P R O T O K Ó Ł NR LVII/2014
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 6 listopada 2014 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych. Lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz i radca prawny Dominik Kurowski. Lista
zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
LVII 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 14 (nieobecny radny Leszek Sieczkowski), 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 LVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie
zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołów pochodzących z palenisk domowych
w roku 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr LII/210/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości
Węglew, gmina Golina.
8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” na okres programowania na lata
2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego.
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zakończenie LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w trakcie trwania sesji można dokonywać zmian
w porządku obrad.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że jego zdaniem formalnie nie można wprowadzać
zmian do wcześniej już przyjętego porządku obrad.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała treść art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie
gminnym oraz interpretację tego przepisu ogłoszoną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Radny W. Wojdyński ponownie zapytał się, czy można wprowadzać zmiany do porządku
obrad podczas trwania sesji.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że zmiany do porządku obrad powinny być
zgłaszane bezpośrednio po przedstawieniu porządku obrad, a następnie porządek obrad ze
zmianami zostaje przegłosowany.
Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy do porządku obrad dzisiejszej sesji zostaną
wprowadzone projekty uchwał dotyczące podatków od nieruchomości i transportu.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że intencją burmistrza jest utrzymanie
w 2015 roku tegorocznych stawek podatkowych, więc nie ma potrzeby podejmowania uchwał
na przyszły rok.
Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy radni w nowej kadencji będą mogli uchwalić stawki
podatku od nieruchomości i od transportu na rok 2015.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że burmistrz nie będzie wnioskował
o zmianę stawek podatkowych i w przyszłym roku będą obowiązywać tegoroczne stawki
podatków.
Radny M. Zieleziński zawnioskował o wprowadzenie zmian do przedstawionego porządku
obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie, a mianowicie w punkcie 8 wprowadzić podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, a w punkcie 9 - podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/115/2012 z dnia 4.10.2012 r. dotyczącej
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów w gminie Golina.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego
M. Zielezińskiego odnośnie wprowadzenia zmian do przedstawionego porządku obrad.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw – 2 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym porządek obrad LVII sesji został poszerzony o dwa punkty.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała porządek obrad z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian:
1. Otwarcie LVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie
zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołów pochodzących z palenisk domowych
w roku 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr LII/210/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości
Węglew, gmina Golina.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr
XXX/115/2012 z dnia 4.10.2012 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie
Golina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” na okres programowania na lata
2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem powyższego
porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 6 radnych.
Wobec powyższego porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty.
Punkt 3
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zawnioskowała o przyjęcie protokołu z LVI sesji
z pominięciem odczytywania podczas dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych.
W związku z powyższym protokół z LVI sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty.
Punkt 4
Burmistrz Goliny T. Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny W. Wojdyński zauważył, że radni podjęli uchwałę o przeznaczeniu środków
finansowych na realizację zadania budowy szlaku turystycznego śladami historii i wspomnień
w miejscowości Węglew – Kol. etap II, natomiast ze sprawozdania burmistrza wynika, że
umowa na wykonanie zadania nie określa, że jest to etap II budowy szlaku. Niezgodne więc
jest to z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Golinie.
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Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że w umowie nie został uwzględniony zapis, że
jest to II etap budowy szlaku turystycznego, ale chodzi o realizację budowy szlaku – etap II.
Radny W. Wojdyński wniósł o zapisanie w protokole, że zarządzenie nr 51/2014 z dn.
13 października 2014 r. dotyczy wykonania zadania pn. „Budowa szlaku turystycznego
śladami historii i wspomnień w miejscowości Węglew – Kolonia – etap II”. Powiedział, że
uchwały Rady Miejskiej Burmistrz powinien wykonywać zgodnie z ich zapisem.
Radny M. Zieleziński zapytał się jak została określona nazwa zadania w umowie dotyczącej
dofinansowania do budowy szlaku turystycznego.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie udzielić
precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie.
Radny M. Zieleziński stwierdził, że jeżeli w złożonym wniosku o dofinansowanie została
zapisana budowa szlaku – etap II, natomiast w podpisanej umowie nie ma tego zapisu, to
gmina może nie otrzymać dofinansowania do realizacji budowy szlaku w Węglewie –
Kolonii.
Burmistrz Goliny T. Nowicki oznajmił, że pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie
wniosków o dofinansowanie środków unijnych bardzo dobrze znają się na swojej pracy, są
osobami doświadczonymi w zakresie składania wniosków o dofinansowania, więc powyższe
obawy są bezzasadne.
Radny W. Wojdyński powiedział, że na spotkaniu w dn. 22 października br. zorganizowanym
przez Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” pani dyrektor departamentu w Urzędzie
Marszałkowskim przedstawiała wiele wątpliwości z jakimi spotyka się w składanych
wnioskach o dofinansowania środków unijnych. Obowiązkiem radnych jest więc
dopilnowanie, aby gmina nie straciła należnego dofinansowania z powodu nawet drobnych
niedociągnięć w podpisywanych dokumentach. Wnioskuje więc o przedstawienie radnym
umowy celem sprawdzenia jej zapisów, czy są zgodne z podjętą uchwałą Rady Miejskiej
w Golinie.
Burmistrz Goliny T. Nowicki oznajmił, że nie ma podstaw do wypowiadanych przez radnych
obaw co do utraty dofinansowania. Powiedział, że gdyby radni zdecydowali wcześniej
o przyznaniu środków na budowę szlaku turystycznego, prace przy jego budowie mogłyby
rozpocząć się dużo wcześniej.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że tylko za sprawą radnych i ich determinacji w Węglewie
zostaną wybudowane dwa chodniki, natomiast burmistrz wnioskował o budowę tylko jednego
chodnika wzdłuż drogi krajowej.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że radny W. Wojdyński wprowadza wszystkich
w błąd, ponieważ temat budowy chodnika – II etap pojawił się już wiosną tego roku, jednak
radni zwlekali z podjęciem decyzji o jego budowie. W międzyczasie nadarzyła się możliwość
złożenia wniosku na budowę chodnika – etap III, na którą to w dwa tygodnie została
opracowana dokumentacja.
Radny W. Wojdyński powtórzył, że na skutek działań radnych do budżetu gminy zostały
wprowadzone środki finansowe na budowę dwóch chodników.
Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że radny W. Wojdyński swoimi działaniami opóźnił
realizację budowy szlaku turystycznego w Węglewie.
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W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak oznajmiła, że nieprawdą jest stwierdzenie
burmistrza o wstrzymywaniu przez radnych realizacji omawianej inwestycji. Radni mieli
jedynie wątpliwości co do budowy chodnika na odcinku, o który wnioskował burmistrz. To
radni zdecydowali o wybudowaniu dwóch chodników w Węglewie, jednym wzdłuż drogi
krajowej i drugim wzdłuż drogi powiatowej. Stwierdziła, że burmistrz przed wyborami
samorządowymi wszystkie zasługi przypisuje wyłącznie sobie.
Radny K. Michalak wyjaśnił, że radni nie chcieli zaakceptować budowy chodnika wzdłuż
drogi krajowej, ponieważ to zadanie powinna sfinansować GDDKiA. Następnie stwierdził, że
wzdłuż drogi krajowej zostały wycięte zdrowe drzewa, co można uznać za zdegradowanie
środowiska.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że radni nie wyrażali zgody na budowę chodnika
wzdłuż drogi krajowej, natomiast optowali za budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej,
która to inwestycja także nie należy do kompetencji gminy.
Radny K. Michalak powiedział, że z budżetu powiatu konińskiego gmina otrzymała
dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł na wykonanie budowy chodnika przy drodze
powiatowej, natomiast z GDDKiA gmina nie otrzymała dofinansowania. Następnie oznajmił,
że radni zaakceptowali budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej tylko i wyłącznie dlatego,
aby gmina nie straciła dofinansowania ze środków unijnych. Stwierdził, że gdyby wybory
samorządowe były co roku, to gmina by pięknie wyglądała, ponieważ przed wyborami
burmistrz realizuje na terenie gminy dużo inwestycji.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że GDDKiA sfinansowała wycięcie drzew do
przygotowania terenu pod budowę chodnika przy drodze krajowej. Oznajmił, że nie prowadzi
kampanii wyborczej tylko decyzja o budowie chodnika podyktowana była troską o poprawę
bezpieczeństwa dla mieszkańców Kawnic i Węglewa.
Radny K. Michalak zapytał się przez kogo wykonywana jest budowa ścieżki przy drodze
krajowej w Kraśnicy przed Zakładem Szklarskim.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że przy słupie tzw. bramownicy kończył się pas
awaryjny i piesi zmuszeni byli wychodzić na drogę. Na skutek interwencji mieszkańców
Kraśnicy GDDKiA zdecydowała o poprowadzeniu obejścia przy bramownicy celem poprawy
bezpieczeństwa na drodze.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Wojdyński ponowił pytanie o ilość urlopu wypoczynkowego wykorzystanego
przez Burmistrza Goliny i jego Zastępcy. Stwierdził, że nieobecność burmistrza na
posiedzeniach Rady Miejskiej w Golinie powoduje niedoinformowanie radnych w bieżących
sprawach. Stwierdził, że jeżeli burmistrz nie może uczestniczyć w posiedzeniach rady, to jego
zastępca powinien być obecnym. Następnie zapytał się, czy została wyrównana nawierzchnia
drogi na ul. Młodzieżowej, o co zwracali się na piśmie mieszkańcy tej ulicy jak i okolicznych
ulic. Kolejnie ponowił zapytanie kiedy zostanie uzupełniony asfalt przy studzienkach na ul.
Cmentarnej oraz kiedy zostanie wywieziona ziemia, która pozostała po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej na Os. Zachód. Powiedział, że powyższe problemy zgłasza od miesiąca maja.
Następnie zapytał się, czy gmina wypłaciła odszkodowanie p. Juszczakowi za zajęcie jego
gruntów pod budowę drogi tzw. „schetynówki” w kierunku Spławia. Ponowił apel
o oczyszczenie studzienek osadowych na drogach Os. Zachód, które do połowy zasypane są
piaskiem przez co niedrożna jest kanalizacja burzowa na Os. Zachód. Przy obfitych opadach
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deszczu zalewany jest także cmentarz. Oznajmił, że władze gminy powinny dbać o majątek
gminy.
Radny K. Michalak zawnioskował o wyrównanie drogi w Kolnie, która po opadach deszczu
staje się nieprzejezdna. Następnie powiedział, że do wyrównania drogi dojazdowej do pól
burmistrz obiecał rolnikom przekazać gruz pochodzący z remontu budynku szkoły
w Kawnicach, jednak rolnicy gruzu nie otrzymali. Oznajmił, że droga jest nieprzejezdna,
a gmina powinna zagwarantować rolnikom dojazd do ich pól.
Radny M. Zieleziński zapytał się jaki był koszt przebudowy ul. Zielonej w Kawnicach.
Radny M. Wieczorek zapytał się kiedy zostaną wyczyszczone studzienki na drodze gminnej
w Węglewie. Przypomniał, że o wyczyszczenie studzienek prosi już od 2 lat.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała za wyremontowanie przepustu na drodze
w Spławiu w kierunku Maksymowa. Powiedziała, że mieszkańcy proszą jeszcze
o zamontowanie barierek ochronnych. Następnie poprosiła, aby środki finansowe, które
pozostały z tego zadania zostały przeznaczone na wyremontowanie odcinków dróg na terenie
sołectwa Spławie. Kolejnie poprosiła o tablicę ogłoszeniową naprzeciw sklepu GS w Spławiu.
Zwróciła także uwagę, że plakaty wyborcze wieszane są na drzewach, przez co drzewa są
uszkadzane. Następnie zapytała się przez kogo wzdłuż drogi krajowej prowadzony jest
światłowód.
Punkt 6
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny
za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołów
pochodzących z palenisk domowych w roku 2015. Przypomniała, że podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Rady projekt uchwały był szczegółowo omawiany.
Radny W. Wojdyński powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rady kiedy projekt uchwały był
omawiany nie było burmistrza i w związku z tym wiele wątpliwości nie zostało wyjaśnionych
np. dlaczego proponowana jest tak wysoka cena za popiół tj. 151 zł za tonę w stosunku do
pozostałych odpadów – 209 zł za 1 tonę. Następnie zapytał się, czy w specyfikacji dotyczącej
odbioru odpadów komunalnych będzie uwzględniony oddzielny odbiór popiołu oraz czy
mieszkańcy zostaną wyposażeni w pojemniki do segregacji popiołu.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że jeszcze trwają prace nad opracowaniem
specyfikacji w celu ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Natomiast
przytoczone w projekcie uchwały ceny zostały zaproponowane przez MZGOK Sp. z o.o.
w Koninie.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie
sugerował, aby segregacja popiołu odbywała się na terenie spółki, ponieważ wtedy miałby
pewność, że odstawia czysty popiół.
Radny W. Wojdyński powiedział, że z przekazanych informacji podczas ostatniego
posiedzenia Komisji Rady wynika, że gmina Golina odstawia 95% odpadów
niesegregowanych, a tylko 5% odpadów segregowanych. W sytuacji gdyby popiół odbierany
był oddzielnie wzrósłby wskaźnik odbioru odpadów segregowanych, co ma duże znaczenie
przy wywiązaniu się z obowiązków nałożonych przez dyrektywy unijne. Uważa więc, że
w specyfikacji dotyczącej odbioru odpadów komunalnych odbiór popiołów powinien zostać
określony oddzielnie jako odpady segregowane. Zapytał się, czy wyrobiska żwirowe mogą
być zapełniane popiołem w ramach rekultywacji.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że pani skarbnik podczas dyskusji na
posiedzeniu Komisji Rady zasugerowała radnym, aby negatywnie zaopiniowali proponowaną
cenę, jeżeli uważają, że jest wygórowana.
Sekretarz Goliny H. Bąk wyjaśnił, że proponowana cena za odzysk popiołów zawiera jeszcze
opłatę środowiskową wynoszącą 121 zł, którą MZGOK musi odprowadzić do Urzędu
Marszałkowskiego, co wynika z ustawy.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czym skutkować będzie negatywne
zaopiniowanie przez radnych proponowanych cen za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych
odpadów komunalnych oraz popiołu.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że z tego tytułu nie będzie żadnych konsekwencji.
Ceny muszą jeszcze być przyjęte przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki MZGOK
w Koninie.
Ze względu na brak dalszych uwag Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła
głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk
i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołów pochodzących
z palenisk domowych w roku 2015.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosował 1 radny, przeciw – 4 radnych, od głosu wstrzymało się 9 radnych.
W związku z powyższym uchwała w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk
i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołów pochodzących
z palenisk domowych w roku 2015 nie został przyjęta.
Burmistrz Goliny T. Nowicki o godz. 13:15 opuścił obrady LVII sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
Punkt 7
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Golinie Nr LII/210/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotyczącej
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 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 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr LVII/227/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Golinie Nr LII/210/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotyczącej przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu
w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
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Radny W. Wojdyński zawnioskował o ogłoszenie przerwy w obradach LVII sesji Rady
Miejskiej w Golinie.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego
W. Wojdyńskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła przerwę w obradach
LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie, która trwała od godz. 13:30 do 13:55.
Po przerwie Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady LVII sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
Punkt 8
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Golina.
Radny Z. Maciaszek zauważył, że projekt uchwały został przedłożony radnym na dzisiejszej
sesji i nie jest zaopiniowany przez radcę prawnego.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że od strony formalno – prawnej odczytany projekt
uchwały akceptuje pozytywnie, natomiast co do kwestii proceduralnych związanych ze
studium nie będzie się wypowiadał.
Radny M. Zieleziński odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Golina. Wyjaśnił, że w studium nie zostały określone odległości budowy farm
wiatrowych od zabudowań mieszkalnych.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że w studium gminy Golina zostały określone odległości
budowy farm wiatrowych od stawów, siedlisk nietoperzy, natomiast nie ma takich zapisów
w odniesieniu do zabudowań mieszkalnych ludzi. W Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 w art.
10 określone jest, aby w studium uwzględnione były warunki i jakość życia mieszkańców,
w tym ochrona życia i zdrowia. W opinii wydanej przez ministra zdrowia zapisane jest, że
odległość farmy wiatrowej od zabudowań nie może być mniejsza niż 2 km do 4 km, opisane
jest szkodliwe oddziaływanie farm wiatrowych na człowieka. Radny W. Wojdyński
powiedział, że budowanie farm wiatrowych spowoduje zablokowanie rozwoju
mieszkalnictwa na terenie naszej gminy w kierunku zachodnim. Należy wziąć także pod
uwagę, że spadnie wartość gruntów sąsiadujących z farmą wiatrową, a właściciele gruntów
będą domagać się od gminy wypłaty odszkodowań z tytułu spadku wartości mienia.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że na spotkaniu z mieszkańcami w sprawie
budowy farm wiatrowych, inwestorzy zapewniali o korzyściach finansowych wynikających
z farm wiatrowych. Jednak z opinii ekspertów jednoznacznie wynika szkodliwe działanie
farm wiatrowych. Natomiast podatki wpłacane do gminy stanowią tylko 20% wartości
wiatraka. Poza tym spada wartość gruntów terenów przylegających do farm wiatrowych.
Oznajmiła, że mieszkańcy Spławia są przeciwni budowie farm wiatrowych, czego dowodem
jest złożone ponad 110 podpisów mieszkańców sprzeciwiających się powstaniu farm
wiatrowych.
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Radny M. Zieleziński powiedział, że w Sejmie trwają prace w sprawie określenia odległości
farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych, które to mają wynosić od 2 km do 4 km, co
wyłączy ogromne tereny z możliwości powstawania zabudowy mieszkaniowej.
Następnie ze względu na brak dalszych uwag Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła
głosowanie nad przyjęciem omawianego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
Uchwała Nr LVII/228/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 9
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/115/2012 z dnia 4.10.2012 r. dotyczącej przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w Gminie Golina.
Radny M. Zieleziński odczytał uzasadnienie do przedstawionego projektu uchwały.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że w jego opinii od strony formalno – prawnej
projekt uchwały sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/115/2012
z dnia 4.10.2012 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Golina nie budzi
zastrzeżeń.
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 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
Uchwała Nr LVII/229/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Golinie Nr XXX/115/2012 z dnia 4.10.2012 r. dotyczącej przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w Gminie Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 10
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
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 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 3 radnych, przeciw – 8 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
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W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego został odrzucony.
Punkt 11
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zapytała się, czy radni muszą opowiedzieć się za
współtworzeniem lokalnego działania w Stowarzyszeniu „Solidarni w Partnerstwie” aż do
roku 2020.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że określone w projekcie uchwały lata 2014 – 2020
wynikają z programu unijnego, mającego na celu wykorzystanie środków unijnych.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Solidarni
w Partnerstwie” na okres programowania na lata 2014-2020.
Radny W. Grodzki zapytał się, czy gmina nie może samodzielnie występować
o dofinansowania środków unijnych.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że pozyskanie środków unijnych na realizację wielu
inwestycji możliwe jest tylko poprzez działające stowarzyszenia.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak stwierdziła, że wcześniej rada nie podejmowała
podobnych uchwał.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że zmieniły się przepisy i zostały określone nowe
zasady pozyskania środków unijnych.
Radny W. Wojdyński poddał w wątpliwość, czy radni w nowej kadencji będą znali kierunki
działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Powiedział, że obecni radni nie
wiedzieli o możliwościach pozyskania środków na przeprowadzenie modernizacji targowiska
gminnego, a wiele gmin skorzystało z takiego dofinansowania. Zapytał się, czy radnym
w nowej kadencji zostaną przedstawione kierunki działania Stowarzyszenia, aby było
wiadomo na jakie inwestycje można pozyskiwać środki w ramach programu unijnego.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gmina Golina pozyskała dofinansowanie na realizację
zadań na zbliżonym poziomie w stosunku do pozostałych gmin ze Stowarzyszenia. Jedynie
mniej było wniosków składanych przez małe podmioty gospodarcze. Następnie powiedział,
że kierunki działania zostaną zawarte w opracowywanej strategii działania Stowarzyszenia,
która musi zostać przyjęta przez Walne Zgromadzenie.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zapytała się, czy rada gminy może decydować
o wyznaczeniu przedstawiciela do prac w Komitecie Konsultacyjnym ds. Lokalnej Strategii
Rozwoju.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że nie zna zapisów aktów statutowych
Stowarzyszenia.
Sekretarz Goliny H. Bąk zaproponował więc, aby w §2 zapisać „wyznaczenie przedstawiciela
Gminy do prac w Komitecie Konsultacyjnym ds. Lokalnej Strategii Rozwoju dokona Rada
Miejska w Golinie w drodze uchwały”.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem powyższego
zapisu do omawianego projektu uchwały.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych (podczas głosowania brak radnego
J. Szramy, który o godz. 14:45 wyszedł z sali obrad).
Za głosowało 13 radnych.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała z wprowadzoną zmianą projekt
uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” na okres programowania na lata 2014-2020
i zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych (podczas głosowania brak radnego
J. Szramy).
Za głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr LVII/230/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia woli
współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Solidarni
w Partnerstwie” na okres programowania na lata 2014-2020 została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 12
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok
2015.
Radny J. Szrama o godz. 14:55 powrócił na obrady LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan
obecnych radnych wynosi więc 14.
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 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015 została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 13
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na
rok 2014.
Radny W. Wojdyński zauważył, że w dziale 851 rozdział 85154 zostały zwiększone wydatki
o kwotę 18 674,00 zł. Zapytał się o powody zwiększenia o 2 tys. zł do kwoty 28 800 zł
wynagrodzeń osobowych w tym dziale.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że z tych środków wypłacane jest
wynagrodzenie dla psychologa, który prowadzi terapię z osobami uzależnionymi oraz
wynagrodzenie dla członków GKRPA.
Radny W. Wojdyński powiedział, że z posiadanych od przewodniczącego GKRPA informacji
wynika, że nie było potrzeby zwiększania środków w tym paragrafie. Zapytał się, czy do
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umowy zlecenia zawartej z psychologiem został wprowadzony aneks zwiększający jego
wynagrodzenie.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że nie posiada informacji na ten temat.
Radny W. Wojdyński zapytał się na jaki cel zostały zwiększone o kwotę 9 tys. zł także w tym
dziale wydatki w zakupach materiałów i wyposażenia.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz wyjaśniła, że przewidywana kwota dochodów do końca
roku z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniesie 140 674 zł. Tym
samym musimy zwiększyć także wydatki do tej kwoty, które do końca roku powinny zostać
w całości zrealizowane na walkę z alkoholizmem i narkomanią.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że jest bardzo zdziwiony tym wyjaśnieniem, ponieważ do tej
pory prawdopodobnie brakowało środków, o które z tego paragrafu wnioskowały szkoły,
sołectwa celem dofinansowania do imprez dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki
antyalkoholowej.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz oznajmiła, że nie wiedziała wcześniej iż pod koniec roku
będzie musiała zwiększać wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Radny W. Wojdyński zapytał się na co zostają wydatkowane środki z paragrafu zakup
materiałów i wyposażenia, które to zostały zwiększone o kwotę 9 tys. zł.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że powyższe środki wydatkowane są na
zakup produktów spożywczych, materiałów papierniczych, nagród itp. na potrzeby imprez dla
dzieci i młodzieży organizowanych, w ramach profilaktyki antyalkoholowej, przez
stowarzyszenia, szkoły, zgromadzenia, kluby.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w ostatnim czasie do burmistrza wpłynęły wnioski
o dofinansowanie wspomnianych imprez.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że bardzo dużo składanych jest wniosków
dotyczących dofinansowania ze środków GKRPA.
Radny W. Wojdyński powiedział, że na koniec roku zwiększane są wydatki w dziale
przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz
usług, natomiast wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie
z GPPiRPA nie zostały zwiększone. Priorytetem powinno być zwiększenie środków na
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że dofinansowane są wyjazdy dla dzieci
i młodzieży na podstawie złożonych wniosków o sfinansowanie tych wyjazdów w ramach
środków przewidzianych na zakup usług pozostałych. Natomiast zwiększenie wydatków
przeznaczonych na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach dotacji
związane jest z potrzebą ogłoszenia przetargu.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że burmistrz w dniu jutrzejszym
organizuje dla sołtysów imprezę w związku z zakończeniem kadencji. Oznajmiła, że jest
przeciwna, aby impreza została sfinansowana ze środków GKRPA, ponieważ na pewno na tej
imprezie będzie alkohol. Wnosi więc, aby środki przewidziane na przeciwdziałanie
alkoholizmowi zostały zabezpieczone na wydatkowanie przez szkoły i stowarzyszenia celem
zagospodarowania czasu wolnego dnia dzieci i młodzieży.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że 2 lata temu została zorganizowana
uroczysta sesja, która odbyła się w gimnazjum i całą oprawę artystyczną sesji zapewnili
uczniowie i nauczyciele gimnazjum. Uważa, że młodzieży należy się podziękowanie
i ufundowanie nagrody np. zorganizowanie wycieczki. Jednak jak do tej pory młodzież
takiego podziękowania nie otrzymała. Wnioskuje więc o przyznanie środków finansowych
dla młodzieży z gimnazjum np. na zakup strojów artystycznych.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz poinformowała, że przyznanie środków w ramach
przeciwdziałania alkoholizmowi odbywa się na podstawie złożonego wniosku. Gimnazjum
musiałoby więc zwrócić się z wnioskiem o przekazanie dofinansowania na zakup strojów
wykorzystanych do celów występów artystycznych.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że obawia się iż w związku z kończącą
się kadencją i zbliżającymi się wyborami samorządowymi środki te zostaną szybko
wydatkowane na imprezy zorganizowane przez burmistrza.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że w ubiegłym roku dla dzieci organizowała
w sołectwie Spławie dwie imprezy, na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 350 zł,
natomiast OSP w Spławiu na otwarcie świetlicy wiejskiej otrzymała 1500 zł. Uważa, że
wydatkowanie środków z GKRPA powinno zostać zabezpieczone na potrzeby organizacji
zajęć dla dzieci i młodzieży.
Radny W. Wojdyński przypomniał, że przewodniczący GKRPA informował radnych
o brakujących środkach na zorganizowanie w szkołach szkoleń dla specjalistów na temat
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W dzisiejszych zmianach budżetowych
burmistrz zaproponował zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, jednak
obawia się, że środki te zostaną „przejedzone i przepite”. Radni nie mają żadnego wpływu
w jaki sposób środki te zostaną spożytkowane, ponieważ uchwałę rady powierza się
burmistrzowi. Przypomniał także, że radni zwiększyli dotację na zorganizowanie wypoczynku
dla dzieci i młodzieży, jednak burmistrz zdecydował inaczej ogłaszając przetarg na niższą
kwotę, w związku z czym mniej dzieci skorzystało z wyjazdu. Wniósł więc, aby omawiane
środki zostały przekazane na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, natomiast
kategorycznie sprzeciwia się finansowaniu imprez, na których podawany jest alkohol.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że zgodnie z przepisami o finansach publicznych po
stronie dochodów i wydatków muszą zostać zapisane jednakowe kwoty. We wcześniejszych
miesiącach wydawanych było mniej zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a tym samym dochody
z tego tytułu były nieznaczne, w związku z czym pojawiła się nawet obawa, że do końca roku
będzie brakować środków po stronie wydatków. Jednak teraz sytuacja się zmieniła
i zwiększyły się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Procedura przyznawania środków z tzw. „kapslowego” jest taka, że najpierw musi zostać
złożony do GKRPA wniosek o dofinansowanie, który Komisja rozpatruje i opiniuje,
a ostateczną decyzję o przyznaniu wnioskowanych środków podejmuje burmistrz.
Radny M. Zieleziński złożył wniosek formalny dotyczący wprowadzenia zmian do
przedstawionego projektu zmian budżetu na rok 2014:
- w wydatkach budżetowych z działu 600 rozdział 60016 §6050 zdjąć 10 tys. zł, natomiast
w dziale 600 rozdział 60095 §6050 dokonać zwiększenia wydatków o 10 tys. zł
z przeznaczeniem na przebudowę przystanku autobusowego w Kawnicach,
- pozostałe w dziale 600 rozdział 60016 §6050 środki w wysokości 20 tys. zł przeznaczyć na
przebudowę drogi gminnej za cmentarzem w Kawnicach w kierunku torów kolejowych.
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Radny W. Wojdyński poinformował, że wnioskowana przez radnego M. Zielezińskiego droga
nosi nr 472042.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak wniosła, aby środki zapisane w rozdziale 85154 –
przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 18 674 zł zostały przeznaczone na organizację
zajęć dodatkowych i imprez dla dzieci i młodzieży oraz nie były wydatkowane do chwili
złożenia wniosków przez dyrektorów szkół z terenu gminy.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w budżecie zapewnione są środki na sfinansowanie
szkoleń dla ochotniczych straży pożarnych.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że w dziale 754 rozdział 75412 §3030
zaplanowane do końca roku zostały wydatki w wysokości 27 932 zł. W kwocie tej mieszczą
się finansowania wyjazdów do akcji ratowniczych jak i szkoleń dla jednostek OSP.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zauważyła, że dyrektor biblioteki w specyfikacji
kosztów do końca roku wyliczyła mniejszą kwotę od tej, która została zapisana
w dzisiejszych zmianach budżetowych.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że dyrektor biblioteki wnioskowała
o zwiększenie wydatków o 30 tys. zł, natomiast w przedstawionych zmianach do budżetu jest
zapisane 20 tys. zł.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła o godz. 15:45 przerwę w obradach
LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie, która trwała do godz. 16:10.
Po zakończeniu przerwy Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady LVII sesji
Rady Miejskiej w Golinie.
Radny W. Wojdyński złożył wniosek formalny o wprowadzenie zmian do przedstawionego
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2014:
- w wydatkach budżetowych z działu 921 rozdział 92116 §2480 zdjąć kwotę w wysokości
932 zł, natomiast w dziale 754 rozdział 75412 §3030 zwiększyć środki o 932 zł, aby do końca
roku wystarczyło środków na wyjazdy OSP do akcji ratowniczych oraz na szkolenia
ratownicze. Następnie radny W. Wojdyński wyjaśnił, że w przedstawionym kosztorysie
działalności biblioteki dyrektor wnioskowała o kwotę 254 268 zł, a nie o 255 200 zł na cały
rok.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego
M. Zielezińskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw – 1 radny, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego M. Zielezińskiego został przyjęty.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym
wnioskiem radnego W. Wojdyńskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został przyjęty.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 wraz z przegłosowanymi poprawkami.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Uchwała Nr LVII/232/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 14
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała opinię Wielkopolskiej Izby
Rolniczej z dn. 31 października 2014 r. w sprawie projektu obniżenia stawek podatku rolnego
na rok 2015, która to stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radny S. Szczepaniak złożył formalny wniosek o obniżenie średniej ceny skupu żyta do
kwoty 50,00 zł za 1 dt.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy Wielkopolska Izba Rolnicza pozytywnie opiniuje
obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty 52,00 zł za 1 dt.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powtórzyła z treści opinii, że Wielkopolska Izba
Rolnicza wyraziła pozytywną opinię co do obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty
52,00 zł za 1 dt dla potrzeb wyliczenia podatku rolnego w roku 2015, która to kwota
odpowiada aktualnym potrzebom uwzględniając sytuację ekonomiczną producentów rolnych
na terenie gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego
S. Szczepaniaka.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 12 radnych, przeciw – 2 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego S. Szczepaniaka został przyjęty.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego z przegłosowaną stawką 50,00 zł za 1 dt.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 12 radnych, przeciw – 2 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych.
Uchwała Nr LVII/233/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego została podjęta
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radny M. Zieleziński zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej
w Golinie poprzez wprowadzenie w miejsce punktu 15 podjęcia uchwały w sprawie
kierunków działania Burmistrza Goliny.
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Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że rada nie może wkraczać w kompetencje organu
wykonawczego jakim w gminie jest burmistrz.
Radny Z. Maciaszek stwierdził, że z wcześniejszej wypowiedzi radcy prawnego
D. Kurowskiego wynika, że w trakcie trwania sesji nie można już wprowadzać zmian do
porządku obrad.
Radny M. Zieleziński przedstawił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach mówiący o możliwości wprowadzania zmian do porządku obrad w każdym
momencie trwania sesji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem do porządku
obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie punktu 15 dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie kierunków działania Burmistrza Goliny.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw – 3 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Wobec powyższego porządek obrad został poszerzony i kolejne punkty porządku obrad LVII
sesji Rady Miejskiej w Golinie przedstawiają się następująco:
15. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza Goliny.
16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 15
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie kierunków
działania Burmistrza Goliny.
Radny M. Zieleziński odczytał uzasadnienie do odczytanego projektu uchwały.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw – 1 radny, od głosu wstrzymało się 5 radnych.
Uchwała Nr LVII/234/2014 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie kierunków działania
Burmistrza Goliny została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że do produkcji wchodzą niskie wiatraki do 30 m
wysokości, więc może w przyszłości takie elektrownie wiatrowe znajdą poparcie.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska oznajmiła, że przy podejmowaniu powyższej uchwały
radni kierowali się troską o zdrowie i życie mieszkańców, a burmistrz zrobi co uważa.
Punkt 16
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Sekretarz Goliny H. Bąk udzielił odpowiedzi na zadane przez radnych zapytania:
- w kwestii urlopów burmistrza i jego z-cy powiedział, że Burmistrz Goliny do wykorzystania
ma 13 dni z bieżącego urlopu, nie ma zaległego urlopu, natomiast Z-cy Burmistrza Goliny
bieżący urlop wynosi 22 dni, zaległego urlopu nie posiada;
- wyrównanie nawierzchni na ul. Młodzieżowej nastąpi do końca roku;
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- uzupełnienie asfaltu na ul. Cmentarnej i wywiezienie zwałów ziemi z ul. ZWM ponownie
zostało zgłoszone do wykonawcy, który zobowiązał się usunąć usterki w przyszłym tygodniu;
- stan studzienek osadowych na Os. Zachód monitoruje ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie,
natomiast na ul. Kopernika studzienki zostaną odmulone w przyszłym tygodniu;
- pan Juszczak nie otrzymał odszkodowania za zajęcie jego gruntów pod budowę drogi;
- droga w Kolnie jak i w kierunku Węglewskich Holendrów zostanie do końca roku
naprawiona;
- przebudowa ul. Zielonej w Kawnicach wyniosła 24 tys. zł;
- wyczyszczeniem studzienek w Węglewie zajmie się firma, która przeprowadzała przy
drodze światłowód w ramach rekompensaty za powstałe nieprawidłowości podczas
wykonywania przedsięwzięcia;
- pozostałe środki z remontu drogi w Spławiu mogą zostać wykorzystane, zgodnie z sugestią
Przewodniczącej Rady A. Kapturskiej, na wyremontowanie odcinka drogi będącego
przedłużeniem „schetynówki”;
- przeprowadzanie światłowodu wzdłuż drogi krajowej realizowane jest poza budżetem
gminy, dotyczy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i projekt realizowany jest od 4 lat.
Radny M. Wieczorek zapytał się o szczegóły dotyczące przebudowy drogi w Przyjmie –
Cegielni, mianowicie jak długi odcinek drogi został wykonany, jaki był koszt inwestycji
i z jakich środków zadanie zostało zrealizowane. Oznajmił, że rada nie przeznaczyła środków
w budżecie na wykonanie tej inwestycji.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie jest w stanie na bieżąco udzielić
odpowiedzi.
Radny M. Wieczorek wniósł więc o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że kanalizacja burzowa w Golinie jest bezpańska.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że w najbliższej przyszłości kanalizacje na terenach gmin
zostaną przejęte przez firmy specjalistyczne.
Punkt 17
Zapytania i wolne wnioski
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zapytała się co dzieje się z unieważnioną uchwałą
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, dlaczego radnym nie został jeszcze
przedstawiony poprawiony regulamin.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy prawdą jest, że uroczystości z okazji obchodów Święta
Niepodległości odbędą się w Kawnicach
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie posiada takich informacji.
Radny W. Grodzki zapytał się, czy organizacja Nocy Świętych została sfinansowana
z budżetu gminy.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz potwierdziła sfinansowanie Nocy Świętych ze środków
budżetu gminy.
Radny W. Grodzki zawnioskował o odpowiedź na piśmie jaki był koszt zorganizowania Nocy
Świętych.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zawnioskowała o odpowiedź na piśmie kiedy
zostanie radnym przedstawiony projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska oznajmiła, że na pewne imprezy burmistrz potrafi
wygospodarować środki, a Noc Świętych, z zasłyszanych opinii ludzi, stanowiła kampanię
wyborczą burmistrza.
Radny K. Michalak oznajmił, że kampanią wyborczą było tzw. szkolenie dla sołtysów
zorganizowane w „Niagarze” jak również jutrzejsze spotkanie burmistrza z sołtysami jest
także kampanią wyborczą.
Radny W. Grodzki zapytał się, czy burmistrz będzie uczestniczył w uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Golinie.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odpowiedziała, że burmistrz otrzymał zaproszenie na
uroczystą sesję.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że dyrektorzy szkół powinni jak najszybciej zwrócić się
z wnioskami do GKRPA o dofinansowanie dla dzieci i młodzieży.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zobowiązała się poinformować dyrektorów szkół
odnośnie składania takich wniosków.
Punkt 18
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:00 obrady LVII sesji Rady
Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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