P R O T O K Ó Ł NR LVI/2014
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 25 września 2014 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza
Goliny Andrzej Budny i Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz. Lista zaproszonych gości
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
LVI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:15 Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych obecnych
jest 15, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest
spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.
Punkt 2
Przewodnicząca Rady Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LIV i LV sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale
Nr LII/214/2014 Rady Miejskiej w Golinie z 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego
terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze
bezprzetargowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty
całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2013.
10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie LVI sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
Radna U. Furmaniak zawnioskowała o przyjęcie protokołów z LIV i LV sesji z pominięciem
ich odczytywania podczas dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z powyższym protokoły z LIV i LV sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały
przyjęte.
Punkt 4
Burmistrz Goliny T. Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Radny W. Wojdyński zadał następujące pytania do przedstawionego sprawozdania
Burmistrza Goliny:
- kiedy zostanie zakończona przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kawnicach,
- dlaczego została podpisana w dniu 4 sierpnia br. umowa na realizację zadania pn. „Budowa
szlaku turystycznego śladami historii i wspomnień w miejscowości Węglew – Kol.”, skoro
w budżecie gminy nie było zaplanowanych środków finansowych na realizację tego zadania,
- dlaczego burmistrz we wcześniejszych latach nie brał udziału w uroczystościach
rozpoczęcia roku szkolnego, wobec czego jest bardzo zaskoczony udziałem burmistrza
w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
Następnie zwrócił uwagę, że w przedstawionym sprawozdaniu wyraz „prezydent RP”
powinien być zapisany wielką literą.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że w umowie dotyczącej przebudowy budynku
szkoły w Kawnicach termin zakończenia zadania został określony na dzień 15 października
br. W sprawie uczestniczenia w uroczystościach szkolnych burmistrz stwierdził, że bierze
w nich udział jeśli czas mu na to pozwala. W sprawie budowy szlaku turystycznego burmistrz
powiedział, że wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim już
wiosną bieżącego roku, natomiast podpisanie umowy nastąpiło dopiero w sierpniu, ponieważ
na ten czas umowa została przygotowana przez pracowników w Urzędzie Marszałkowskim.
Burmistrz wyjaśnił, że podpisanie umowy dotyczącej przyznania pomocy finansowej nie
skutkuje żadnymi konsekwencjami, jeśli w budżecie gminy nie zostały zaplanowane środki
finansowe na realizację wspomnianej inwestycji.
Radny W. Grodzki zapytał się o termin zakończenia remontu ul. Rzeźniczej w Golinie.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że remont ul. Rzeźniczej na pewno zakończy się
do końca października br. jednak nie potrafi podać konkretnej daty ze względu na moce
przerobowe firmy wykonującej remont drogi.
Radny M. Zieleziński powiedział, że w sprawozdaniu burmistrza nie zostało uwzględnione
spotkanie zorganizowane w hotelu „Niagara”.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że 5 września br. odbyło się szkolenie
zorganizowane przez firmę „Wesołek” dla sołtysów gminy Golina oraz dla gminnych
jednostek OSP.
Radny W. Wojdyński zapytał się dlaczego w umowie podpisanej z Urzędem Marszałkowski
nazwa zadania brzmi „Budowa szlaku turystycznego śladami historii i wspomnień
w miejscowości Węglew – Kolonia” natomiast w zmianach budżetowych zapisana nazwa to
„Budowa szlaku turystycznego w miejscowości Węglew – Kolonia”.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że chodzi o to samo zadanie,
a w zmianach budżetowych zapisana została skrócona nazwa tego zadania.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się jakie osoby reprezentują gminę podczas
uroczystości z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Powiedziała, że we wcześniejszych
latach co roku uczestniczył we wspomnianych uroczystościach także Przewodniczący Rady
Miejskiej, natomiast w tym roku jak i 4 lata temu nie została zaproszona na jubileusz.
W innych gminach w uroczystościach gminnych samorząd reprezentuje burmistrz
i przewodniczący rady.
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Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że kierownik USC przekazała, że
przewodnicząca nie będzie mogła uczestniczyć w uroczystości, ponieważ na ten dzień ma już
inne plany.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że kierownik USC zaprosiła ją dopiero
w przeddzień organizowanej uroczystości. Stwierdziła, że takie zachowanie jest bardzo
nieeleganckie.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak stwierdziła, że burmistrz w gminie nie posiada
władzy absolutnej, tylko działa samorząd. Społeczeństwo powinno wiedzieć, że od rady
gminy wiele zależy i burmistrz nie powinien przypisywać tylko sobie samych zasług.
Radny K. Michalak oznajmił, że na wspomniane wcześniej szkolenie nie został zaproszony
prezes OSP w Golinie Mirosław Durczyński, natomiast pozostali prezesi otrzymali
zaproszenia. Uważa, że radni gminy zostali także specjalnie pominięci, a słyszał, że listę gości
sporządzał burmistrz.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że firma „Wesołek” zwróciła się do niego
o przekazanie adresów sołtysów i prezesów jednostek OSP z terenu gminy.
Radny M. Zieleziński powiedział, że liczy iż podobne szkolenie burmistrz zorganizuje dla
radnych.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że w obecnej kadencji nie zostało
zorganizowane spotkanie z sołtysami. Oznajmiła, że zobowiązała p. Agnieszkę Purol, która
reprezentuje sołtysów z gminy, aby doprowadziła do zorganizowania spotkania
z burmistrzem jeszcze na koniec tej kadencji.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny L. Sieczkowski zapytał się kiedy rozpocznie się remont ul. Nowej w Golinie.
Przypomniał, że środki finansowe zapisane są w budżecie gminy na ten cel. Następnie
podziękował za ustawienie pojemnika na używaną odzież w lepszym niż do tej pory miejscu.
W dalszej kolejności zauważył, że należałoby uporządkować słup ogłoszeniowy przy ul.
Strażackiej.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że p. Dobrychłop, która reprezentuje firmę „Avrio Media”
rozdawała mieszkańcom z Os. Wschód kartki, na których jest napisane „nie zgadzam się na
podłączenie do sieci gazowej”. Zastanawia się jaki jest cel takiego działania.
Radny K. Michalak przypomniał o naprawie przepustu we Węglewskich Holendrach.
Następnie powiedział, że na sesji w sierpniu burmistrz obiecał iż gruz pochodzący z remontu
budynku szkoły podstawowej w Kawnicach będą mogli wziąć rolnicy, aby utwardzić drogi
dojazdowe do pól. Tymczasem gruz został wywieziony z terenu szkoły, rolnicy gruzu nie
otrzymali, a droga jest w tragicznym stanie i jak najszybciej powinna zostać utwardzona.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że przepust w Strudze Kawnickiej został zablokowany przez
wyrwany torf i należy go usunąć, ponieważ pozostawienie w takim stanie grozi wylaniem
wody z koryta strugi.
Radny W. Wojdyński ponowił wniosek o wyczyszczenie studzienek osadowych na ulicach
Os. Zachód oraz uzupełnienie powycinanego asfaltu przy studzienkach na ul. Cmentarnej.
Powiedział, że miały zostać także wywiezione zwały ziemi, jednak jak do tej pory nic nie
zostało zrobione. Oznajmił, że na ul. Okólnej podczas zakładania sieci gazowej, została
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zdemontowana kostka chodnikowa, która nie jest ponownie założona. Stwierdził, że na
terenie Goliny po przeprowadzonych inwestycjach pozostawiany jest bałagan. Następnie
zapytał się, czy prawdą jest, że z jednostki OSP w Przyjmie zginęło holmatro i dlaczego
w zmianach budżetowych zapisane są środki na naprawę holmatro, skoro OSP w Przyjmie nie
posiada takiego urządzenia.
Radny M. Wieczorek przypomniał o wycięciu krzewów przy drodze w kierunku Zarzyna.
Powiedział, że rosnące tam krzewy zagrażają bezpieczeństwu poruszających się tą drogą.
Następnie powiedział, że na tej drodze należy zamontować spowalniacz, o który już miesiąc
temu zwrócił się na piśmie do burmistrza jeden z mieszkańców i do tej pory nie otrzymał
żadnej odpowiedzi od burmistrza.
Radny W. Miętkiewicz zgłosił wycięcie krzewów przy drodze na odcinku od krzyża
w Myśliborzu do Bobrowa.
Radny K. Michalak powiedział, że Struga Kawnicka w części została wyczyszczona, jednak
został jeszcze do uporządkowania kilometrowy odcinek. Jeżeli nie zostanie udrożniony ten
odcinek to poprzednio wykonane prace zostaną zmarnowane, ponieważ już w tej chwili na
pewnych odcinkach struga zarasta i bobry robią zapory. Następnie oznajmił, że na drodze
gminnej w kierunku Kolna jest słaba widoczność, zwłaszcza na zakrętach, z powodu zbyt
rozrośniętych gałęzi drzew, które należałoby przyciąć.
Radny J. Szrama zgłosił, że droga w Brzeźniaku w kierunku p. Króla została w części zaorana
i jest nieprzejezdna.
Radny M. Zieleziński powiedział, że w zarządzeniu nr 49 Burmistrza Goliny z dn.
18 września br. zostały przeniesione środki finansowe w wysokości 2 tys. zł z działu 600
§4300 do §4170 na wynagrodzenia bezosobowe. Poprosił o wyjaśnienie co było powodem
dokonania tej zmiany.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się kiedy rozpocznie się naprawa drogi
w Spławiu w kierunku do Maksymowa oraz jakie wysokie będą koszty i zakres tego remontu.
Następnie zawnioskowała, że gdyby zaplanowane w wysokości 10 tys. zł środki na remont
drogi nie zostały w całości wykorzystane, to można byłoby przeznaczyć pozostałą kwotę na
uzupełnienie dziur na innych drogach sołectwa Spławie.
Punkt 6
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na
rok 2014.
Radny W. Wojdyński zapytał się dlaczego w projekcie zmian budżetowych nie zostały
wpisane w dochodach środki finansowe przyznane ze Stowarzyszenia „Solidarni
w Partnerstwie” na budowę szlaku turystycznego w miejscowości Węglew – Kolonia.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że dochody do budżetu wprowadzane są
na podstawie podpisanej umowy, a jak do tej pory umowa dotycząca dofinansowania nie
została podpisana.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w propozycjach obecnych zmian budżetowych
środki finansowe zaplanowane na budowę szlaku turystycznego pochodzą z budżetu gminy,
a dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim przyznana kwota zostanie
wprowadzona do budżetu.
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Radny W. Wojdyński zapytał się czego więc dotyczyła podpisana w dniu 4 sierpnia br.
umowa.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że umowa Urzędem Marszałkowskim dotyczy
realizacji budowy szlaku turystycznego wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Węglew etap
II i opiewa na kwotę 161 703 zł.
Radny W. Wojdyński zapytał się o wysokość kwoty jaka po rozpatrzeniu wniosku, została
przyznana przez Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że jest to 100 500 zł.
Radny K. Michalak zapytał się, czy został złożony wniosek na budowę szlaku turystycznego
etap III wzdłuż drogi powiatowej.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”
złożyło wniosek w imieniu gminy do Urzędu Marszałkowskiego, więc czekamy na
sporządzenie umowy i możliwość jej podpisania.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powróciła do omawiania projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu na rok 2014.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy do jednostki OSP w Przyjmie dołożona jest kwota
4 tys. zł
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz potwierdziła, że jest to 4 tys. zł.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy w zmianach budżetowych zostały
uwzględnione podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi w placówkach oświatowych.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że są zwiększone wydatki w związku
z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników obsługi w placówkach oświatowych.
Radny W. Wojdyński zapytał się dlaczego jest różnica w zapisanych środkach na wymianę
drzwi garażowych pomiędzy OSP w Przyjmie – 9 tys. zł, a OSP w Golinie – 6 361 zł.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że w OSP w Przyjmie powierzchnia drzwi
garażowych jest większa niż w garażu OSP Golina. OSP w Przyjmie na modernizację garażu
otrzyma także dofinansowanie z budżetu powiatu konińskiego.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że w garażu OSP Kawnice były wymieniane podwójne drzwi
i koszt wymiany był niższy niż 9 tys. zł.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że ze złożonych trzech ofert dotyczących wymiany
drzwi garażowych został wybrany wykonawca, który złożył najniższą ofertę.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że dla OSP w Przyjmie przekazywane są znacznie wyższe
środki niż do pozostałych jednostek OSP.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że bezpodstawne jest wysuwanie takiego
wniosku bez dokonania analizy danych składających się na całościowe kosztorysy
przeprowadzanych remontów.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się w który rozdział budżetu zostały przesunięte
środki finansowe przeznaczone na budowę oświetlenia w Spławiu.
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Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że trudno jej to jednoznacznie stwierdzić
z powodu na przesunięcia środków w różnych pozycjach wydatków majątkowych.
Radny W. Wojdyński w związku z proponowanym zmniejszeniem wydatków zaplanowanych
na budowę hali widowiskowo – sportowej w Golinie z kwoty 205 tys. zł do 125 tys. zł,
zapytał się o powody zmniejszenia środków przeznaczonych na budowę hali.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że jest to koszt zmiany projektu budowy hali
przystosowujący halę na potrzeby budynku pasywnego.
Radny W. Wojdyński powiedział, że pierwotny projekt budowy hali był już zmieniany
i kosztował 100 tys. zł i teraz ponownie jest korygowany. Radni powinni zostać zapoznani
z kosztorysem budowy hali. Jak do tej pory same tylko zmiany projektu są bardzo kosztowne,
natomiast w innych gminach zostały wybudowane hale sportowe za dużo niższe koszty.
Powiedział, że niezrozumiałe jest także remontowanie budynku ZEAS, skoro w związku
z budową hali budynek miałby zostać zburzony. Uważa, że te działania są nieprzemyślane
i nieekonomiczne. Następnie stwierdził, że koszty eksploatacji hali wybudowanej w systemie
pasywnym są dużo wyższe niż wybudowana w normalnym systemie. Należałoby więc
przeanalizować wszystkie koszty związane z planowaną budową hali oraz jej
funkcjonowaniem.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że budownictwo w systemie pasywnym polega na
ponoszeniu większych nakładów finansowych, natomiast eksploatacja jest tańsza. Nie jest
jeszcze wiadomo ile budowa hali ostatecznie będzie kosztować, ponieważ nie ma jeszcze
opracowanego kosztorysu inwestorskiego. Następnie zadeklarował, że budowa hali sportowej
będzie uwzględniona w projekcie budżetu na rok 2015.
Radny M. Zieleziński poprosił o przekazanie radnym sporządzonej analizy kosztów budowy
i eksploatacji hali w systemie pasywnym oraz hali wybudowanej metodą standardową.
Radny Z. Maciaszek oznajmił, że zaskoczony jest tak wysokimi kosztami przeprojektowania
budowy hali sportowej.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że projekt budowy hali zmieniany jest na budowę
w systemie pasywnym ze względu na niskie koszty eksploatacji. Następnie powiedział, że
planowane jest odpłatne wynajmowanie hali, co zrekompensuje koszty utrzymania hali.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się o zakres remontu budynku ZEAS w Golinie.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że remontowane są mieszkania, z których
wyprowadzili się lokatorzy. Są one przystosowywane na potrzeby biurowe, a ponoszone
nakłady nie są duże.
Radny W. Wojdyński przypomniał, że intencją uchwały podjętej przez Radę Miejską
w Golinie było rozpoczęcie budowy hali w tym roku. Burmistrz obiecał także radnym, że
będą wcześniej informowani o wszelkich podejmowanych działaniach związanych z halą
sportową. Tymczasem radnym nie podaje się żadnych informacji. Może się okazać, że koszty
budowy hali będą zbyt wysokie i z budżetu gminy nie będzie możliwa jej realizacja.
Przypomniał, że nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół z terenu gminy przedstawiali
projekty budowy hal, które były znacznie tańsze i zaspakajałyby w całym zakresie potrzeby
mieszkańców i uczniów. Zawnioskował, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji radni zajęli
się tematem budowy hali sportowej.
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Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że nie jest realne, aby za tydzień została
przedstawiona radnym wnioskowana analiza kosztów.
Radny W. Wojdyński zapytał się na jakiej podstawie została wybrana metoda budowy hali
w systemie pasywnym.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że od roku 2020 nie będzie możliwe budowanie
tradycyjnymi technologiami ze względów na przepisy unijne. Na budowę hali możliwe jest
pozyskanie dofinansowanie w granicach od 30% do 70% kosztów budowy.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zapytała się, czy zasadne jest budowanie tak dużej
hali sportowej.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że wcześniej radni przystali na wybudowanie
hali widowiskowo – sportowej na podstawie opracowanego wcześniej projektu.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że należy skorzystać z takiego projektu
budowy hali, aby jej wykonanie i utrzymanie było realne.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w Obornikach Wlkp. została wybudowana hala
sportowa za kwotę 2 mln zł. i zaspokaja potrzeby korzystających. Natomiast planowana
w Golinie budowa hali za kwotę 8 mln zł nigdy nie zostanie zrealizowana ze względu na
bardzo wysokie nakłady finansowe.
Radny K. Michalak powiedział, że w proponowanych przez Burmistrza zmianach
budżetowych zostały ponownie usunięte środki finansowe w wysokości 50 tys. zł
z przeznaczeniem na modernizację targowiska w Golinie. Oznajmił, że modernizacja
targowiska jest niezbędna, zawnioskował więc o przyznanie 30 tys. zł z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji modernizacji targowiska.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że część radnych opowiadała się, aby modernizacją
targowiska zajęli się radni w nadchodzącej nowej kadencji.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że była przekonana iż targowisko
w Golinie będzie zmodernizowane, ponieważ w budżecie gminy zostały zaplanowane środki
na modernizację targowicy.
Radny K. Michalak przypomniał, że omawiane zadanie zostało wprowadzone do budżetu
gminy w kwietniu i jego realizacja miała nastąpić jeszcze w tym roku.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że jest przeciwny modernizacji targowiska. Wcześniej
należałoby dokonać kalkulacji kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem
targowiska.
Radny K. Michalak powiedział, że w Zagórowie zostało zmodernizowane targowisko i koszty
jego utrzymania nie są duże i targowisko sprawnie funkcjonuje.
Radny W. Grodzki oznajmił, że już od wielu lat z roku na rok przekładane jest budowanie
ulic w mieście, na które to rzekomo nie ma wystarczających środków w budżecie. Upływa
kolejna kadencja burmistrza i ul. Sienkiewicza, Rzeźnicza, Pułaskiego nadal nie są
wybudowane, chociaż burmistrz obiecał mieszkańcom, że budowa tych ulic zostanie
wykonana. Ostatnio we wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczył także przedstawiciel
mieszkańców ul. Wąskiej, został złożony kolejny wniosek o wybudowanie tej ulicy.
Tymczasem pojawił się pomysł wybudowania w Węglewie tzw. szlaku turystycznego, który
nie znalazł poparcia wśród większości radnych. Mieszkańcy Węglewa zostali o tym
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poinformowani i zobowiązani przez władze gminy do złożenia do Rady wniosku o
wybudowanie pieszo-jezdni wraz z chodnikiem. Powiedział, że nie rozumie tego, że
mieszkańcy Goliny latami czekają na wybudowanie ulic, natomiast na wsiach drogi
budowane są bezzwłocznie.
Radny W. Wojdyński powtórzył pytanie mieszkańca z Kawnic, dlaczego budowanie szlaku
turystycznego nie rozpocznie się od cmentarza. Zasadniejsze byłoby rozpoczęcie budowy na
odcinku od cmentarza do sygnalizacji świetlnej w kierunku skrzyżowania z drogą nr 92.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że planowana jest budowa pieszo-jezdni od
sygnalizacji świetlnej, ponieważ od świateł wzdłuż drogi krajowej nie ma wyznaczonego pasa
dla pieszych, natomiast przy cmentarzu jest chodnik, chociaż nawierzchnia chodnika jest
w złym stanie, co kwestionował p. Sędziak z Kawnic.
Radny M. Zieleziński powiedział, że na odcinku od cmentarza do sygnalizacji świetlnej
pozostanie nie wykonane 300 m pasa dla pieszych, ponieważ chodnik kończy się przy
cmentarzu. Mieszkańcy złożyli petycję o wykonanie pasa dla pieszych wzdłuż drogi krajowej
od przystanku autobusowego w Kawnicach do skrzyżowania z drogą powiatową.
Radna I. Kościelska zawnioskowała o pozostawienie w dziale 600 rozdział 60016 kwoty
30 tys. zł z przeznaczeniem na budowę drogi w Przyjmie. Powiedziała, że środki z funduszu
sołeckiego mieszkańcy Przyjmy przeznaczyli także na wykonanie tej drogi. Oznajmiła, że
mieszkańcy również w czynie społecznym wykonają prace przy budowie drogi.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, aby radni zgłaszali wnioski formalne do
omawianego projektu zmian budżetowych, następnie zostanie ogłoszona przerwa w obradach
sesji, po zakończeniu której zostanie przeprowadzone głosowanie nad złożonymi wnioskami.
Radny K. Michalak oznajmił, że nie jest przeciwny budowie drogi w Przyjmie, tylko uważa,
że środki finansowe na wykonanie tego zadania nie powinny być zabierane z zaplanowanej
wcześniej modernizacji targowiska.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła przerwę w obradach LVI sesji Rady Miejskiej
w Golinie, która trwała od godz. 14:10 do 14:40.
Po przerwie Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady LVI sesji Rady Miejskiej
w Golinie. Po przerwie na obrady sesji nie powrócił Burmistrz Goliny T. Nowicki.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zwróciła się do radnego K. Michalaka
o powtórzenie zgłoszonego przez niego wniosku do zmian budżetowych.
Radny K. Michalak złożył wniosek formalny, aby w wydatkach majątkowych w dziale 500
rozdział 50095 §6050 zapisać kwotę 30 tys. zł, natomiast z działu 600 rozdział 60016 §6050
zdjąć 30 tys. zł.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego
K. Michalaka.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw – 4 radnych, od głosu wstrzymało się - 2 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego K. Michalaka został przyjęty.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że wobec powyższego bezzasadne jest
przeprowadzanie głosowania nad wnioskiem radnej I. Kościelskiej.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na rok 2014.
Ze względu na brak dalszych wniosków i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie
zmiany budżetu na rok 2014 wraz z wprowadzoną poprawką.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się od głosu - 4 radnych.
Uchwała Nr LVI/223/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LII/214/2014 Rady Miejskiej w Golinie
z 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew,
gmina Golina.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo
omawiany podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady.
Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych (nieobecni podczas głosowania: radna
I. Kościelska i radny J. Szrama).
Za głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr LVI/224/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej w uchwale Nr LII/214/2014 Rady Miejskiej w Golinie
z 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew,
gmina Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo
omawiany podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady.
Ze względu na brak pytań i uwag do powyższego projektu uchwały Przewodnicząca Rady
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych (nieobecni podczas głosowania: radna
I. Kościelska i radny J. Szrama).
Za głosowało 13 radnych.
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Uchwała Nr LVI/225/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej w drodze bezprzetargowej została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 9
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku
2013.
Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Radny J. Szrama powrócił na obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan obecnych
radnych wynosi 14.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych (nieobecna podczas głosowania radna
I. Kościelska).
Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr LVI/226/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia wyników
kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2013 została
podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 10
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Radna I. Kościelska powróciła na obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan obecnych
radnych wynosi 15.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny udzielił odpowiedzi na zadane przez radnych zapytania:
- w kwestii oczyszczenia słupów ogłoszeniowych na terenie Goliny powiedział, że zostanie
wydane zlecenie na wykonanie takiej usługi;
- odnośnie remontów dróg na terenie gminy powiedział, że zlecone zostały remonty ul.
Łąkowej w Golinie, w Kawnicach ul. Zielona, we Węglewie droga za sklepem, w Rososze
remont drogi realizowany ze środków funduszu sołeckiego. Natomiast remont ul. Nowej
może rozpocząć się dopiero po uzgodnieniu z wykonawcą zakresu robót;
- w sprawie zbieranych podpisów przez p. Dobrychłop stwierdził, że gmina nie jest
wykonawcą sieci gazociągowej. Inwestycja prowadzona jest przez Spółkę „Avrio Media”
i należałoby się do tej firmy zwrócić z wniesionym zapytaniem;
- w sprawie remontu drogi i przepustu w Węglewskich Holendrach powiedział, że zostanie
ustalony termin spotkania z p. Markiem Michalakiem odnośnie wykonania wspomnianych
napraw;
- w sprawie oczyszczania Strugi Kawnickiej stwierdził, że roboty wykonuje WZIR, a gmina
będzie monitorować ich wykonanie;
- odnośnie oczyszczenia studzienek na drogach Os. Zachód powiedział, że stan studzienek
nadzoruje ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie, natomiast w sprawie uzupełnienia asfaltu na ul.
Cmentarnej powiedział, że zlecenie na naprawę zostało wydane firmie wykonującej
podłączenia do kanalizacji deszczowej, naprawa nawierzchni asfaltowej nastąpi w ramach
gwarancji powykonawczej. Obiecał ponowienie monitu w powyższej sprawie;
- w sprawie pozrywanej kostki brukowej na ul. Okólnej oznajmił, że trwają jeszcze prace
budowy sieci gazowej, po zakończeniu których zostanie podpisany protokół odbioru.
Powiedział, że wykonawcy zostanie zwrócona uwaga, aby tereny po zakończeniu wykonania
prac były uporządkowane;
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- holmatro w OSP Przyjma zostało skradzione, natomiast Państwowa Straż Pożarna
w Koninie przekazała jednostce z Przyjmy używane holmatro, którego jednak nie opłaca się
naprawiać. Zdecydowano więc o zakupie nowego sprzętu;
- oczyszczaniem krzewów przy drogach zajmie się Gminna Spółka Wodna;
- odnośnie montowania spowalniaczy na drogach stwierdził, że są różne opinie co do ich
funkcjonalności, ponieważ mieszkańcy często narzekają na większy hałas na drodze;
- przycinanie gałęzi drzew przy drogach odbędzie się w ramach zleconych robót publicznych,
natomiast gałęzie drzew rosnących przy drodze w Kolnie co roku na wiosnę są przycinane,
a następnie spryskiwane środkiem „Roundup”, aby nie odrastały;
- w sprawie zaoranej drogi w Brzeźniaku do p. Króla powiedział, że Straż Miejska sprawdzi
stan drogi i jeśli będzie potrzeba podejmie stosowne działania.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz w odpowiedzi na pytanie radnego M. Zielezińskiego
odnośnie przesunięcia środków finansowych w zarządzeniu burmistrza powiedziała, że
zwiększenie wydatków w wynagrodzeniach bezosobowych związane jest z zabezpieczeniem
środków w ramach podpisanych umów zlecenia dotyczących wycinania krzewów, obcinania
gałęzi drzew rosnących przy drogach.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy gmina zleciła ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie
wyczyszczenie studzienek burzowych na drogach Os. Zachód.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że takie zlecenie nie zostało wydane.
Radny W. Wojdyński powiedział, że już od wiosny zgłasza oczyszczenie tychże studzienek,
ponieważ piasek zapycha kanalizację deszczową. Następnie oznajmił, że nie rozumie
dlaczego przez tak długi czas nie jest uzupełniany asfalt przy studzienkach na ul. Cmentarnej.
Powiedział, że jest bardzo zdziwiony odpowiedzią, że Państwowa Straż Pożarna w Koninie
przekazała holmatro do OSP w Przyjmie.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny ponownie wyjaśnił, że Państwowa Straż Pożarna
w Koninie przekazała jednostce OSP z Przyjmy używane holmatro, którego koszty naprawy
przewyższają koszty zakupu nowego urządzenia.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że prace na ul. Piaskowej zostały już dawno zakończone,
a nadal jest nieporządek. Zapytał się kto sprawuje nadzór nad prowadzonymi robotami
w gminie. Następnie zapytał się kiedy zostanie uzupełniony asfalt na skrzyżowaniu ul. 9 Maja
z ul. Okólną.
Z-ca Burmistrza A. Budny zapewnił, że niezwłocznie wykonawcy zostanie zwrócona uwaga,
aby wszelkie usterki zostały naprawione i usunięte.
Punkt 11
Zapytania i wolne wnioski
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała podziękowanie od p. Stanisławy Jasiczek,
Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego „Tradycja” za przyznaną pomoc finansową na
zorganizowanie Pleneru Malarsko - Rzeźbiarskiego i Jarmarku Św. Augustyna
w Kawnicach.
Radny M. Zieleziński powiedział, że Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja” w przyszłym
roku powinno złożyć wniosek o przyznanie dotacji na organizację imprez kulturalnych
zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego.
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Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odczytał komunikat dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie obniżania od 15 września br. do 31 grudnia br.
spiętrzania w Zbiorniku Jeziorsko.
Radny L. Kwiatkowski opuścił o godz. 15:35 obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Stan obecnych radnych wynosi 14.
Radny W. Wojdyński zapytał się kiedy radni otrzymają poprawiony projekt uchwały
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że jeszcze radcy prawni opiniują treść
przywołanego projektu uchwały i w najbliższym czasie projekt uchwały powinien trafić na
obrady Komisji Rady.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska poinformowała o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji Rady, które odbędzie się dn. 9 października br. o godz. 13:00.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy na posiedzenie Komisji Rady dn. 9 października radni
otrzymają projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że ma nadzieję iż prace nad opracowaniem
projektu uchwały zakończą się i radni na najbliższe posiedzenie Komisji otrzymają projekt
uchwały.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała pisma od Prokuratora Rejonowego w Koninie,
które stanowią załączniki nr 8 i 9 do protokołu.
Punkt 12
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:45 obrady LVI sesji Rady Miejskiej
w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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