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P R O T O K Ó Ł  NR  LV/2014 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 14 sierpnia 2014 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach udział wzięło 14 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk i Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz oraz poseł RP Jacek Kwiatkowski. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

LV sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 14:45 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

jest 14 (nieobecny radny Lech Kwiatkowski), w związku z czym podjęte uchwały oraz 

decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Punkt 2 

Przewodnicząca Rady Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie LV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.  

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zakończenie LV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3  

Zapytania i wnioski radnych 

Radny W. Grodzki wniósł o zorganizowanie drogi dojazdowej do jeziora Głodowskiego 

celem zapewnienia bezpieczeństwa. 
 

Radny W. Wojdyński przypomniał, że w sprawie dojazdu do jeziora Głodowskiego składał 

już wcześniej wniosek. Stwierdził, że jest to bardzo pilna sprawa ze względu na 

bezpieczeństwo mieszkających tam ludzi.  
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy został poprawiony stan drogi pomiędzy 

stawami w Kraśnicy. Następnie zapytała się, czy w budżecie gminy zostały zapisane środki na 

dofinansowanie pleneru malarsko – rzeźbiarskiego organizowanego przez Stowarzyszenie 

Kulturalne „Tradycja”.  
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że w dzisiejszych propozycjach zmian 

budżetowych nie zostały uwzględnione środki na powyższe przedsięwzięcie. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że wniosek Stowarzyszenia otrzymał po 

przygotowaniu projektu zmian budżetowych. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy pomimo to, na dzisiejszej sesji możliwe 

byłoby uwzględnienie w budżecie wnioskowanej kwoty dofinansowania w wysokości 4 tys. 

zł. Powiedziała, że tego rodzaju impreza stanowi promocję dla gminy Golina i należałoby  

w budżecie znaleźć wnioskowane pieniądze. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki oznajmił, że podczas podejmowania dzisiejszych zmian  

w budżecie radni mogą zadecydować o przekazaniu dofinansowania.  



2 

 

Radny K. Michalak zapytał się, czy gruz pochodzący z remontu szkoły podstawowej  

w Kawnicach można byłoby wykorzystać na remont drogi gminnej od Kolna w kierunku 

Węglewskich Holendrów stanowiącej dojazd do łąk.  
 

Radny W. Wojdyński ponownie zgłosił wniosek dotyczący oczyszczenia studzienek 

osadowych kanalizacji burzowej na drogach Osiedla Zachód w Golinie oraz uzupełnienie 

nawierzchni asfaltowej przy studzienkach kanalizacyjnych na ul. Cmentarnej. Następnie 

zapytał się kiedy zostanie wyremontowany przystanek autobusowy w Kawnicach. 
 

Radny M. Zieleziński zapytał się na kiedy zaplanowany jest remont drogi ul. Zielonej  

w Kawnicach.  
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się z jakiego powodu radni dzisiaj nie otrzymali 

obiecanych wcześniej płyt CD z opracowanymi kronikami miasta Golina.  
 

Punkt 4 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz stwierdziła, że nie jest możliwe dofinansowanie pleneru 

malarskiego ze środków zapisanych w rozdziale „Promocja gminy”.  
 

Radny W. Grodzki oznajmił, że najpierw należy zabezpieczyć sobie środki finansowe,  

a dopiero później organizować jakąkolwiek imprezę. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że działalność p. Stanisławy Jasiczek służy 

promocji gminy Golina i należałoby docenić organizowane przez nią imprezy kulturalny 

przyznając dofinansowanie na organizację pleneru malarskiego. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w budżecie gminy na promocję jednostek samorządu 

terytorialnego została zaplanowana kwota w wysokości 30 500 zł, z których to środków 

można byłoby dofinansować plener malarski. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki poinformował, że do współpracy ze Stowarzyszeniem 

„Tradycja” delegowani są dyrektorzy Domu Kultury i Biblioteki w Golinie oraz pracownik 

Urzędu Miejskiego p. Kinga Szykowna. Pochwalił pomysły p. S. Jasiczek i poparł wsparcie 

finansowe ze strony gminy, stwierdził jednak, że p. S. Jasiczek powinna najpierw zatroszczyć 

się o zabezpieczenie środków finansowych na planowane przedsięwzięcie, a dopiero potem 

organizować imprezę.  
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że kwotę dofinansowania w wysokości  

4 tys. zł na pewno można byłoby wygospodarować z budżetu gminy. 
 

Radny Rady Powiatowej M. Durczyński powiedział, że p. S. Jasiczek składa bardzo dużo 

wniosków o dofinansowanie do imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. Również takie 

wnioski kierowane są do GKRPA, chociaż niejednokrotnie wskazane imprezy nie kwalifikują 

się do dofinansowania ze środków GKRPA. Stwierdził, że aby cokolwiek zorganizować 

należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć środki finansowe na realizację przedsięwzięcia. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie widzi możliwości sfinansowania 

wnioskowanego przedsięwzięcia ze środków przeznaczonych na promocje gminy ze względu 

na brak dostatecznych środków finansowych w tym rozdziale. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że Stowarzyszenie „Tradycja” powinno 

współpracować z Domem Kultury ze względu na oferowaną działalność kulturalną. 
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W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zapytała się, czy p. S. Jasiczek otrzymuje 

dofinansowanie na swoją działalność z innych źródeł, czy występuje o środki finansowe do 

innych instytucji. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że p. S. Jasiczek składając wnioski na realizację 

projektów zaznacza, że środki finansowe stanowią udział własny Stowarzyszenia. 
 

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

rok 2014. Następnie przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas 

wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Radny W. Wojdyński zgłosił w imieniu grupy radnych zmiany do przedstawionego projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2014, które stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki zaapelował do radnych o zaaprobowanie budowy szlaku 

turystycznego Kawnice – Myślibórz etap II odcinek Węglew Kolonia, który zapewni 

bezpieczeństwo poruszającym się tą drogą. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że sfinansowanie planowanej budowy szlaku możliwe 

jest wyłącznie tylko w ramach finansowania międzygminnego. Jeżeli gmina zrezygnuje  

z realizacji omawianej inwestycji to dofinansowanie w wysokości 161 tys. zł będzie trzeba 

zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ nie można tych środków przeznaczyć na 

inny cel niż ten, na który złożony został wniosek. Pieniądze więc przepadną. Natomiast 

realizacja budowy odcinka drogi od drogi krajowej nr 92 w kierunku Węglewskich 

Holendrów, o który wnioskują radni nie będzie możliwa w tym roku ze względu na brak 

opracowanej dokumentacji.  
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że grupa radnych obawia się, że koszty realizacji omawianej 

inwestycji będą wyższe niż zakłada to przedstawiony projekt zmian budżetowych. Poprosił 

więc, aby Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” złożyło aneks do umowy wnoszący 

realizację budowy chodnika od drogi nr 92 w kierunku Węglewskich Holendrów, którego 

budowa jest zasadniejsza.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki oznajmił, że środki finansowe mogą zostać przeznaczone tylko 

na zadanie na które został złożony wniosek o dofinansowanie i jest podpisana umowa  

z Urzędem Marszałkowskim. Nie jest możliwa zmiana zakresu inwestycji. Zostały już 

dokonane uzgodnienia z GDDKiA i jest sporządzona umowa użyczenia terenu, na którym 

miałby zostać pobudowany omawiany szlak. Gmina nie będzie musiała wykupywać gruntów 

pod budowę, więc nie ma mowy o żadnych dodatkowych kosztach. GDDKiA pokryje koszty 

wycięcia drzew rosnący w pasie drogowym. Jeżeli w pierwszej kolejności nie zostanie 

wybudowany ten odcinek szlaku, to gmina nie będzie mogła wystąpić o dofinansowanie 

dalszego odcinka szlaku w kierunku Myśliborskich Holendrów. Przyznał, że chodnik przy 

drodze powiatowej w kierunku Węglewskich Holendrów jest także potrzebny i dlatego 

zostało już zlecone opracowanie dokumentacji, aby możliwe było złożenie kolejnego wniosku 

w następnym naborze środków. Zaapelował więc do radnych o poparcie budowy szlaku 

wzdłuż drogi krajowej.   
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że wniosek o dofinansowanie do Urzędu 

Marszałkowskiego został złożony na taki właśnie zakres budowy szlaku, ponieważ gmina 

posiadała wymaganą do przedłożenia dokumentację i mogliśmy skorzystać z ogłoszonego 

przez Urząd Marszałkowski naboru wniosków o dofinansowanie na zadania związane  

z turystyką. Jeżeli gmina zrezygnuje teraz z realizacji wnioskowanej inwestycji, to nie będzie 
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możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie do budowy dalszego etapu szlaku w kolejnym 

naborze środków. 
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że władzom gminy zależy obecnie na pozyskaniu 160 tys. zł, 

a kiedy była możliwość na otrzymanie 1,5 mln zł na budowę hali sportowej szansa ta nie 

została wykorzystana.  
 

Radny J. Szrama powiedział, że w Dolanach został wybudowany chodnik długości 2,5 m na 

miejscu, gdzie wcześniej przebiegał rów. Zostało zrobione odwodnienie, a rów został 

zasypany.  
 

Radny K. Michalak powiedział, że z jego wyliczeń wyszło, iż 1 m
2 

chodnika będzie 

kosztował aż 220 zł. Jest to koszt przewyższający 2,5-krotnie koszt budowy 1 m
2 

drogi 

asfaltowej. Uważa, że przystąpienie do budowy tak drogiego chodnika jest wbrew prawom 

ekonomii i za taką kwotę można byłoby wybudować odcinek drogi asfaltowej w gminie.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że obecnie nie można szacować kosztów budowy, 

faktyczny koszt będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu. Jeżeli okaże się, że budowa 

chodnika znacznie będzie przewyższała możliwości finansowe gminy, to zrezygnujemy  

z realizacji tej inwestycji.  
 

Radny K. Michalak oznajmił, że w dalszym ciągu podtrzymuje swoje zdanie, ponieważ 

budowa chodnika przy drodze krajowej nie należy do zadań gminy. Zapytał się, czy również 

GDDKiA będzie współfinansowała koszty budowy chodnika.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w wielu przypadkach gmina finansuje nie swoje 

zadania np. w oświacie. Następnie ponownie zaapelował do radnych o zachowanie rozsądku  

i wprowadzenie tego zadania do budżetu gminy. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że niezaaprobowanie wnioskowanej inwestycji nie będzie 

korzystne dla wizerunku gminy.  
 

Przewodniczący Rady Powiatowej M. Durczyński powiedział, że uważa, iż budowa chodnika 

przy drodze powiatowej w kierunku Węglewskich Holendrów jest zasadniejsza. Oznajmił, że 

jeżeli inwestycja miałaby być współfinansowana ze środków własnych gminy to przed 

przystąpieniem do złożenia wniosku przez Stowarzyszenie LEADER władze gminy powinny 

poinformować o takich planach radnych gminy. Jeżeli wcześniej poczynione zostałyby 

uzgodnienia z radnymi, w obecnej chwili nie byłoby tematu do dyskusji. Władze gminy 

postąpiły jednak inaczej i teraz powstał problem. Zaznaczył jednak, że teraz niczego nie 

zmieni się i jeśli został już złożony wniosek i podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim 

to błędem byłoby nie skorzystać z możliwości realizacji omawianej inwestycji. Należy jednak 

postawić władzom warunek, aby w dalszej kolejności kontynuowana była budowa szlaku  

przez Węglewskie Holendry w kierunku Myśliborskich Holendrów. 
 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że radni w czerwcu wybrali do 

realizacji budowę chodnika przy drodze powiatowej, która jest bardziej zasadniejsza  

z powodu poruszania się nią większej liczby pieszych. Jednak burmistrz zdecydował inaczej, 

nie biorąc pod uwagę zdania radnych. Powiedziała, że decyzja burmistrza jest przedwyborczą 

obietnicą złożoną wyborcom z terenu Węglewa.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki oznajmił, że był ogłoszony nabór wniosków z zakresu zadań 

związanych z turystyką i dlatego gmina zdecydowała o zaplanowaniu budowy takiego 

właśnie odcinka szlaku turystycznego.  
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Radny S. Szczepaniak zawnioskował o przeniesienie kwoty 40 tys. zł z zadania 

„Modernizacja stanowisk do handlu zwierzętami na targowisku miejskim” na budowę drogi  

w Kraśnicy.    
 

Radny W. Wojdyński złożył wniosek o głosowanie nad złożonymi przez grupę radnych 

zmianami do przedstawionego przez burmistrza projektu zmian do budżetu na rok 2014. 
 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że jeżeli gmina nie będzie mogła 

skorzystać z dofinansowania środków na budowę chodnika to będzie to wyłącznie wina 

burmistrza, ponieważ nie posłuchał radnych, którzy już w czerwcu wnioskowali o złożenie 

wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej  

w kierunku Węglewskich Holendrów.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jego rolą jest wybierać zadania do realizacji, 

które są priorytetami dla dobra gminy.  
 

Radny W. Wojdyński przypomniał, że w czerwcu została podjęta uchwała w sprawie zmian 

do budżetu, która wprowadzała do realizacji zadanie budowy szlaku turystycznego od drogi 

krajowej nr 92 w kierunku Węglewskich Holendrów. Jednak burmistrz zdecydował inaczej, 

opracowując wniosek na zadanie które nie zostało zapisane w budżecie gminy. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że w czerwcu do budżetu gminy została 

wprowadzona kwota w wysokości 48 tys. zł, aby gmina mogła przystąpić do złożenia 

wniosku o dofinansowanie rozpoczęcia budowy szlaku turystycznego.  
 

Radny K. Michalak oznajmił, że błędem popełnionym przez burmistrza było nie 

przedyskutowanie z radnymi planowanych przedsięwzięć i teraz widać tego konsekwencje. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz poprosiła radnego W. Wojdyńskiego o szczegółowe 

wyjaśnienie wnioskowanych zmian. 
 

Radny W. Wojdyński przedstawił jakie kwoty mają znajdować się w poszczególnych 

paragrafach wydatków majątkowych w budżecie, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła przerwę, która trwała od godz. 16:30 do godz. 

17:05. Po przerwie Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady LV sesji Rady 

Miejskiej w Golinie.  
 

Po przerwie na obrady LV sesji Rady Miejskiej w Golinie nie powróciła radna U. Furmaniak, 

tak więc stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego 

W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw 2 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został przyjęty. 
 

Radny S. Szczepaniak ponowił wniosek o przeniesienie kwoty 40 tys. zł z zadania 

„Modernizacja stanowisk do handlu zwierzętami na targowisku miejskim” z przeznaczeniem 

na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Węglew – Kraśnica”. 
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Radny K. Michalak zapytał się w jakim zakresie wnioskowane przeniesienie kwoty 40 tys. zł 

przyczyni się do modernizacji drogi Węglew – Kraśnica.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że za kwotę 90 tys. zł można więcej wykonać niż 

za 50 tys. zł. Natomiast co do zakresu wykonania modernizacji powinni wypowiedzieć się 

fachowcy, on nie jest osobą kompetentną, aby udzielać tego typu informacje.  
 

Radny K. Michalak stwierdził, że nawet za 90 tys. zł będzie można tylko częściowo naprawić 

obecną nawierzchnię drogi. Nie będzie to jednak nic trwałego i za minimum 2 lata będzie 

trzeba znowu ją naprawiać. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o zakres planowanej modernizacji drogi. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że zaproponowana kwota przyczyni się do 

rozpoczęcia wyremontowania odcinka drogi w Kraśnicy w takim zakresie jaki przewiduje to 

opracowana dokumentacja. Docelowo zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa  

w momencie kiedy droga przyjmie formę ulicy.  
 

Radny K. Michalak powiedział, że wcześniej nie było mowy o zwiększaniu środków 

finansowych na modernizację odcinka drogi w Kraśnicy i nagle dzisiaj okazuje się, że jeszcze 

potrzebne jest 40 tys. zł. Następnie zawnioskował, aby w paragrafie wydatków majątkowych 

pn. „Modernizacja stanowisk do handlu zwierzętami na targowisku miejskim” pozostawić 

chociaż kwotę 25 tys. zł za którą będzie możliwe opracowanie dokumentacji.  
 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zapytała się o koszt opracowania dokumentacji na 

modernizację targowiska.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że koszt zależy od wielu czynników. Uważa 

jednak, że przy obecnym stanie rolnictwa bezzasadna jest modernizacja targowiska pod kątem 

handlu zwierzętami.   
 

Radny K. Michalak powiedział, że targowisko powinno zostać całościowo zmodernizowane. 

Obecnie możliwe jest skorzystanie z dofinansowania unijnego, można składać wnioski. 
 

Radny S. Szczepaniak podtrzymał złożony wcześniej wniosek. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że kwota 50 tys. zł powinna pozostać w zaplanowanych 

wydatkach z przeznaczeniem na modernizację targowiska miejskiego.  
 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że sprawę modernizacji drogi  

w Kraśnicy należy poddać dyskusji na najbliższym posiedzeniu rady.  
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego 

S. Szczepaniaka. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 3 radnych, przeciw 4 radnych, od głosu wstrzymało się 6 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego S. Szczepaniaka nie został przyjęty. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 z uwzględnienie przyjętych zmian 

wniesionych przez radnego W. Wojdyńskiego.  
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych (1 radny nie wziął udziału w głosowaniu). 

Za głosowało 11 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr LV/222/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 

została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane przez radnych zapytania: 

- w kwestii drogi dojazdowej do J. Głodowskiego powiedział, że na kolejne posiedzenie rady 

zostaną przygotowane mapy z rozpoznaniem możliwości wykupu gruntów pod drogę, 

- w sprawie drogi w Kraśnicy powiedział, że po wcześniejszym głosowaniu zmian w budżecie 

na modernizację drogi przeznaczona jest kwota 50 tys. zł i za tę kwotę będzie realizowana 

naprawa nawierzchni odcinka drogi, 

- zaznaczył, że wnioskowane środki finansowe przez Stowarzyszenie „Tradycja” nie zostały 

uwzględnione przez radnych w uchwale zmieniającej budżet na bieżący rok, 

- gruz pozyskany z remontu budynku szkoły podstawowej w Kawnicach wykonawca obecnie 

przewozi na plac przy ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie. Oznajmił, że nie widzi żadnych 

przeciwwskazań, aby rolnicy bezpośrednio odbierali gruz i przeznaczali go na naprawę 

nawierzchni dróg dojazdowych do łąk. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy pozyskany gruz nie można byłoby wykorzystać na 

utwardzenie parkingu przy szkole podstawowej w Kawnicach. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że teren parkingu jest wystarczająco utwardzony 

i zbędne jest jego nawożenie gruzem. Następnie odnośnie stanu studzienek deszczowych na 

drogach Os. Zachód powiedział, że przeprowadzał rozmowę w tej sprawie z prezesem 

ZGKiM A. Łeską, który stwierdził, że studzienki nie są zasypane piaskiem i nie ma obecnie 

potrzeby ich oczyszczania. Powiedział, że kontroluje stan studzienek i jeżeli będzie trzeba 

studzienki zostaną w pierwszej kolejności oczyszczone.  
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że zrobi zdjęcie studzienek i prześle do opublikowania  

w „Przeglądzie Konińskim”, ponieważ stan czystości studzienek jest tragiczny. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powracając do udzielania odpowiedzi na zapytania radnych  

w sprawie rozpoczęcia remontu przystanku autobusowego w Kawnicach powiedział, że po 

rozpoznaniu kosztów okazało się, że w budżecie brakuje środków na realizację remontu.   
 

Radny K. Michalak zapytał się, czy remont przystanku autobusowego mógłby przeprowadzić 

wykonawca, który zgodziłby się wyremontować przystanek za kwotę, która jest zaplanowana 

w budżecie. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki poprosił więc o wskazanie takiego wykonawcy. Następnie  

w sprawie budowy ul. Zielonej w Kawnicach odpowiedział, że część środków na realizację 

pochodzi ze środków funduszu sołeckiego, a w wydatkach bieżących zaplanowana jest kwota 

30 tys. zł. Obecnie aktualizowany jest kosztorys i w najbliższym czasie powinno rozpocząć 

się wykonanie zadania. Kolejnie w sprawie dostarczenia radnym kronik powiedział, że tą 

sprawą zajmuje się jego zastępca A. Budny, który dzisiaj jest nieobecny. Myśli jednak, że 

radni w najbliższym czasie otrzymają wnioskowane kroniki na płytach CD. 
 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że kroniki mogą zostać dostarczone 

radnym wraz z zawiadomieniami na kolejne posiedzenie rady. 
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Burmistrz Goliny T. Nowicki odnośnie uzupełnienia asfaltu przy studzienkach 

kanalizacyjnych na ul. Cmentarnej powiedział, że problem został zgłoszony wykonawcy, 

naprawa miała nastąpić w ramach usunięcia usterek pogwarancyjnych. Obiecał ponowić  

u wykonawcy wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowej.  
 

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski 

Radna I. Kościelska podziękowała grupie radnych pozostawienie w budżecie kwoty 5 tys. zł  

z przeznaczeniem na dokończenie remontu dachu na budynku OSP w Przyjmie. 
 

Prezes OSP Przyjma R. Depczyński powiedział, że do 30 września br. jednostka OSP 

Przyjma musi złożyć do Związku OSP wniosek o dofinansowanie na zakup holmatro ze 

wskazaniem źródła sfinansowania. Wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł, natomiast 

całkowity koszt zakupu holmatro kształtuje się od 45 tys. zł do 50 tys. zł. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się burmistrza jaki był sens jego wcześniejszej 

wypowiedzi odnośnie braku dofinansowania dla Stowarzyszenia „Tradycja”. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że radni w podjętej uchwale na dzisiejszej sesji 

nie uwzględnili środków finansowych, o które wnioskowała p. S. Jasiczek na plener malarski. 

Tak więc ze środków gminy nie będzie możliwe dofinansowanie imprezy organizowanej 

przez Stowarzyszenie „Tradycja”. 
 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zapytała się, czy pleneru nie można dofinansować 

ze środków GKRPA. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że tego rodzaju impreza nie kwalifikuje się, aby 

można było dofinansować jej organizację ze środków GKRPA. 
 

Radny M. Zieleziński zapytał się jaki byłby koszt zakupu nowej wiaty przystankowej, a ile 

wynosiłby remont przystanku autobusowego w Kawnicach.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że korzystniejsze będzie wyremontowanie 

przystanku autobusowego.    
 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zapytała się kiedy zostanie wywieziony gruz po 

spalonym budynku GOK-u. 
  

Punkt 7 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:55 obrady LV sesji Rady Miejskiej 

w Golinie. 

 

 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Dorota Jelińska  

                         Anna Kapturska 


