kwot m. in. w paragrafach związanych z bieżącym 

utrzymaniem dróg więc nie było możliwości finansowych żeby zlecać i wykonywać niektóre 

zadania m. in. czyszczenie studzienek na Osiedlu „Zachód”. Dodał, że po 17 czerwca stan na 
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bieżące utrzymanie dróg zbliżył się do budżetu z roku 2013 i na początku lipca po ostatnich 

zmianach razem z panią Skarbnik będzie w miarę możliwości wykonywać takie zadania jak 

łatanie dziur czy obcinanie gałęzi. Potem udzielając odpowiedzi na pozostałe zapytania  

i wnioski radnych powiedział: 

– W sprawie braku odpowiedzi na pytania radnego W. Wojdyńskiego powiedział, że 

wynika to z tego, że w danym momencie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo 

dopiero teraz można konkretnie rozmawiać na niektóre tematy. Potem w sprawie 

budowy hali pasywnej powiedział, że stan wiedzy na dzień dzisiejszy jest zupełnie 

inny niż np. w maju. Dodał, że mając 205 tys. zł w budżecie na budowę hali nie może 

zaciągać zobowiązań, składać wniosków i ogłaszać przetargów, bo nie ma takich 

uprawnień. Potem powiedział, że niektóre pytania są po to, żeby dokuczyć,  

a współpraca powinna polegać na tym, żeby starać się twórczo działać. 

– W sprawie zgłoszenia do Wojewody i do Marszałka inwestycji, które przekraczają  

5 mln zł. powiedział, że jest zdziwiony i nie wie o co chodzi. Potem powiedział, że  

w styczniu 2012 roku były zgłaszane do Urzędu Marszałkowskiego takie 

przedsięwzięcia, które należało zgłosić wcześniej dotyczące tego, o jakie ewentualnie 

środki gmina będzie się ubiegać. Dodał, że zostały poruszone takie tematy jak: 

budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Golina, modernizacja oczyszczalni, budowa 

hali widowiskowo-sportowej, jak również remonty dwóch przedszkoli w Golinie  

i w Kawnicach. Potem powiedział, że w tej chwili są dopiero ustalane reguły 

dotyczące rozdania 2014-2020 i jeszcze nie ma żadnego konkretnego terminu na nabór 

wniosków, więc żadne wnioski nie zostały zgłoszone. 

– W sprawie podstawy prawnej działania fotoradarów powiedział, że odpowie radca 

prawny. 

– W sprawie tego jakie środki pozabudżetowe są przeznaczone na adaptację 

pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole w Szkole Podstawowej w Kawnicach 

powiedział, że na tą chwilę nie było żadnych wniosków. Dodał, że ten temat jest od 

niedawna i na adaptację został ogłoszony przetarg, a otwarcie jest zaplanowane na 11 

lipca. Powiedział, że zostanie wyłoniony wykonawca i nie jest realne, żeby w czasie 

wakacji zdążyć z wykonaniem zadania, gdyż zależy to od rozstrzygnięcia przetargu  

i siedmiodniowego okresu odwoławczego. Potem powiedział, że podpisanie umowy 

będzie możliwe dopiero około 20 lipca, bo trzeba liczyć, że jeżeli będzie wyłoniony 

wykonawca, to dopiero będzie wiadomo czy ze środków w budżecie będzie można to 

wykonać. Następnie powiedział, że w porozumieniu z dyrektorem będzie omówiona 

procedura przedszkola i podjąć starania żeby w miarę możliwości wszystko 

uruchomić z początkiem roku szkolnego. 

– W sprawie drogi Spławie-Maksymów powiedział, że na początku lipca będą określone 

zakresy realizacji zadań, które weszły do budżetu 17 czerwca i chciałby w możliwie  

szybkim terminie rozpocząć. Dodał, że w tym przypadku nie obowiązuje ogłaszanie 

przetargów, ponieważ są to mniejsze zadania, więc wyłonienie wykonawcy będzie 

szybciej możliwe. 

– W sprawie wycinki krzewów na drodze powiatowej do Brzeźniaka oraz wykoszenia 

dróg i obcięcia gałęzi w Węglewskich Holendrach powiedział, że zostanie to 

wykonane w ramach robót publicznych.  

– W sprawie lustra na ul. Kopernika powiedział, że temat jest kompleksowy i w tym 

celu była komisja składająca się m. in. z pracowników Dróg Powiatowych, Policji  

i samorządowców. Powiedział, że dotyczyło to takich tematów jak m. in. przejście dla 

pieszych, lustro na ul. Kopernika, chodnik na ul. Cmentarnej, przejście dla pieszych na 

ul. Cmentarnej i oznakowanie przejść dla pieszych na ul. Strażackiej. Dodał, że będzie 

to kompleksowo zrobione, gdy Zakład Gospodarki Komunalnej zakończy budowę 
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chodnika i przygotuje przejścia dla pieszych. Potem powiedział, że będą również 

nalegania żeby ten temat zakończyć wspólnie z powiatem i lustro jest brane pod 

uwagę. 

– W sprawie kontenera powiedział, że dojeżdżając do ul. Poniatowskiego istotnie 

ogranicza widoczność, ale nie wie kto go tam ustawił. Dodał, że będą działania w tym 

kierunku, aby przenieść go w inne miejsce. 

– W sprawie tablicy ogłoszeń przed GS powiedział, że dotarło to również od jednego  

z mieszkańców, bo mieszkańcy są przyzwyczajeni do ogłoszeń związanych  

z pogrzebem i że tablica powinna być. Dodał, że ten temat jest już powoli w realizacji. 

– W sprawie „Strugi Kawnickiej” powiedział, że temat pojawiał się gdy były obfite 

opady i doszło do spotkania przedstawicieli WZIR-u, zarządcy autostrady,  

a w imieniu gminy uczestniczył pan Sekretarz Henryk Bąk. Dodał, że spotkanie 

dotyczyło głównie przejścia wód pod autostradą, bo poziom umiejscowienia przepustu 

jest zbyt wysoki i za mało wody odpływa tym przepustem. Potem powiedział, że 

mieszkańcy z Goliny byli zainteresowani tym tematem i partycypowali w kosztach 

przerobienia tego przepustu. Następnie powiedział, że był również pan Stanisław 

Bielik z ramienia władz WZIR-u i czekają na jakieś środki z Urzędu 

Marszałkowskiego. Dodał, że temat nie jest zamknięty i nie można jednoznacznie 

stwierdzić, że w tym roku uda się coś jeszcze zrobić, ale wszystkie pytania są 

zapisane, żeby przekazać je dalej i będą poddane pod dyskusję. 

 

Radca D. Kurowski w sprawie podstawy prawnej fotoradarów powiedział, że jest to 

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia 

rejestrujące z 14 marca 2013 roku wydana na podstawie art. 129 h ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. ze zmianami prawo o ruchu drogowym tekst jednolity z 2012 r. Potem odnośnie tego 

czy w tej sprawie musiała się wypowiedzieć rada przypomniał, że środki na ten cel to 

dochody i wydatki ujęte w uchwale budżetowej, która została podjęta. Dodał, że wykonanie 

tej uchwały podlega Burmistrzowi w ramach zarządu jako organ wykonawczy. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że pytał o to czy potrzebna była uchwała Rady Miejskiej  

w sprawie wprowadzenia fotoradarów. Potem powiedział że jeżeli w projekcie uchwały 

budżetowej jest temat zbywania nieruchomości to w świetle wcześniejszej odpowiedzi 

również nie potrzeba uchwały rady do zbycia. 

 

Radca D. Kurowski powiedział, że zbywanie nieruchomości jest sprawą przekraczającą 

zwykły zarząd, a w tym przypadku jest mowa o zwykłym zarządzie. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nabywanie i zbywanie majątku jest w kompetencji rady 

 i zadał to pytanie z tego względu, iż są takie sugestie, że gmina nieformalnie stawia 

fotoradary niezgodnie z prawem. Potem powiedział, że pytanie zadaje w trosce o budżet, żeby 

wykluczyć jakiekolwiek możliwości, które wpływałyby ujemnie na budżet i zapytał czy 

potrzebna jest uchwała. 

 

Radca D. Kurowski powiedział, że nie, ale przy nieruchomościach musi być. Dodał, że 

cokolwiek związane z nieruchomościami jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego 

zarządu. 

 

O godz. 15:15 radca prawny D. Kurowski opuścił salę obrad. 
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Radny W. Wojdyński powiedział, że jest zdziwiony wypowiedzią pana Burmistrza, bo na LI 

sesji zadał pytanie, na które nie uzyskał odpowiedzi, które dotyczyło wyrobiska w Przyjmie. 

Potem zapytał czy zostało złożone zlecenie na przeprojektowanie nowej hali gimnastycznej  

widowiskowo-sportowej w trybie pasywnym lub energooszczędnym. Dodał, że na to zadanie 

rada przeznaczyła ok 5 tys. zł nadwyżki po to, żeby ten temat ruszyć i aby były środki na 

dostosowanie projektu gminy do celu w jakim ma być wybudowana hala. Potem powiedział, 

że z obecnych środków nie byłoby możliwości dokonywania zmian przeprojektowania 

projektu budowy hali sportowej. Następnie powiedział, że zadał pytanie czy został złożony 

wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie hali, bo na stronie internetowej 

był termin do 31 maja 2014 rok, a jeżeli nie to dlaczego. Uzasadnił to tym, że czytając stronę 

internetową można dojść do takiego wniosku, że dofinansowanie od 1,5 mln zł do 2 mln zł 

może nie być uzyskane. Potem w sprawie środków na budowę hali gimnastycznej powiedział, 

że to Burmistrz jest wnioskodawcą budżetu i powinien znaleźć źródła dofinansowania  

i wprowadzić to do budżetu oraz Wieloletniego Programu Finansowego. Dodał, że radni nie 

mają tak wielkiej sieci pracowników, którzy przygotowaliby taki projekt, bo po to został 

wybrany Burmistrz, żeby takie rzeczy przy pomocy pracowników z działu inwestycji 

przygotować. Później powiedział, iż nie rozumie tego, że nie będą czyszczone studzienki, bo 

jest to majątek gminy i dobry gospodarz powinien dbać o własne rzeczy, a nie tłumaczenia że 

rada nie dała pieniędzy. Dodał, że na następnej sesji zwróci się do rady z wnioskiem, aby 

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków do dnia dzisiejszego w wydatkach 

bieżących na utrzymanie dróg. Następnie powiedział, że Burmistrz wskazał, iż w 2012 roku 

został złożony projekt na budowę kanalizacji przedszkoli, a nie wspomniał o tym, iż został 

złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie do budowy dróg. Potem 

powiedział, że  dowiedział się  niedawno, iż trzeba do końca czerwca tego roku zgłosić 

wszystkie inwestycje powyżej 5 mln zł do rozdania 2014-2020, żeby mogło być rozpatrywane 

pod względem dofinansowywania środków. Następnie powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi 

odnośnie wydanego zarządzenia w sprawie sporządzania arkuszy organizacyjnych w Szkole 

Podstawowej w Kawnicach. Zapytał czy takie rozporządzenie zostało wydane przez 

Burmistrza lub jego Z-cę, a jeżeli tak to rada chciałaby wiedzieć czego one dotyczą. Później 

powiedział odnośnie przetargu na ul. Poniatowskiego otrzymał odpowiedź, że został 

rozstrzygnięty. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że pan radny W. Wojdyński robi wykład dla 

radnych i nie nadąża żeby się do wszystkiego ustosunkować.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że ustosunkował się do wypowiedzi pana Burmistrza. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki zapytał do czego prowadzi to wystąpienie. Dodał, że do niczego 

nie prowadzą wzajemne wystąpienia cyt. „pod publiczkę”. 

 

Radny W. Wojdyński odpowiedział, że nie zadaje pytań pod publiczkę, tylko zadaje pytania 

merytoryczne. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki zapytał czy według radnego można zapewnić sobie 5 mln zł na 

zadanie. Dodał, że trzeba złożyć wniosek, który jest oceniany i trzeba to zrobić 

merytorycznie. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że z informacji, którą posiada trzeba to zrobić do końca 

czerwca. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jego obowiązkiem radnego jest zadbać o dobro 

gminy i poinformować służby, żeby czegoś nie przegapiły. Dodał, że uważa, iż jest to troska 

radnego o dobro gminy. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że dlatego należy zadzwonić do Urzędu Marszałkowskiego 

lub Wojewody sprawdzić czy taki termin istnieje. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że pan Burmistrz wyjaśni tę sprawę. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że jest to bardzo ważne po to, żeby gmina w rozdaniu 2014-

2020 była ujmowana do podziału tych środków. Dodał, że wskazuje informacje ważne dla 

gminy, bo jest to nie na dzisiaj, ale na lata 2014-2020.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiadając na pozostałe pytania powiedział: 

 W sprawie żwirowni w Przyjmie i rekultywacji niezgodnej z decyzją Starosty, 

powiedział, że kompetencje w tym temacie przejął Marszałek. Dodał, że w tym 

temacie było spotkanie w Starostwie, w którym uczestniczył pan Sołtys Przyjmy, pani 

radna I. Kościelska, on oraz pracownik urzędu i również było wystąpienie do 

Marszałka o to żeby gminę uznać jako stronę. Potem powiedział, że ok. trzech dni 

temu przyszło powiadomienie że 2 lipca jest spotkanie o godz. 11:00 na Placu 

Wolności 18 w pokoju 2415, w którym ma uczestniczyć Burmistrz w sprawie 

państwa Pietrzaków z gminy Kazimierz Biskupi. Dodał, że pojawią się jakieś nowe 

dane to na pewno o tym poinformuje i jeżeli w tym temacie coś się wie, to należy 

informować, bo gmina nic nie ukrywa i temat rekultywacji żwirowni jest pilotowany 

pomimo tego, że gmina nie jest stroną. Potem powiedział, że podpuszczanie 

mieszkańców, że nic nie jest robione w tym temacie jest nieodpowiednie, bo razem 

 z radną I. Kościelską są starania, żeby temat był załatwiony zgodnie z oczekiwaniami 

mieszkańców Przyjmy. 

 W sprawie hali powiedział, że na tą chwilę jest zlecona adaptacja dokumentacji i nie 

jest podpisana umowa z wykonawcą, ale już coś się dzieje. 

 W sprawie wskazówek radnego W. Wojdyńskiego, że Burmistrz jest projektodawcą 

powiedział, że jego pomysły są torpedowane i nieprzegłosowywane, więc jeżeli radny  

W. Wojdyński chce coś przyspieszyć w budżecie to prosi o inicjatywę grupy radnych. 

Dodał, że Burmistrz nie ma nic do powiedzenia o tym co się w tym momencie dzieje 

w budżecie. 

 W sprawie studzienek powiedział, że nie może ich zlecać jeżeli nie ma środków na 

zapłacenie Zakładowi Gospodarki. Dodał, że jest już po rozmowach i będzie szereg 

zleceń w „komunalce” przekazywanych na piśmie o wykonywanie drobnych 

tematów. 

 W sprawie studzienek w Węglewie powiedział, że jest tylko kilka oczyszczonych  

i będzie dalej kontynuowane. Dodał, że na pewno na wszystko nie starczy środków, 

bo pomimo tego, że było zwiększenie na bieżące utrzymanie to potrzeb jest 

zdecydowanie więcej i nie ma tutaj złej woli, bo zależy na tym żeby to zrobić.  Potem 

powiedział, że jeżeli jest taki interes że celowo blokuje się środki na łatanie dziur to 

daleko się z tym nie zajdzie. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że odpowiedzi na różne wnioski są uszczypliwe, a to 

Burmistrz podzielił tą radę i może mieć pretensje do siebie. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że mówił na temat decyzji rady. 
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Radny W. Wojdyński na temat żwirowni zapytał z czyich ust są mieszkańcy Przyjmy 

podburzani, że nic w tej sprawie się nie robi. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że informatorów się nie podaje. 

 

O godz. 15:28 radny L. Sieczkowski opuścił salę obrad, wobec czego stan obecnych radnych 

wynosi 14. 

  

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radny L. Sieczkowski prosił  

o usprawiedliwienie ze względu na to, że wyszedł na akademię zakończenia klas szóstych 

swojego dziecka. 

 

Punkt 8 

 

Radny Z. Maciaszek w kwestii wyjaśnienia odnośnie Jeziora Głodowskiego powiedział, że  

w Polsce wszystkie jeziora i rzeki są państwa i nikt nie ma prawa ich sprzedać. Dodał, że 

wszystkie te wody są w zarządzaniu Premiera, a na tym terenie Wojewody. Potem powiedział, 

że zagospodarowanie wód zostało w 2005 roku podzielone tak, że wody płynące objął 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a wody stojące Agencja Rolna. Dodał, że tak się stało  

z Jeziorem Głodowskim w 2006 roku, że przejął je Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu do zagospodarowania przez okręg Związku Wędkarskiego w Koninie. Następnie 

powiedział, że w ubiegłym roku było to zabrane, a w tym roku był przetarg na 

zagospodarowanie tej wody 13 czerwca, natomiast 29 czerwca miało być ogłoszenie kto 

wygrał ten przetarg. Dodał, że było jedno odwołanie i nie zostało uwzględnione, a w dniu 

wczorajszym do okręgu przyszedł komunikat z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej że 

Jezioro Głodowskie jest przyznane okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie. 

Potem powiedział, że 1 lipca będzie podpisana umowa i będzie tak jak do tej pory. Potem 

powiedział, że idą komunikaty, iż od 1 lipca można tam legalnie wędkować. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy jest taka możliwość żeby gmina partycypowała w kosztach 

zarybiania tego jeziora. 

 

Radny Z. Maciaszek w kwestii zarybiania powiedział, że nie można samemu kupować, 

ponieważ co roku jest to ściśle określone gatunkowo i ilościowo. Dodał, że można dołożyć do 

okręgu, a okręg rozdysponuje. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy istnieje taka możliwość dofinansowania. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że tak, ale nie tego okręgu, bo może iść na ten akwen, ale 

musi być dokładnie określone przez ichtiologów. 

 

Sołtys Kawnic J. Modelski złożył następujące zapytania i wnioski: 

– Powiedział, że na ul. Kwiatowej Energetyka wymieniała słup i ściągnęła 3 m
2
 kostki. 

Dodał, że teraz ta kostka leży i nic się nie dzieje, więc należałoby ją założyć. 

Następnie zapytał co dalej w tej sprawie, ponieważ było to robione z nagrody 

wiejskiej i szkoda żeby ktoś to zdewastował. 

– Zapytał jak się przedstawia remont przystanku autobusowego w Kawnicach 

naprzeciwko kościoła. 

– Potem powiedział, że są dziury na drodze powiatowej naprzeciwko ośrodka przy 

remizie, wyjazd z ul. Sportowej. 
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Radna U. Furmaniak powiedziała, że przed torami też są dziury. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że te uwagi zostaną przekazane do Energetyki i do 

Powiatu. Następnie w sprawie przystanku powiedział, że była wycena jednej z firm, ale 

znacznie odbiegała od możliwości finansowych budżetu gminy. Dodał, że została 

przeprowadzona rozmowa w tej sprawie z Prezesem Spółki Komunalnej oraz w sprawie 

malowania przystanków przy tartaku. 

 

Radny J. Szrama powiedział, że pan Borowczak zgłaszał w piśmie do urzędu wniosek  

o postawienie znaku w okolicy Lubcza, bo był wypadek. Dodał, że nie jest to teren 

zabudowany i jeżdżą jak chcą. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała czy jeśli wybudowana będzie hala, to jaki jest los 

budynku, który zajmuje obecnie ZEAS. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że projekt lokalizacji hali jest taki, że budynek 

bezwzględnie jest do wyburzenia.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała gdzie będzie ZEAS. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie można wszystkiego do przodu realizować 

jednocześnie. 

 

Radny L. Kwiatkowski w imieniu grupy radnych wręczył Burmistrzowi kwiaty  

w podziękowaniu za realizację budżetu za 2013. Dodał, żeby nie zniechęcał, konsekwentnie 

realizował budżet i nie rezygnował, tylko wystawił swoją kandydaturę w wyborach na 

Burmistrza. Następnie złożył Burmistrzowi życzenia imieninowe. 

 

Punkt 9 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca A. Kapturska o godz. 15:41 zamknęła 

obrady LIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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