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P R O T O K Ó Ł  NR  XLVI/2014 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 23 stycznia 2014 r. 
 

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

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli również: 

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

Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz, radca prawny Dominik Kurowski oraz 

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

 

 

 

Punkt 1   

 

XLVI Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 

Kapturska o godz. 12:11. 

 

Punkt 2 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

 Przyjęcie protokołu z XLV sesji. 

 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

 Zapytania i wnioski radnych.  

 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Golina 

na lata 2014 – 2017. 

1)  odczytanie projektu uchwały, 

2)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3)  przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

4)  głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

5)  głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych, 

6)  jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2014 – 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Podjęcie  uchwały w sprawie budżetu Gminy Golina na 2014 rok. 

 odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

 odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw  

Samorządowych, 

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

 dyskusja nad projektem budżetu, 

 głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

 głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych, 

 jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi 

wcześniej poprawkami. 

 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego  

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

 Zapytania i wolne wnioski. 

 Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na 15 radnych obecnych jest 15, więc jest 

zachowane quorum i wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne. Następnie powitała 

wszystkich obecnych i przybyłych sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych. Potem 

poinformowała, że na sesji obecny jest również prezes Krzysztof Gubański z Agencji 

Rozwoju Regionalnego. Potem powiedziała, że prosi o ciszę, bo są zarzuty że nic nie słychać. 

Dodała, że dzisiejsza sesja jest trudna, bo jest to sesja budżetowa i na pewno będzie dużo 

emocji. Potem poprosiła o twórczą merytoryczną dyskusję, żeby sesja została sprawnie 

przeprowadzona, gdyż o godz. 17:00 jest zebranie w Lubczu i pan Burmistrz chciałby 

uczestniczyć w zebraniu. Dodała, że zależy jej aby sesja przebiegła sprawnie. 

 

 

Punkt 3 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że protokoły są wyłożone. 

 

Radny K. Michalak złożył wniosek o pominięcie tego punktu, gdyż protokół był do wglądu. 

Dodał, że ze względu na ogrom zadań do wykonania wnosi o przyjęcie protokołu bez 

czytania.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie w sprawie wniosku radnego. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciw, natomiast od głosu wstrzymał się 1 radny. 

 

Protokół z XLV sesji został przyjęty bez czytania. 

 

Punkt 4 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej, w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 23 stycznia 2014 r., które stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wobec braku pytań przewodnicząca A. Kapturska przeszła do realizacji kolejnego punktu. 

 

 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że ma pytania dotyczące roku 2013. Dodał, że podobne 

pytania były zadawane na komisjach w ubiegłym roku i nie otrzymał wyczerpujących 

odpowiedzi, które dla niego są istotne. Następnie złożył następujące pytania i wnioski:  
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- Powiedział, że w budżecie na 2013 rok dla Szkoły Podstawowej w Golnie zabrakło na płace 

149 150 zł, oraz w Szkole Podstawowej w Kawnicach 80 350 zł. Potem zapytał, co było 

powodem i kto dokonywał zmian lub innych czynności, że tych środków zabrakło. 

- Zapytał dlaczego w dowozach dzieci do szkół za miniony rok zabrakło w paragrafie 4300 

kwoty 30 000 zł. Powiedział, że przeliczając to na kwotę dowozu za 1 km to o ok. 10 000 km 

zostały zwiększone dowozy. Potem zapytał co było tego przyczyną i jakie trasy zostały 

wydłużone lub zmienione, że taka duża kwota musiała wpłynąć na to zadanie. 

- Zapytał dlaczego dopiero dzisiaj na Osiedlu Zachód dokonywano posypania piaskiem ulic. 

Powiedział, że jest czwarty dzień po opadach śniegu i deszczu ze śniegiem, a dopiero dzisiaj 

posypywano na głównych ulicach. 

- Złożył wniosek, aby przedłożyć Radzie Miejskiej na najbliższym posiedzeniu komisji stan 

finansowy i rzeczowy dotyczący zmiany ogrzewania z olejowego na gazowy. Powiedział, że 

kwota, która ma być na to przeznaczona we wszystkich placówkach to ok 200 000 zł. Dodał, 

że chce znać rzeczowo i finansowo na co mają być te środki i czy nie jest przeznaczone na ten 

cel zbyt dużo środków. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że mieszkańcy chcą mieć równo posypane drogi i chodniki 

Powiedział, że na parkingu gminnym od strony południowej jest dużo piasku, a mieszkańcom 

na chodnikach nie jest posypane w ogóle. 

 

Radny K. Michalak zapytał czy ktoś dokonał analizy kosztów ogrzewania olejowego  

i gazowego, bo jest już jakieś zużycie w Kawnicach i można z tego wyciągać wnioski. Potem 

zapytał czy koszt ogrzewania gazowego jest tańszy od ogrzewania olejowego.  

 

Radny M. Wieczorek odnośnie posypywania piaskiem zapytał dlaczego nie jest posypane  

 przy torze kolejowym w Węglewie na przejeździe kolejowym. Powiedział, że jest tam pod 

górkę, stromo, wąsko i samochody się ślizgają. Dodał, że to samo dotyczy w Węglewie drogi 

od sołtysa w kierunku Kraśnicy, bo ludzie nie mogą wyjechać z posesji. Potem poprosił, żeby 

coś zostało w tym kierunku zrobione. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że podobny jest wniosek od mieszkańców 

sołectwa Spławie. Dodała, że nie można przejechać przez tory kolejowe i grozi to 

niebezpieczeństwem. Potem powiedziała, że wszystkie drogi są oblodzone i poprosiła  

o jak najszybsze posypanie dróg.  

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że sytuacja posypywania dróg dotyczy całej gminy. 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że jedynym plusem jest to że nie ma lodowiska  

i w okolicach kompleksu sportowego dzieci jeżdżą na łyżwach jak na torze. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że w każdej sytuacji jedni są zadowoleni,  

a drudzy narzekają. 

 

Radny J. Szrama powiedział, że Zakład Komunalny miał jedną piaskarkę i ma do dziś, a rok  

i dwa lata temu nie było takich zim. Dodał, że jest ślisko i w niektórych miejscach nawet się 

ciągnikiem nie wjedzie. Powiedział, że nic nie można zrobić jak jest ślisko, bo jest za mało 

sprzętu, ale nie zawsze jest on potrzebny. 

 

 

 

 



4 

 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Golina 

na lata 2014 – 2017 

 

1) odczytanie projektu uchwały 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła Burmistrza, aby upoważnił kogoś do odczytania 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że na sesji pani przewodnicząca odczytuje projekt 

uchwały. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła w-ce przewodniczącą o odczytanie proponowanej 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że od przewodniczącej zależy komu powierza 

odczytanie uchwały. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zależało jej, aby wnioskodawca odczytał 

uchwałę. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Golina na lata 2014 – 2017. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radni otrzymali załączniki i nie będą  

odczytywane, gdyż były omawiane na komisjach.  

 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Radny W. Wojdyński odnośnie projektu uchwały, który został przedstawiony i opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w pkt II w podpunkcie 4 tj. upoważnienie w § 2 podpunkt 1 

upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań jest bezprzedmiotowe, zapytał czy 

należy rozumieć, że tego paragrafu w projekcie uchwały nie powinno być. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że upoważnienie jest bezprzedmiotowe, bo 

w tej chwili w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ma żadnych przedsięwzięć 

wieloletnich i w związku z tą sytuacją Burmistrzowi to upoważnienie nie jest potrzebne.  

Potem powiedziała, że w trakcie roku budżetowego może się pojawić potrzeba żeby podpisać 

umowę np. na ubezpieczenie majątku gminy lub serwer, więc takie upoważnienie musi być, 

bo Burmistrz nie mógłby podpisać takiej umowy. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dobrze iż jest takie upoważnienie. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że to upoważnienie jest na wyrost. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy jeżeli Burmistrz będzie chciał dokonać zobowiązań bez 

zgody rady, czy będzie mógł to zrobić.  
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Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz zapytała o jakie zobowiązania chodzi. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że chodzi o zaciąganie kredytu, czy podpisanie umowy. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że bez zgody rady Burmistrz nie może 

zaciągnąć kredytu. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że chodzi mu o inne zobowiązania znaczne finansowe, które 

skutkowałyby następnymi latami. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że będzie to możliwe, bo jeżeli zostanie 

podpisana umowa na dwa lata na ubezpieczenie majątku gminy to jest podjęcie zobowiązania 

na okres dwóch lat.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że chodzi mu nie o ubezpieczenie ale zobowiązania  

o znacznej wartości. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że mogą być takie, które się będą mieściły  

w budżecie. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy tylko w ramach danego roku. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że dotyczy to danego roku i kolejnego 

również. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy będzie to za zgodą rady. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że wtedy bez zgody rady. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy dotyczy to tych dwóch sytuacji tj. serwer i inwestycje.  

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że są to przykłady umów, ale od czasu 

wprowadzenia obowiązku tych zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej gmina stara się 

unikać umów dłuższych niż jeden rok. Dodała, że czasami oferta jest bardziej opłacalna jeśli 

jest podpisywana na dłuższy okres. 

 

3) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki upoważnił skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz do przedstawienia 

autopoprawek. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przedstawiła propozycje czterech autopoprawek 

Burmistrza Goliny, do treści uchwały, których wykaz stanowi  załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy podjęta przez radnych uchwała o poręczeniu do 

2036 roku nie skutkuje w jakiś sposób w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że jest to ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej w załączniku nr 1 na drugiej stronie, w kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń  

i gwarancji zobowiązania rozpoczynają się od roku 2017 i ciągną się przez 2018, 2019  



6 

 

i  2020. Wyjaśniła, że gwarancje w całym okresie obowiązywania są opisane w objaśnieniach 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie jest przedstawiony cały harmonogram.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała czy od strony formalno-prawnej jest wszystko 

zgodne. 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że tak ponieważ w przeciwnym razie byłaby 

napisana usterka przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy przedłożone autopoprawki Burmistrza będą głosowane  

w kolejności, czy jako jedna autopoprawka. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że  generalnie powinna być każda oddzielnie, chyba 

że rada podejmie w głosowaniu decyzję, że autopoprawki mają być głosowane en bloc, czyli 

wspólnie. Dodał, że procedura jednego głosowania musi być przegłosowana przez radę. 

 

Radny K. Michalak zapytał, czy generalnie głosuje się każdą po kolei. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że tak. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  zapytała, czy są jakieś wnioski radnych. 

 

Radny K. Michalak zapytał czy w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinien być 

ujmowany rok 2014. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że tak.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że według opinii WOKISS (Wielkopolski Ośrodek 

Kształcenia i Studiów Samorządowych), w opinii pani mecenas Jaszczyńskiej rok 2014 nie 

powinien być w Wieloletniej Prognozie Finansowej, bo jest to rok budżetowy i budżet 

zastępuje prognozę, a prognozy powinny być od 2015 roku. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że gdyby było to niezgodne z prawem to Regionalna 

Izba Obrachunkowa nie wydałaby opinii pozytywnej albo ujęłaby to w wytycznych.   

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powołała się na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

odczytanej na dzisiejszej sesji i odczytała treść pkt. II, podpunkt 2. Powiedziała, że to  

w zupełności wyjaśnia, co powinna zawierać Wieloletnia Prognoza Finansowa. Dodała, że co 

rok jest uchwalana Wieloletnia Prognoza Finansowa, która obejmuje rok budżetowy i trzy 

kolejne lata i jest to minimum. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że jeśli jest placówka w Poznaniu zajmująca się sprawami 

interpretowania przepisów prawa i są niezgodności, to nie wie po której stronie jest prawda. 

Następnie zapytał kto nie zna przepisów. Dodał, że opinia WOKISS jednoznacznie wskazuje, 

że rok 2014 nie powinien być w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że wiążące jest pismo, a nie rozmowy telefoniczne, 

ponieważ nie ma potwierdzenia rozmowy telefonicznej. Dodał, że pismo, które wpłynęło jest 

wiarygodne, bo jest oficjalnym pismem urzędowym organu państwowego, a WOKISS to 

kancelaria prawna. 
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zawsze opinie wydaje RIO i ta opinia jest 

wiążąca. 

 

Radny M. Zieleziński  powiedział, że z pisma nie wynika, iż jest to opinia RIO tylko jest to 

stwierdzenie RIO, że w złożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej jest ujęty rok 2014. 

Dodał, że nie jest napisane, iż jest to zgodne z prawem, bo rok 2014 nie musi być 

obligatoryjnie ujęty. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nad takimi sprawami nie powinno być 

dyskusji. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że organem kontrolnym, który kontroluje w tym 

zakresie uchwalone ustawy i projekty uchwał jest Regionalna Izba Obrachunkowa oraz 

organy Wojewody, a pozostałe opinie nie są wiążące. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dyskusja jest bezprzedmiotowa, gdyż jest 

dokument organu upoważnionego. 

 

 Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gdyby nie było takiego zapisu opinia RIO nie 

musiałaby być odczytywana przy uchwaleniu budżetu.  

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz poinformowała, że do sporządzenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej używa się programu komputerowego o nazwie Bestia. Potem powiedziała, że 

dopuszczalny wskaźnik spłaty oblicza się na podstawie wykonania, bądź przewidywanego 

wykonania z ostatnich trzech lat. Dodała, że wylicza się średnią i ten wskaźnik jest później 

używany do wyliczenia kolejnych wskaźników na wszystkie lata do 2020 roku. Potem 

powiedziała, że w początkach wprowadzania Wieloletniej Prognozy Finansowej była 

sporządzona prognoza na bazie roku 2008, 2009 i 2010 i te lata znalazły się na wydruku w 

załączniku nr 1 i zostały uchwalone przez radę. Następnie powiedziała, że wówczas gmina 

otrzymała usterkę z Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie poinformowano, że te lata służą 

do wyliczenia wskaźników, ale nie obejmuje ich uchwała. Dodała, że rok 2014 jest używany 

do wyliczenia wskaźników na kolejne lata, bo ma bezpośredni wpływ na to co się będzie 

działo i wchodzi w skład Wieloletniej Prognozy Finansowej. Potem powiedziała, że musi być 

zachowana spójność między budżetem na 2014 rok a Wieloletnią Prognozą Finansową, która 

ten rok obejmuje. Podkreśliła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej rok 2014 musi się 

znaleźć, bo bez tego w programie nie uzyska się wydruku na którym tego roku nie będzie.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w Gminie Ślesin w WPF prognozy finansowe są 

wprowadzone do 2036 r. Potem zapytał czy to powinno być wprowadzone, bo Gmina Golina 

zawarła zobowiązania do 2036 r. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz zapytała z czego wynikają zobowiązania w tej gminie,  

o której mówi radny.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że wynika to podjętej uchwały dotyczącej zobowiązania na 

spalarnię w Koninie. Potem powiedział, że gmina posiada zobowiązania na lata następne i nie 

jest to wyszczególnione w projekcie. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz  powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

rok ubiegły  została wprowadzona gwarancja do 2036 roku i ta uchwała została podjęta, 
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przyjęła ją Regionalna Izba Obrachunkowa i obowiązuje do końca 2013 roku, gdyż nie było 

to błędne. Potem wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa, która obowiązuje do czasu 

podjęcia nowej  zawiera w sobie uchwaloną przez radę poprawkę wprowadzającą gwarancję, 

obejmuje tylko do roku 2020, czyli w taki sam sposób jaki jest proponowany. Dodała, że do 

roku 2036 znajduje się to w objaśnieniach i ta Wieloletnia Prognoza Finansowa dotychczas 

obowiązująca została przez Regionalną Izbę przyjęta bez usterek i poprawek, więc jest 

prawidłowa. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy nie trzeba powielać tego programu z poprzedniego roku. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie trzeba tego robić, bo w objaśnieniach  

i w projekcie jest to opisane. Dodała, że w wykazie nie trzeba tego robić, gdyż w załączniku 

nr 1 jest obowiązek przedstawienia tylko okresu spłaty kredytów, a to co wykracza poza ten 

okres jest ujmowane w objaśnieniu.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska  ogłosiła przerwę, która trwała od 13:06 do 13:31. Po przerwie 

obrady zostały wznowione. 

 

4) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad autopoprawkami do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej: 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. W głosowaniu jawnym 

wzięło udział 15 radnych. 

– I autopoprawka: za głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. 

Autopoprawka została przyjęta. 

– II autopoprawka: za głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. 

Autopoprawka została przyjęta. 

– III autopoprawka: za głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. 

Autopoprawka została przyjęta. 

– IV autopoprawka: za głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 8 radnych, żaden radny nie 

wstrzymał się od głosu. Autopoprawka nie została przyjęta. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa 

bez zmian we wcześniejszej wersji. 

 

5) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych 

 

Wobec braku wniosków zgłoszonych przez radnych przewodnicząca A. Kapturska przeszła 

do kolejnego punktu obrad. 

 

6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2014 – 2017 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad projektem uchwały z naniesionymi 

autopoprawkami. 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. W głosowaniu jawnym 

wzięło udział 15 radnych.  

Za głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. 
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Uchwała nr XLVI/188/2014 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.  

 

Punkt 7 

Podjęcie  uchwały w sprawie budżetu Gminy Golina na 2014 rok 

 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała Burmistrza czy upoważnia kogoś do odczytania 

projektu uchwały. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki nie upoważnił nikogo do odczytania projektu uchwały.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały. Następnie powiedziała, że do  

propozycji uchwały jest długi załącznik, który był omawiany na komisjach. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że na komisjach pani skarbnik wspomniała, że z racji  

zwrotu środków dotacji na adaptację, remont, przebudowę i termomodernizację biblioteki  

w Golinie wpłynęła do budżetu kwota 380 tys. zł i zapytał dlaczego nie została przedstawiona 

autopoprawka, żeby tą kwotę wprowadzić do dzisiejszego budżetu.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że dotacja jeszcze nie wpłynęła. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że dotacja ma w tym roku wpłynąć, bo nie 

wpłynęła w roku ubiegłym tak jak powinna.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy ta kwota już wpłynęła do gminy. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że kwota 380 tys. zł to łączna kwota,  

mniejsza część wpłynęła w roku 2013, a 80 % powinno wpłynąć w tym roku. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy 380 tys. zł ma wpłynąć w tym roku. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w tym roku wpłynie mniej. Dodała, że 

pierwsza zaliczkowa część wpłynęła w roku ubiegłym. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy te środki są w budżecie i czy jest jakaś informacja o tym. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć, czy są te 

środki, bo nie jest to sprawdzone. 

 

Radny W. Grodzki zapytał czy jest możliwość sprawdzenia, żeby udzielić konkretnej  

odpowiedzi. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że jest taka możliwość.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zadaje to pytanie, gdyż zamierzał wprowadzić wnioski 

do zmiany w budżecie polegające na wprowadzaniu środków na rozpoczęcie budowy hali 

gimnastycznej dla szkoły przy gimnazjum w Golinie. Następnie powiedział, że Departament 

Sportu Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ogłosił projekt wniosku  
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o dofinansowanie na hale sportowe. Dodał, że w zależności od wielkości hali będzie  

dofinansowanie  od 1 mln do 1,5 mln lub więcej, a termin składania wniosków jest do 28  

lutego. Powiedział, że aby ten temat został podjęty chciał wprowadzić poprawkę do budżetu  

o zmianę środków z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy hali, żeby zmieścić się  

w terminie do 28 lutego. Następnie powiedział, że jeśli nie ma informacji, że środki wpłynęły 

wniosek będzie bezzasadny. Potem powiedział, że na końcu sesji będzie postawiony wniosek, 

aby komisje zebrały się w poniedziałek w trybie pilnym w sprawie rozpoczęcia budowy hali  

i rozważenia możliwości rozpoczęcia zadania w tym roku oraz podjęcia uchwały na  

najbliższej sesji. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że nie ma pieniędzy na subwencję oświatową, a jest  

projektowana i będzie zwrot za budowę biblioteki, więc powinno to być wprowadzone.  

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie ma informacji ministra jakie są zasady dotacji. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby po uchwaleniu 

budżetu się spotkać. Dodał, że są przygotowane materiały na temat hali i gmina jest  

w kontakcie z Urzędem Marszałkowskim, ponieważ szuka źródeł dofinansowania hali.   

Potem zaproponował, aby przedstawić dokumentację na komisji i przeanalizować temat hali. 

Dodał, że jednym z warunków wprowadzenia realizacji budowy hali jest zapewnienie całego 

finansowania i może to być maksymalnie rozłożone na 3 lata. Powiedział, że wszystkim  

zależy na budowie hali, ale trzeba patrzeć na realność budżetu i możliwości finansowe.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała od kiedy wiadomo, że do 28 lutego można składać 

wnioski. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że 9 stycznia została podjęta uchwała Zarządu  

Województwa Wielkopolskiego i niedawno ukazała się w Internecie. Dodał, że z tego  

komunikatu wynikają określone kryteria. Następnie przekazał radnym podjętą uchwałę, która 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

2) odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych 

 

Radna U. Furmaniak przewodnicząca Komisji do spraw Budżetu i Finansów oraz spraw  

Samorządowych odczytała opinię zbiorczą dotyczącą projektu uchwały. Treść opinii stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała treść opinii, która stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki upoważnił skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz do przedstawienia 

autopoprawek. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przedstawiła treść autopoprawek do uchwały budżetowej, 

które stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 



11 

 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że wystąpiła pomyłka w nazwie ulicy, gdyż jest to 

ulica Krokusowa, a nie Kąkolowa. 

 

Radny W. Wojdyński zgłosił wnioski do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2014  

w imieniu ośmiu radnych o następującej treści: 

– W § 8 dopisać zdanie: „Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Miejskiej”. 

– W § 9 pkt. 1 dopisać zdanie: „Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Miejskiej”. 

– Wykreślenie w § 9 całego punktu 2. 

– Wykreślenie § 10. 

– Skreślenia uzasadnił tym, że w minionym roku rada dokonała sześciu zmian 

budżetowych, a Burmistrz swoimi zarządzeniami dokonał zmian jedenaście razy. 

Powiedział, że nie zostało to wskazane w informacjach międzysesyjnych w działalności.  

– Potem powiedział, że ośmiu radnych miało wprowadzić zmiany odnośnie budowy hali 

gimnastycznej, gdyż temat ciągnie się przez lata, ale będzie to na komisji. 

– Następnie zgodnie ze spotkaniami z Komendantem Miejskim Policji zaproponował, aby 

zdjąć z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa z rozdziału 75416 Straż 

Miejska z § 4300 kwotę 25 000 zł i przeznaczyć na dotację celową dla Komendy 

Miejskiej Policji w Koninie na remont Posterunku Policji w Golinie tj. § 6050 tego 

samego działu. 
 

Radny K. Michalak przedstawił następujące wnioski dotyczące zmian budżetowych: 

– Dział 600, rozdział 60016, § 4110, 4120, 4170 wykreślić i łączną kwotę 4 300 zł 

przenieść do § 6050 w tym samym dziale. 

– Dział 600, rozdział 60016, § 4300 kwotę 100 000 zł przenieść do § 6050 w tym samym 

dziale z przeznaczeniem na wykonanie wjazdów przy ul. 1 Maja i remont ul. Nowej  

w Golinie. 

– Dział 630 rozdział 63095, § 4430 wykreślić, a kwotę 1 800 zł przenieść do działu 600  

w rozdziale 60016, § 6050, czyli na inwestycje drogowe. 

– Dział 700 rozdział 70005, § 4300 zmniejszyć o 20 000 zł oraz dział 900 rozdział 90095,  

§ 2900 zmniejszyć o 30 000 zł i łączną kwotę 50 000 zł przenieść do działu 710 rozdział 

71004, § 4170 z przeznaczeniem na dopracowanie i poprawienie planu przestrzennego 

zagospodarowania w miejscowości Węglew – Kraśnica. 

– Dział 801, rozdział 80101, § 4170 zmniejszyć o 15 000 zł, dział 801 rozdział 80101, 

§ 4210 zmniejszyć o 20 000 zł, dział 801 rozdział 80110, § 4210 zmniejszyć o 25 000 zł  

i łączną kwotę 60 000 zł przenieść do działu 801, rozdział 80110, § 6050  

z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją  

i licznikami dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Golinie. 

– Dział 750, rozdział 75023, § 4300 kwotę 25 000 zł przenieść do działu 750, rozdział 

75023, § 6050 na przebudowę kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją w budynku 

Urzędu Miejskiego. 

– Dział 750, rozdział 75023, § 4300 kwotę 3 500 zł przenieść do działu 852, rozdział 

85219, § 6050 z przeznaczeniem na wybudowanie przyłącza gazowego i chodnika przy  

budynku na Placu Kazimierza Wielkiego 10, czyli do pomieszczeń MOPS-u. 

– Dział 900, rozdział 915, § 4260 zmniejszyć o 30 000 zł. 

– Dział 900, rozdział 915, § 4300 zmniejszyć o 20 000 zł, łączną kwotę 50 000 zł przenieść 

do działu 010, rozdział 01010, § 6050 w celu wybudowania przyłącza wodociągowego  

w Golinie według propozycji Burmistrza oraz dokończenie sieci wodociągowej  

w Kawnicach od ul. Zielonej do państwa Nadolskich. 
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Radny S. Szczepaniak powiedział, że nad budżetem radni pracują od 15 listopada, a teraz  

wyszło tyle punktów i powinny być spisane na ostatniej komisji. Potem zapytał, czy była 

 jakaś potajemna komisja, bo rządzi tylko ósemka. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że powinien być wniosek formalny i radni powinni  

otrzymać te poprawki, bo przy takiej ilości nie wie gdzie szukać. Powiedział, że będzie to 

przegłosowane, ale chciałby wiedzieć co tam jest, bo nie wie jak głosować. Potem powiedział, 

że należy to uporządkować, zrobić przerwę i wpisać. 

Radny M. Zieleziński  powiedział, że większość tych poprawek była na komisjach poruszana 

i było mówione, wręcz że to trzeba zgłosić przy uchwale budżetowej. 

 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że tylko radny Wieczorek zgłaszał jedną poprawkę. 

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że rozmowy były. 

 

Radny Z. Maciaszek zapytał, czy to powinno być w takiej formie jak jest, czy w formie  

pisemnej. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że są pretensje do radnego o tyle poprawek, a Burmistrz do 

projektu budżetu przygotował 25 autopoprawek. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że nie twierdzi, iż zmiany są złe, ale ich nie widzi. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nikt nie kwestionuje tego, że kompetencją rady 

jest uchwalanie budżetu. Następnie w sprawie zarzutów powiedział, że każde zarządzenie  

odnośnie zmiany budżetu jest wyszczególnione w uchwale rady zmieniającej budżet  

z numerem i datą. Dodał, że żadnych pytań w tym temacie nie było, ale nie ma żadnej  

tajemnicy i jeśli były wątpliwości powinny być pytania na bieżąco. Potem powiedział, że  

życie spowodowało to, iż pojawiło się 25 autopoprawek, które były przekazane radzie na  

piśmie i były dyskutowane na komisji. Powiedział, że propozycje poprawek również powinny 

być na piśmie, aby pozostali radni mogli wiedzieć nad czym głosują, a to co będzie  

przegłosowane organ wykonawczy musi zrealizować. Dodał, że w programach wyborczych 

jest wsparcie dla małych przedsiębiorców, ale została wyrzucona dotacja na wykup akcji  

w ARR. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że większość przedstawionych przez niego wniosków zmian 

były omawiane na komisjach i było mówione na temat położenia kostki, budowy przyłącza  

w Kawnicach, remontu ul. Nowej oraz zmiany planu zagospodarowania. Potem powiedział, 

że były zadawane pytania i przeprowadzane rozmowy. Dodał, że zostało powiedziane, iż na 

sesji budżetowej będą wnioski rady, które radni zgłoszą i przegłosują. Następnie powiedział, 

że jeśli tego jest za dużo to proponuje zrobić przerwę, aby wydrukować i rozdać radnym. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że w Rzgowie sesja trwała dziesięć godzin, więc nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby przez trzy godziny wydrukować to wszystko, żeby można głosować tak 

jak nad każdą autopoprawką. 

 

Radny W. Wojdyński  powiedział, że rada podjęła sześć uchwał budżetowych, a Burmistrz  

jedenaście w swoim Zarządzeniu. Potem powiedział, że Zarządzenia są na stronie  

Internetowej urzędu, ale nie ma Zarządzenia nr 62 i 64. Dodał, że jest uchwała rady z 24 

 października, a 28 października Burmistrz Zarządzeniem zmienił budżet. Potem powiedział, 
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że rada jest po to, aby radni o tym wiedzieli, a w sprawozdaniu międzysesyjnym nie ma  

żadnej informacji. Podkreślił, że radni chcą wiedzieć co się zmienia w budżecie. Następnie 

powiedział, że komisja budżetowa opiniowała projekt budżetu, a nie autopoprawki.  

Powiedział, że Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w dziale gimnazjalnym i wykazała, że 

jej zdaniem brak hali powoduje stratę m.in. ok 900 tys. zł. Potem powiedział, że gdyby była 

wybudowana hala, to pieniądze by się zwróciły, bo w podstawówce i w Gimnazjum 700  

dzieci ma zajęcia na małej hali sportowej. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zaproponowany wniosek w sprawie hali popiera.  

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że radni mają prawo złożenia wniosku. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że wnioski mogą być ustne i na piśmie. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odnośnie zarządzeń powiedział, że są różne sytuacje życiowe, 

bo czasem po sesji okazuje się, że Wojewoda zwiększa budżet. Dodał, że sparaliżowanie  

działań poprzez ograniczenie możliwości przesunięć między paragrafami spowoduje, że  

kierownicy jednostek mogą naruszać dyscyplinę finansów publicznych.  

 

Radny W. Grodzki powiedział, że trzeba przewidywać. 

 

Prezes Zarządu ARR S.A. w Koninie K. Gubański poprosił o udzielenie głosu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że teraz nie udzieli głosu, tylko dopiero  

w punkcie zapytania i wolne wnioski. Potem powiedziała, że nie wiedziała o jego obecności,  

a aktualnie jest dyskusja radnych nad budżetem. 

 

5) dyskusja nad projektem budżetu 

 

Radny L. Kwiatkowski  powiedział, że w dniu dzisiejszym wypłynęły pewne wnioski i nie 

zgadza się z tym, że grupa ośmiu radnych dopina sprawę hali, bo od początku jest za halą.  

Potem powiedział, żeby ci radni nie przypisywali sobie budowy hali, bo od początku jest za 

budową hali. Następnie powiedział, że trzeba się zastanowić czy w temacie budżetu sesja ma 

się zakończyć i wrócić na komisję, czy ósemka przegłosuje. Dodał, że nie wszystkie wnioski 

są ujęte, bo każdy wie jaki był projekt budżetu, ale to jest nie fair, bo na ostatniej komisji nikt 

nic nie zgłaszał. Potem powiedział, że jeśli są pieniądze na halę to ona będzie niezależnie od 

roku wyborczego. Następnie złożył wniosek, żeby była jeszcze komisja i omówienie  

wniosków na piśmie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że przy dobrej woli wiele dobrego można zrobić 

przez tych kilka miesięcy.  

 

O godz. 14:50 salę narad opuścili sołtys wsi Chrusty J. Karnafel, oraz sołtys wsi Lubiecz 

S. Simiński. 

 

Radny L. Kwiatkowski  powiedział, że każdy ma prawo spotykać się w swoim zespole  

i rozmawiać. Dodał, że jest odwrotność, czyli osiem do siedmiu i trzeba się z tym zgodzić. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że inaczej wyobrażała sobie pracę rady. 
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Radny L. Kwiatkowski  powiedział, że jego wniosek jest oficjalny. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że projekt budowy hali widowiskowo-sportowej został  

opracowany w latach 2007-2008 i wartość całkowita inwestycji miała wynosić 6 000 300 zł. 

Potem powiedział, że wyrzucono 161 040 zł na projekt, który wykonało Przedsiębiorstwo 

Projektowo-Budowlane w Koninie na ul. Górniczej i przez tyle lat nie zdążono zrobić nic  

z tym tematem. Odnośnie budowy hali powiedział, że ktoś musiał ten temat podjąć, bo było 

tyle czasu i nikt nie kiwnął palcem. Powiedział, że była większość w radzie, a teraz jest osiem 

do siedmiu, bo tak było kiedyś i tak jest teraz i nie ma co kwestionować.  

 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że tego nie kwestionuje i musi się z tym zgodzić. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odnosząc się do wypowiedzi radnego Michalaka powiedział, że 

ponad 500 tys. zł jest na dokumentację na kanalizację sanitarną. Ponadto powiedział, że są 

opracowane dokumentacje na wszystkie ulice w Golinie, na rozbudowę i przebudowę  

Przedszkola w Golinie oraz filii w Kawnicach i jest to ponad 2 mln zł w dokumentacjach.  

Potem powiedział, że gdy państwo wchodziło do Unii Europejskiej mówiło się o tym, że są 

duże horyzonty i zostały zrobione dokumentacje na wszystkie ulice w Golinie, a okazało się, 

że na ulice w mieście nie ma środków. Następnie powiedział, że były przygotowania rady 

żeby móc ubiegać się o środki zewnętrzne, bo jako gmina większość inwestycji możemy  

realizować za środki spoza budżetu i własnych dochodów. Dodał, że w radzie są rutyniarze, 

którzy byli radnymi również w poprzednich kadencjach i wiedzą jakie były realia budżetu  

w poszczególnych latach. Podkreślił, że nie ma osób, które są celowo przeciwko  

budowie hali. Następnie powiedział, że gdyby w lipcu ubiegłego roku była podjęta decyzja  

o budowie kanalizacji za środki zewnętrzne, to w przyszłości w przeciągu kilku lat byłaby 

hala i dziesięć kilometrów ulic asfaltowych. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że z przedłożonej uchwały wyraźnie wynikało, 

że na kanalizację miały być środki gminy. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że na pewno środki miały być zewnętrzne. 

 

O godz. 14:55 salę narad opuścił sołtys Przyjmy M. Chlebowski.  

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że rutyniarzom nie powinno się nic zarzucać, 

bo Burmistrz zawsze miał większość i mógł zrobić to czego rutyniarze nie zrobili. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zrobić można tylko tyle na ile starcza środków.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że radni powinni ostatnie miesiące wykorzystać 

z pożytkiem dla wszystkich, aby ich dobrze oceniali. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że żaden z wniosków zaproponowanych 

przez radnego Michalaka nie są niekorzystne dla Burmistrza.  

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie kwestionuje żadnego wniosku poprawek 

zgłoszonych przez radnych, ale nie zdążył wyśledzić czego dotyczą. Dodał, że jest organem 

wykonawczym tego, co rada podejmie.  
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Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że niesłuszne są zarzuty, że radni blokują  

rozwój, bo Burmistrz zawsze  miał większość.   

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie można przyciągnąć inwestorów jeżeli nie 

daje się możliwości na rozwój przedsiębiorców i nie robi się kanalizacji, żeby uzbroić tereny. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że Burmistrz nie powinien zarzucać radnym, że 

blokują rozwój. 

Radny W. Grodzki zapytał, czy Burmistrz jest zadowolony z wniosku żeby wyłożyć wjazdy 

na ul. 1 Maja. Powiedział, że mówi o tym sześć lat, bo kostka leży, ale trzeba to zrobić. Potem 

powiedział, że cieszy się, iż jest to we wniosku i że mieszkańcy tej ulicy też będą się cieszyć, 

bo wiedzą, że kostka leży, a teraz tam nie jest nawet posypane. Dodał, że co rok było  

mówione, że będzie zrobione. 

 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że przy omawianiu planu zagospodarowania była mowa  

o Kraśnicy, iż nie powstał punkt taki, że nie buduje się działek. Potem powiedział, że dla  

Kraśnicy nic nie jest zrobione, bo nie ma ani jednej lampy ani kanalizacji. Zapytał jaki bum 

ma tam uderzyć, bo drogi są takie, że trzeba w gumowych butach chodzić. Potem zapytał po 

co to wszystko się robiło. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że rozumie radnego, ponieważ przez cztery lata 

poza remizą dla Spławia nic nie zostało zrobione. Potem powiedziała, że ma żal i mieszkańcy 

też domagają się, że nie ma oświetlenia, chodników  i drogi, bo taki jest budżet gminy.  

 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że proponuje żeby wybrać radnych tylko z Goliny i zrobić 

Golinę, a z zewnątrz ściągnąć podatki.  

 

Radny W. Wojdyński  powiedział, że budowa hali gimnastycznej powinna być ponad  

podziałami, bo do Gimnazjum w Golinie przychodzą uczniowie ze wszystkich terenów naszej 

gminy poza tymi 114, co odchodzą, bo nie ma tego obiektu. Potem powiedział, że na Osiedlu 

Zachód  mieszkańcy też chodzą w butach gumowych, choć osiedle istnieje 30 lat.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska  powiedziała, że radni są całej gminy i tak trzeba podchodzić 

do tematu. 

 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że nie jest przeciwko hali. 

 

Radny W. Wojdyński  powiedział, że jest czwartą kadencję i marzył o tym, żeby był bum  

w Kraśnicy i nad tym głosował. Potem powiedział, że radny Wieczorek złożył wniosek  

o poprawę zagospodarowania przestrzennego, po to żeby ruszyć Kraśnicę i poszukał środki, 

 a okazało się, że tego nie ma. 

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że doszło do niepotrzebnej przepychanki, bo nie twierdzi, że 

wnioski są złe i chodzi mu tylko o czytelność.  Dodał, że żeby móc głosować powinien  

wiedzieć z czego jest zdjęte. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że gdy została wybrana na przewodniczącą nie 

spodziewała się, iż będzie taka sytuacja, że albo prawa albo lewa strona. Dodała, że myślała iż 

będzie jedna rada, wszyscy radni się zbiorą i ustalą priorytety dla Gminy. Następnie przerwała 

dyskusję i ogłosiła przerwę. 
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Przerwa trwała od godz. 15:02 do 15:43. Po przerwie obrady zostały wznowione. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że wycofuje autopoprawki do budżetu w załączniku 

nr 5 wydatki majątkowe, ponieważ gdyby nawet część z tego była uchwalona to będzie  

niespójne z Wieloletnią Prognozą Finansową i uchwała będzie nieważna.  Dodał, że dobro 

gminy jest na pierwszym miejscu. Powiedział, że pani skarbnik przedstawi szczegóły.  

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że została uchwalona Wieloletnia Prognoza 

Finansowa, a autopoprawki były z tą prognozą uzgodnione. Dalej powiedziała, że w ramach 

autopoprawek przewidziane było zwiększenie wydatków majątkowych kosztem wydatków 

bieżących o kwotę 137 696 zł.  Potem powiedziała, że w autopoprawkach w pkt. 2 w § 2.1 

zmieniało się wartości, które w związku z uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej 

pozostają bez zmian.  Następnie powiedziała, że w załączniku nr 2 powinny zniknąć te  

poprawki, które dotyczą zmian majątkowych, czyli następujące bloki: 1-4,13-16,17 i 18, 24  

i 25 oraz wszystkie zmiany w III czyli w załączniku nr 5. Dodała, że te zmiany zwiększały 

wydatki majątkowe, więc ich uchwalenie spowodowałoby niespójność z Wieloletnią  

Prognozą Finansową. W nawiązaniu do proponowanych przez radnych zmian powiedziała, że 

po podliczeniu wychodzi, że jest zwiększenie wydatków majątkowych o 244 600 zł. Dodała, 

że uchwalenie tych zmian w takiej postaci również spowoduje, że budżet na rok 2014 będzie 

niespójny z Wieloletnią Prognozą Finansową wcześniej uchwaloną. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że co rok się wmawia radnym, że najpierw trzeba głosować 

prognozę, a później budżet, natomiast teraz wychodzi że ma być odwrotnie. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że ustawa przewiduje taką formę. 

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że nie przewiduje kolejności głosowań uchwał  

budżetowych. Potem powiedział, że kolejność głosowania uchwał budżetowych zależy od 

woli radnych,a nie od ustawy. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w dniu 19 września była podejmowana uchwała na sesji  

XLII, gdzie w pierwszej kolejności była zmiana budżetu, a potem WPF. Potem powiedział, że 

jeżeli jest to zapisane ustawowo, to sesja z 19 września nie miałaby prawa bytu. Dodał, że 

 z rozmowy telefonicznej z WOKISS wynika, że nie ma twardego postanowienia zapisanego 

ustawowo nakazującego, że ma to być w kolejności WPF, a później zmiany budżetowe.  

Powiedział, że dr Sypniewski z WOKISS-u stwierdził, że żeby zmienić porządek obrad,  

należałoby go przegłosować ilością 
2
/3 głosów. Potem powiedział, że z wypowiedzi pani  

Juszczyńskiej jest to kruszenie kopii, bo jeżeli będą popełnione błędy we wprowadzonych  

zapisach to Regionalna Izba Obrachunkowa wskaże usterkę. 

 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że uważa, iż radni powinni być o tym  

poinformowani. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych  

powinno się to odbywać na jednej sesji. Dodała, że nie jest jednoznacznie powiedziane, że 

najpierw Wieloletnia Prognoza Finansowa, a potem budżet. Potem zapytała ponownie z jakich 

autopoprawek wycofuje się Burmistrz.  
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W krótkiej dyskusji na prośbę radnych skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powtórzyła, jakie 

autopoprawki zostały wycofane i wyjaśniła, że zostaje m. in. zatrudnienie opiekunki,  

kierowca gimbusa, poprawki RIO, załącznik nr 7 czyli Fundusz Sołecki, przesunięcie  

w dziale pomoc rodzinie między paragrafami 4300 a 4430, oraz opiekun w gimbusie. 

Ustalono, że zostają następujące autopoprawki: uwagi RIO, 5,6,7-10,11,12,19,20,21,22, oraz 

23.  

 

Przed przejściem do kolejnego punktu przewodnicząca A. Kapturska zarządziła przerwę, 

która  trwała od 15:57 do 16:02. Po przerwie obrady zostały wznowione. 

 

6) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny 

 

Radny K. Michalak zapytał czy autopoprawki będą głosowane każda pojedynczo czy  

w całości. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że będzie odczytywane pozycjami, żeby było 

oczywiste. 

 

Radny K. Michalak zapytał czy będzie to przyjęte w jednym głosowaniu. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że radni muszą przegłosować, formę głosowania en 

bloc. 

 

Radny K. Michalak złożył wniosek formalny, żeby wszystkie poprawki przegłosować  

w jednym głosowaniu. 

 

Radny W. Grodzki powiedział, że poprawki mogą być przedstawione po kolei. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że można głosować na dwa sposoby, ale musi to być 

formalnie przegłosowane.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska podała jakie pozycje zostały wycofane przez Burmistrza,  

a następnie zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego K. Michalaka, żeby autopoprawki 

Burmistrza były głosowane nad całością. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 15 radnych, nikt nie był  

przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu. Wobec czego autopoprawki Burmistrza zostaną 

poddane pod głosowanie łącznie. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła jakie są autopoprawki Burmistrza, po  

naniesionych zmianach i zarządziła głosowanie.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 14 radnych, nikt nie był  

przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu. Autopoprawki Burmistrza do uchwały budżetowej 

na 2014 rok zostały przyjęte. 
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7) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała treść wniosków zgłoszonych przez radnego  

W. Wojdyńskiego. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że punkty 1-4 były w podobnej formie wcześniej  

i zostały uchylone przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dodał, że zabiera się uprawnienia 

organowi wykonawczemu ale decyzja należy do radnych. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał czy upoważnienia Burmistrza są zapisane ustawowo. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że część jest ustawowa, a cześć wynika z tego, że jeśli  

zostanie przyjęty budżet to organ wykonawczy musi mieć możliwość jego wykonania. Potem 

powtórzył, że coś podobnego było wcześniej i zostało przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

zgłoszone do poprawki. 

 

O godz. 16:13 salę narad opuściła Sołtys Węglewa Z. Głuchowska. 

 

Radny M. Zieleziński zaproponował, żeby nad wszystkimi poprawkami radnego  

Wojdyńskiego  głosować w jednym głosowaniu. 

 

Radny Z. Maciaszek zaproponował, żeby wnioski były głosowane osobno. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że są dwa wnioski i trzeba je przegłosować. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez  

radnego M. Zielezińskiego. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 

3 radnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Wniosek radnego M. Zielezińskiego został przyjęty większością głosów. 

 

Potem wywiązała się dyskusja, w której radny Z. Maciaszek powiedział, że taka forma  

głosowania sprawia, że może opuścić salę, bo w niektórych punktach jest za, a w niektórych 

przeciw. Potem powiedział, że przedtem było głosowanie nad każdą autopoprawką i nie  

rozumie dlaczego teraz jest inaczej. Dodał, że za chwilę będzie propozycja, aby wszystkie  

poprawki radnego Michalaka głosować jednogłośnie i jest temu przeciwny. Potem 

powiedział, że będzie głosowanie za budżetem i zapytał czy ma być temu przeciwny. Radny  

K. Michalak powiedział, że wolno każdemu głosować jak uważa. Dodał, żeby uszanować te 

poprawki. Z kolei przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że poprawki zawsze były  

razem głosowane i również część radnych się zgadzała, a część nie.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku złożonego 

przez radnego W. Wojdyńskiego. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 9 radnych, 1 radny był  

przeciw, a 5 radnych wstrzymało się od głosu.  
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Poprawki zgłoszone we wniosku przez radnego W. Wojdyńskiego zostały przyjęte. 

 

Następnie przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do głosowania nad wnioskiem  

zgłoszonym przez radnego K. Michalaka. Powiedziała, że radny złożył dziewięć poprawek  

i zapytała jaka ma być forma głosowania. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że powinien paść wniosek z sali.  

 

Radny W. Miętkiewicz powiedział, żeby nad każdym paragrafem było osobne głosowanie.   
 

Radny M. Zieleziński  zaproponował, żeby nad poprawkami głosować łącznie. Powiedział, że 

jest ich dziewięć i nie widzi potrzeby dziewięciu głosowań, bo były złożone w jednej formie, 

a nie oddzielnie.  

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że formalnie pierwszy powinien być wniosek dalej 

idący. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że wniosek radnego Zielezińskiego jest dalej idący. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła radnego Zielezińskiego o powtórzenie wniosku. 
 

Radny M. Zieleziński  powiedział, że proponował, żeby wszystkie poprawki zgłoszone przez 

radnego K. Michalaka głosować w jednym głosowaniu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

M. Zielezińskiego. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 8 radnych, przeciw było 

3 radnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

Wniosek radnego M. Zielezińskiego został przyjęty większością głosów. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku zgłoszonego 

przez radnego K. Michalaka 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 9 radnych, przeciw było  

2 radnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Poprawki zgłoszone we wniosku radnego K. Michalaka zostały przyjęte większością głosów. 

 

8) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi 

wcześniej poprawkami. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie 

budżetu na 2014 rok wraz z przegłosowanymi poprawkami. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 9 radnych, przeciw był  

1 radny, a 5 radnych wstrzymało się od głosu. 
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Uchwała nr XLVI/189/2014 została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.  

 

Punkt 8 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. Poinformowała, że radni otrzymali nowy projekt, w którym 

jest zmieniony § 4. 

 

Burmistrz Goliny T. Nowicki podziękował radnym za uchwalenie budżetu na 2014 rok.  

Powiedział, że nie zostały podjęte próby żeby zmiany zostały przyjęte zgodnie z Wieloletnią 

Prognozą Finansową tak jak odczytała pani skarbnik. Potem powiedział, że będzie się starał, 

żeby wykonać budżet.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że życzyłaby sobie dobrej współpracy, iż to 

wszystko będzie jakoś prostowane. Potem zapytała, czy odpowiedzi udzieli z-ca. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odnośnie gołoledzi powiedział, że nawet pani Minister była  

osaczona przez media, a sytuacja jest taka a nie inna. Dodał, że od czasu gdy jest ślisko  

piaskarka jeździ cały czas, ale musi wracać do bazy, aby załadować piasek.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy piaskarka jeszcze będzie jeździć.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że na chodnikach, gdzie są płytki  i tak jest ślisko. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi Burmistrz Goliny T. Nowicki o godz. 16:26 opuścił obrady Sesji 

Rady Miejskiej w Golinie w związku ze spotkaniem z mieszkańcami w Przyjmie dotyczącym  

farm wiatrowych. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały, a następnie poddała pod 

głosowanie. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15. W głosowaniu jawnym 

wzięło udział 15 radnych: za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw 

i nikt się nie wstrzymał od głosu. 

 

Uchwała nr XLVI/190/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

O godz. 16:28 radna I. Kościelska w związku ze spotkaniem w Przyjmie opuściła obrady 

Sesji Rady Miejskiej w Golinie. Obrady opuściła również sołtys Kolna A. Purol. 

 

Punkt 9 

 

Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
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Radny K. Michalak złożył wniosek, aby ten punkt zdjąć z porządku obrad, bo odbywają się 

jeszcze zebrania, a dotyczy to również ferm wiatrowych.  
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że nie dotyczy tego. 
 

Radny K. Michalak powiedział, że jest napisany akapit, iż w trakcie jest plan 

zagospodarowania.  

 

Radny M. Zieleziński powiedział, że nie jest potrzebna uchwała tylko udzielenie informacji, 

bo w uchwale jest to zbyteczne. Dodał, że jeżeli to jest informacja to nie powinna się znaleźć 

w uchwale.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego K. Michalaka. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 14. Nieobecna radna  

I. Kościelska.  

W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych: za głosowało 11 radnych, nikt nie był 

przeciw, natomiast 3 radnych wstrzymało od głosu. 

 

Punkt został wyłączony z porządku obrad. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że będzie to wprowadzone na sesję po 

zebraniach. 

 

Punkt 10 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że Burmistrz w większości udzielił odpowiedzi.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał, czy na zadane przez niego pytania zostaną mu udzielone 

odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny M. Zieleziński zapytał czy zakład komunalny, jeżeli nie może sobie poradzić  

z posypaniem piasku, nie powinien wziąć podwykonawców, którzy pomogliby w tym. Dodał, 

że sytuacja staje się coraz gorsza. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na pewno chodzi o sytuację finansową. 
 

Radny M. Zieleziński powiedział, że za tą sumę ktoś się podjął wykonać pracę i powinien to 

zrobić. 

 

Radny W. Grodzki w sprawie posypywania piaskiem powiedział, że jeżdżą takim sprzętem, 

który nadaje się do sypania na drogi. Dodał, że traktor nie nadaje się na chodniki, ponieważ 

sypie obok chodników w trawę, a na chodnikach nic nie leży.  
 

Radna U. Furmaniak powiedziała, że na wsiach chodniki nie są posypywane.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że odśnieżenie chodnika należy do właścicieli 

posesji. 
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Radny W. Grodzki powiedział, że wiele chodników nie posiada właścicieli, ale jeśli oddziela 

pas zieleni to nie musi tego robić właściciel. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła z-cę Burmistrza o przekazanie tych informacji. 

Potem powiedziała, że chodzi o bezpieczeństwo i obawia się bo jest bardzo dużo złamań  

i będą wnioski o odszkodowania.  

 

Punkt 11 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że drugiego stycznia zgłosił, do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej, że są wyrwane znaki przy drodze gminnej oraz z miejscowością na Radolinę 

 i na Wilcznę. Następnie powiedział, że otrzymał odpowiedź, iż musi być zlecenie z zewnątrz  

i w związku z tym został wykonany telefon do pani Haliny Durniewicz, ale do dzisiaj nie ma 

odzewu. Dodał, że w dniu wczorajszym był w Urzędzie i dowiedział się, że nie było żadnego 

zlecenia. Następnie powiedział, że do dzisiaj te znaki leżą na polu i prosi o interwencję, żeby 

to było schowane, bo zagraża bezpieczeństwu. Dodał, że może te znaki sprzątnąć, ale nie 

będzie tego robił za darmo.  

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że po wprowadzonych zmianach budżetowych znaki 

mogą leżeć dłużej, bo między innymi środki  zostały zdjęte z utrzymania dróg.  
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że 100 tys. zł zostało zdjęte ze środków na 

drogi. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk zaproponował, żeby poprosić pana prezesa i porozmawiać na ten 

temat. Powiedział, że Gospodarka Komunalna zbiera odpady i często są takie rozmowy, że  

zajmuje się zbieraniem odpadów i nie ma ludzi. Dodał, że trzeba się zdecydować czy 

wydzielić więcej środków i angażować inne firmy, bo ta firma z takim wyposażeniem nie 

wykona wszystkich zadań w zakresie utrzymania dróg np. odśnieżania.  

 

Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że rozmawiał z Zarządem Dróg Powiatowych  

i w planie zimowego utrzymania dróg mają napisane, że w pierwszej kolejności utrzymują 

tylko te punkty na drogach, które dotyczą skrzyżowań i podjazdów pod górkę. Dodał, że  

w innych przypadkach nie jest sypane, bo samochody nie mogą dojechać.   

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że do miejscowości Brzeźniak nie dojedzie autobus, bo 

PKS odmówił wjazdu. Potem powiedział, że droga typu Barbarka to jest trzecia kolejność 

odśnieżania i usuwania gołoledzi. Dodał, że należy zrozumieć mieszkańców, ale powiat  

i każdy inny właściciel drogi najpierw będzie robił drogę powiatową główną np. do 

Kazimierza, bo takie są zasady. Powiedział, że podejście jest takie, że do Kazimierza pojedzie 

na godzinę dziesięć samochodów, a do Barbarki może być jeden i podobnie jest na drogach 

gminnych. 

 

O godz. 16:38 salę narad opuścił sołtys Głodowa P. Działak. 

 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że gdy mówił o znakach to pytano na jakiej drodze 

stoją czy na powiatowej czy na gminnej. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że było wielkie oburzenie na to co pani wicepremier 

powiedziała o kolei. Tłumaczył, że są setki oblodzonych kolei, a gdy pociąg przejedzie po 
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trzech czterech minutach jest to samo. Dodał, że na kolei i w każdych innych sprawach 

podchodzą w ten sposób. Potem powiedział, że gospodarka komunalna nie jest przygotowana 

do takiego kataklizmu, bo nie ma sprzętu i nie ma ludzi, więc nie zrobi tego w jednym czasie 

na wszystkich drogach.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał ile w budżecie jest na utrzymanie zieleni i czystości przez 

komunalkę. 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, żeby nie wchodzić w szczegóły. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że przed chwilą zostało to uchwalone. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że jeśli jest na miejscu firma, która się tym zajmuje 

wówczas należy rozmawiać o tym jak to się technicznie odbywa, czego brakuje i dlaczego 

jest tak a nie inaczej. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że po uchwale pozostało 145 990 zł,  

a projekt budżetu przewidywał wydatki niższe o 60 000 zł od wykonania roku 2013. Dodała, 

że w tej chwili uchwała przewiduje wydatki niższe o 160 000 zł od wykonania roku 2013. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że będą zmiany. 
 

Radny K. Michalak powiedział, że jest dopiero styczeń.  

 

Radny Z. Maciaszek powiedział, że czuje się zdegustowany po dzisiejszej sesji, dlatego iż 

będąc w ugrupowaniu Burmistrza nie głosował za budżetem tylko się wstrzymał. Dodał, że 

wiadomo było że jest większość i nie rozumie dlaczego był taki upór. Potem powiedział, że  

w niektórych punktach byłoby 15 głosów, bo w projekcie radnego W. Wojdyńskiego nie 

głosowałby tylko za jednym punktem i w projekcie radnego K. Michalaka też nie głosowałby 

za jednym punktem. Następnie powiedział, że za pozostałymi poprawkami i budżetem 

głosowałby za i czułby się usatysfakcjonowany.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że była nerwowa atmosfera i powinno się 

wypracować dobre praktyki. Dodała, że radni nie powinni się na siebie obrażać, ale być 

radnymi całej rady i wypracować takie metody, żeby każdy czuł się usatysfakcjonowany. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że budżet był złożony 14 listopada, a od tego czasu było 

wiele posiedzeń i można było dyskutować nad budżetem. Dodał, że w tej chwili stało się tak, 

że budżet zostanie w znacznej mierze zakwestionowany przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową i radni będą musieli dokonać poprawek. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że myślała, iż uda się dojść do konsensusu,  

a wnioski nie były uwzględniane. 

 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w spokojniejszej formie można było przegłosować te 

poprawki dużo wcześniej i mogły być wyliczenia, jakie będą konsekwencje. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wszyscy uczą się na błędach. 

 

Następnie wywiązała się dyskusja w której sołtys Rosochy R. Kruszyna odnośnie wysypania 

piasku powiedział, że jeśli komunalka nie może sobie poradzić, to on jako sołtys na wsi 
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wytypuje rolnika, który ma ciągnik. Natomiast przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że 

ona nie zgłasza do gminy, ale wynajmuje rolników i płaci ze swojej diety. 

 

Radny K. Michalak powiedział, że można to było załatwić inaczej, ale składał osobiście  

wniosek na komisji o przegłosowanie i powiedziano, że głosowanie będzie na sesji 

budżetowej. Potem powiedział, że gdyby pewne wnioski były uzgadniane i przegłosowywane 

na komisji to byłoby inaczej, ale była taka odpowiedź. Dodał, że dlatego nikt nie zajął się tym 

wcześniej i tak wyszło.  

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie ma uwag i pretensji do radnych, bo mają swoje 

prawo i przyjęli uchwałę, którą ktoś będzie sprawdzał.  

 

Radny K. Michalak powiedział, że gdy radny M. Wieczorek złożył wniosek o zabranie  

30 000 zł z udziałów w Związku Międzygminnym, to później przyszła korekta i Burmistrz 

przeznaczył pieniądze na coś innego.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że czekała na to, żeby się wszyscy dogadali, ale 

nie było tego. 

 

W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że żałuje, iż nie zostały podjęte takie kroki, 

gdy był uchwalany pierwszy budżet, bo radni byliby najbardziej zgodną radą i mieliby 

wspólnie wypracowany budżet. Potem powiedziała, że pan Burmistrz nigdy nie słuchał 

radnych i dlatego jest jej przykro. Dodała, że nigdy nie było nici porozumienia, a przykład 

poszukanych przez radnego M. Wieczorka pieniędzy, jest przykładem gdzie znalezione 

pieniądze zostały wykorzystane na coś innego. Potem powiedziała, że zawsze tak było  

i szkoda, że przez cztery lata radni inaczej działali. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że cały czas przedłużając miała nadzieję, że 

Burmistrz zrozumie, że radni chcą dojść do konsensusu i zmieni autopoprawki. Dodała, że 

jest jej przykro, iż ta rada tak pracuje, bo powinni pewne rzeczy dopracować. Potem 

powiedziała, że była w Myśliborzu i pytała przewodniczącego ze Starego Miasta jak uchwalili 

budżet i wójt uwzględnił wnioski radnych w 95 %, a tutaj tego nie było. Następnie 

poinformowała, że prezes ARR wyszedł, gdyż wzywały go obowiązki służbowe.  

 

O godz. 16:49 wyszli sołtys Kawnic J. Modelski oraz sołtys Rosochy R. Kruszyna.. 

 

Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca hali sportowej. Na początku radny W. Wojdyński 

odnośnie naboru wniosków na budowę hali powiedział, że na korytarzu były rozmowy, aby 

ten temat popędzić i w jednym dniu zwołać komisję i sesję, jeśli będzie wola  na to żeby 

przystąpić do realizacji tego zadania. Potem zaproponował, żeby spotkać się  

w poniedziałek, bo chodzi o termin 28 lutego. Następnie powiedział, że jeżeli komisja i sesja 

byłaby w czwartek i termin będzie zachowany to jest za tym żeby to wprowadzić. Powiedział, 

że trzeba co najmniej zacząć i znać m .in. możliwości zaciągania zobowiązań przez gminę, 

czy są środki z ochrony środowiska lub dziedzictwa narodowego wspierające tą inwestycję 

oraz żeby przygotować wszystkie projekty, które wpłynęły odnośnie hali. Z kolei 

przewodnicząca A. Kapturska zapytała czy jeśli zrobi komisję 30 i potem sesję, czy nie 

będzie za późno. Potem radny M. Zieleziński powiedział, że czas został zmarnowany, bo było 

to uchwalone 9 stycznia. Dodał, że wtedy należało o tym rozmawiać. Natomiast radny  

L. Kwiatkowski  powiedział, że to jest mobilizacja żeby załatwić to w terminie. Potem radny 

W. Wojdyński powiedział, że wniosek poszukał radny M. Zieleziński. Potem powiedział, że 

radny w taki sposób działa w samorządzie i w stowarzyszeniu, a przewodnicząca A. 
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Kapturska powiedziała, że od gości słyszała, że radny M. Zieleziński jest pełnoprawnym 

prawnikiem, potrafi dyskutować i jest zawsze przygotowany. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy radny powiatu ma jakieś wiadomości o drogach. 

 

Radny Powiatowy M. Durczyński powiedział, że na temat dróg powiatowych co rok 

wychodzi książka „Zimowe utrzymanie powiatowe w sezonie 2013-2014”, w której są 

telefony do odpowiednich osób, które wygrały przetargi. Potem powiedział, że ci ludzie są po 

to żeby do nich dzwonić, bo się zobowiązały i podały numery telefonów, więc są 

odpowiedzialne za to. Następnie powiedział, że osoba która wygrała w tym rejonie, czyli pan 

Nowak z firmy Transgaj Konin zlecił to podwykonawcy tj. panu prezesowi Łesce z Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i powinien się z tego wywiązać. Odnośnie tego co powiedział z-ca 

Burmistrza o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, to najważniejszą drogą do utrzymania 

przez powiat w całości, bo ogółem jest to 12,02 i w zwalczaniu śliskości również 12,02, jest 

droga Golina – Kazimierz Biskupi – Kramsk. Powiedział, że jest to tzw. rejon 9, gdzie 

powinno się odśnieżać w pierwszej kolejności i tak to jest zrobione. Dodał, że pozostałe drogi 

powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Golina albo mają bardzo znikome kilometry  

w zwalczaniu śliskości albo są pominięte. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że są to drogi na które dana firma może przyjechać na 

odśnieżanie np. raz na trzy dni, czy raz na tydzień.  
 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała jak wygląda budowa dróg powiatowych. Powiedziała, 

że wie, iż ostatnio u Burmistrza było spotkanie radnych powiatu oraz pani Starosty i zapytała 

co zostało ustalone. 

 

Radny Powiatowy M. Durczyński powiedział, że we wszystkich gminach jest spotkanie wójta 

lub burmistrza, radnych danego okręgu ww wszystkich pozytywnych i z koalicji, starosty oraz 

dyrektora dróg powiatowych.  Potem powiedział, że chodzi m. in. o zadania jakie w 2014   

i wstępnie w 2015 zostaną zasygnalizowane w projektach budżetu albo zostały przyjęte oraz 

jakie jest dofinansowanie w poszczególnych gminach do zadań powiatowych na które powiat 

może liczyć. Następnie powiedział, że to było wstępne, a na dzień dzisiejszy w uchwale 

budżetowej na rok 2014 z zadań inwestycyjnych jako zadanie w pierwszej kolejności,  została 

uchwalona przebudowa ul. Poniatowskiego w Golinie o długości 540 m. Dodał, że są 

zabezpieczone środki w wysokości 500 000 zł, a pozostałe rzeczy będą ujmowane  

w późniejszym terminie w ramach zadań bieżących. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała o inne drogi poza ul. Poniatowskiego. 
 

Radny Powiatowy M. Durczyński powiedział, że w budżecie powiatu Gminy Golina jest 

tylko ujęta ul. Poniatowskiego. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała czy nic więcej nie będzie zrobione. 
 

Radny Powiatowy M. Durczyński powiedział, że teraz jest tylko to z zadań inwestycyjnych. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał o której w czwartek jest komisja. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ze względu na to, że niektórzy pracują to na 

godzinę 14:00. 
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Radny L. Kwiatkowski zwrócił się z prośbą do radnego powiatu, aby przypomniał panu 

wicestaroście o zobowiązaniach z tytułu Gminy Golina m. in. odnośnie przejść dla pieszych, 

bo tak się zobowiązał w ramach spotkania.  

 

Radny Powiatowy M. Durczyński powiedział że cały czas chodzi o ul. Okólną, w sprawie 

tego co się dzieje odnośnie tirów i innych samochodów ciężarowych. 

 

Punkt 12 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca A. Kapturska podziękowała wszystkim 

zebranym za przybycie i o godz. 17:05 zamknęła obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. Następnie przypomniała, że 30 stycznia będzie komisja o godz. 14:00 w sprawie 

tylko i wyłącznie hali, a potem sesja. Później poprosiła z-cę Burmistrza o przygotowanie 

wszystkich możliwych materiałów, żeby można było dyskutować.  

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Beata Szymczak 

                   Anna Kapturska 


