P R O T O K Ó Ł NR XLVII/2014
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 14 lutego 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 uczestniczył również
Sekretarz Goliny Henryk Bąk, oraz goście. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Punkt 1
XLVII Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna
Kapturska o godz. 16:37.
Punkt 2
Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli budowy Hali Sportowej
w Golinie.
Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do likwidacji Związku
Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
Zapytania i wolne wnioski.
Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że w związku z tym żeby w pierwszym kwartale
uruchomić kontrolę proponuje, aby rozszerzyć porządek o zatwierdzenie planu kontroli
Komisji Rewizyjnej. Potem podała, że na 15 radnych obecnych jest 15. Wobec czego jest
zachowane quorum i wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne. Następnie powitała
wszystkich przybyłych gości.
Później Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do głosowania nad propozycją
rozszerzenia porządku sesji w punkcie 6 o podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
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, nikt się nie wstrzymał.
Nowy porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli budowy Hali Sportowej
w Golinie.
Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do likwidacji Związku
Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
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Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
Zapytania i wolne wnioski.
Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
Zapytania i wnioski radnych
Przewodnicząca A. Kapturska przystępując do kolejnego punktu obrad powiedziała, że
sekretarz zapisze pytania i przekaże Burmistrzowi.
Radny M. Wieczorek powiedział, żeby zrezygnować z tego punktu, bo pan sekretarz nie jest
w stanie odpowiedzieć na pytania.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że pytania może przekazać.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie wiedziała że będzie taka sytuacja.
Radny W. Wojdyński powiedział, że na sesji 23 stycznia zadał pytania skierowane do
Burmistrza. Następnie przedstawił następujące pytania i wnioski:
- Poprosił, aby podać przyczynę dlaczego w budżecie szkół podstawowych w 2013 zabrakło
149 150 zł.
- Zapytał dlaczego brakło przy dowożeniu dzieci 30 000 zł.
- Złożył wniosek, aby przedłożyć Komisjom Rady na najbliższym posiedzeniu finansowo
i zadaniowo informacje dotyczące przekształcenia z ogrzewania olejowego na gazowe
wszystkich obiektów na terenie gminy.
- Zapytał czy Burmistrz podpisał umowę zobowiązanie lub inną formę pisma dotyczące
PwiK, aby ten mógł złożyć wnioski na dotację unijną na budowę kanalizacji na terenie
Konina. Wyjaśnił, że chodzi o to czy były jakieś zobowiązania lub inna forma pisma, która
pozwalałaby PwiK, Radzie Miasta Konina lub Prezydentowi złożyć wnioski o dotację na
budowę kanalizacji z wyłączeniem również Gminy Golina. Powiedział, że dochodzą takie
sygnały i chce wiedzieć czy było takie pismo.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy państwo radni mają jeszcze jakieś zapytania
i wnioski.
Radny W. Wojdyński powiedział, że na pierwsze zadane pytania nie uzyskał odpowiedzi, a
było to 23 i nie ma żadnej informacji. Dodał, że Burmistrz wyjeżdżając do Przyjmy
powiedział, że odpowiedź będzie na piśmie.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że przychyla się do wniosku radnego M.
Wieczorka, bo nie ma pana Burmistrza, więc żeby ograniczyć ten punkt.
Radny W. Wojdyński zawnioskował, żeby zapisać w protokóle z dzisiejszego posiedzenia
sesji, że na posiedzeniu sesji nie był Burmistrz lub jego Z-ca.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie był obecny pan Burmistrz, Z-ca i pani
skarbnik, tylko sekretarz był.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że nie ma radcy prawnego.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że jest to notowane.
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na komisji też byli nieobecni.
Punkt 4
Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do realizacji kolejnego punktu dotyczącego podjęcia
uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli budowy Hali Sportowej w Golinie
i powiedziała, że radni otrzymali nowy projekt, gdyż projekt złożony przez państwa radnych
miał niewłaściwy paragraf ustawy. Potem powiedziała, ze głosowanie będzie nad nowym
projektem i odczytała jego treść.
Radny K. Michalak zaproponował, żeby w § 2 zmienić treść tj. do wykonania uchwały
zobowiązuje się Burmistrza Goliny i zastąpić powierzam.
Radny Z. Maciaszek zapytał jak to jest w innych uchwałach.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, ze przeważnie jest taka forma, że powierza się
Burmistrzowi i wszędzie jest powierza się.
Radny W. Grodzki zapytał czy nie trzeba zapisać daty, bo jest termin.
W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że jest w uzasadnieniu.
Radny W. Wojdyński zaproponował poprawkę, żeby do uzasadnienia dopisać, że przyjęcie
przez Radę Miejską w Golinie uchwały w sprawie woli budowy Hali Sportowej w Golinie
pozwoli na złożenie wniosku przez Burmistrza Goliny do 28 lutego.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała w którym miejscu to jest w uzasadnieniu.
Radny W. Wojdyński powiedział, że jest to na samym początku.
Radny S. Szczepaniak powiedział, że § 2 upoważnia Burmistrza.
Radny W. Wojdyński powiedział, że to uzasadnienie precyzuje, kto ma złożyć wniosek.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nikt inny nie może złożyć.
Radny M. Zieleziński powiedział, że chciałby doprecyzować uzasadnienie: przyjecie przez
Radę Miejską w Golinie uchwały w sprawie woli budowy Hali Sportowej w Golinie na
wniosek radnych Rady Miejskiej i to co mówił radny W. Wojdyński.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że była komisja i były dyskusje.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że pani przewodnicząca odczytała wniosek i na samym
końcu jakie tam są załączniki. Dodał, że uchwała na pewno nie zaszkodzi ale czy rozpatrujący
organ będzie ją brał pod uwagę. Powiedział, że tam są załączniki jakie obowiązują.
Przewodnicząca A. Kapturska poinformowała, iż pani Golis powiedziała że ponieważ
inwestycja nie będzie rozpoczynana w roku 2014 uchwała jest niepotrzebna, ale wolą radnych
jest to żeby było oczywiste, że radni chcieli podjąć uchwałę.
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Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w tej chwili wniosek na pewno pójdzie, ale projekt
musi być zupełnie inny. Dodał, że trzeba będzie zmieniać i prawdopodobnie całą procedurę
postępowania uzyskania pozwolenia uzyskiwać od nowa, bo będzie cały plan
zagospodarowania. Powiedział, że na szczęście można to rozpocząć w 2015, bo w 2014 roku
w sytuacji jaka się wytworzyła w związku z finansowaniem jest niemożliwe żeby cokolwiek
zrobić.
Radny W. Grodzki powiedział, że wszystkie dane są podane według tego projektu, który
został zrobiony.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że innego projektu nie ma, bo bez tych danych wniosek
nie mógłby być złożony.
Radny W. Grodzki dlaczego jest mowa o innym wniosku.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że ten rodzaj hali z obiektem kulturalnym nie jest i nie
będzie finansowany. Potem powiedział, że w Urzędzie Marszałkowskim i Ministerstwie
można uzyskać informacje o tym jaki rodzaj hali przyszkolnej.
Radny Z. Maciaszek uchwała jest po to żeby Burmistrz ją wykonał.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała czy musi być rozebrany budynek.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że do tego projektu na pewno musi, ale jeśli byłby
realizowany inny projekt, czyli okazałoby się że ten projekt nie uzyska dofinansowania albo
z wyliczeń szczegółowych wyjdzie, że koszt realizacji jest taki, że gmina nie jest w stanie
wygospodarować środków, to trzeba będzie z konieczności zmieniać projekt. Powiedział, że
może się okazać, że będą boiska i trybuny to może wcale nie trzeba będzie rozbierać.
W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że radni podejmują uchwałę po to żeby taka
uchwała była w przypadku, gdy będzie potrzebna do złożenia wniosku i żeby nie wypaść
z kolejki.
Radny W. Grodzki powiedział, że wszystkie dane są według tego projektu, który już jest.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radny L. Sieczkowski prosił o zwolnienie
i chciałaby przeprowadzić głosowanie.
Radny W. Wojdyński powiedział, że ten projekt który gmina posiada traci ważność na
początku marca tego roku. Potem powiedział, żeby dokonać obojętnie jakiej czynności
budowlanej związanej z budową hali, nawet wyprowadzić nitkę gazu, która będzie
podłączona do gimnazjum, po to żeby ważność pozwolenia nie zginęła. Dodał, że jeżeli to
poleci to nie będzie nic.
W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że o szczegółach radni będą mówić kiedy
przyjdzie na to czas.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dopisywanie jest zbędne i taka forma jaka
została przekazana wystarczy. Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.
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W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 15 radnych, nikt nie był
przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Uchwała nr XLVII/191/2014 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Punkt 5
Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do następnego punktu obrad dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do likwidacji Związku
Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” i odczytała treść uchwały. Następnie
zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych podczas głosowania było 15.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych: za głosowało 10 radnych, przeciw było 2
radnych, natomiast 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała nr XLVII/192/2014 została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 6
Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do realizacji kolejnego punktu dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok i odczytała projekt uchwały.
powiedziała, że jeśli będzie potrzeba to zostanie uzupełniona. Potem powiedziała, że jeśli
będzie trzeba to zostanie uzupełnione o IV kwartał i zarządziła głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
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.
Uchwała nr XLVII/193/2014 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Punkt 7
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że w związku z tym, że nie ma Burmistrza ten
punkt nie ma racji bytu i przystąpiła do kolejnego punktu obrad.
Punkt 8
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radny L. Sieczkowski prosił o zwolnienie
i poinformowała, że następna komisja będzie 20 o godz. 14:00.
O godz. 17:03 radny L. Sieczkowski opuścił salę narad.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ma dużo różnych spraw i przedstawiła radnym
treść pisma z Prokuratury Rejonowej w Koninie, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że z tym samym oznaczeniem są dwa różne pisma.
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Radny Powiatowy M. Durczyński zapytał w jakiej sentencji.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że tymi sprawami w prokuraturze rejonowej zajmuje się
pani prokurator Woźniak i pokazuje, że rada wkracza w przepisy ustawowe. Potem
powiedział, że w uchwałach nie powinno się przejmować przepisów ustawowych. Powiedział,
że przez 13 lat nikt z tego powodu nie miał żadnego uszczerbku w tym kierunku, a teraz
będzie się tym zajmował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Następnie powiedział, że z tą
samą sygnaturą akt i datą są dwa różne pisma. Powiedział, że tak samo jest w sprawie śmieci
i to jest w wielu gminach. Potem powiedział, że prawnicy podkreślają, że nie można
przenosić tego co jest zapisane w ustawie do uchwały, czyli aktu niższej rangi, ale ludzie nie
czytają przepisów i nic złego się nie stało.
Radny Powiatowy M. Durczyński powiedział, że nie rozumie tego, bo od 2001 r. nie zmieniła
się liczba punktów 40, 10, 10 i nigdy nie była przekroczona. Dodał, że na pewno nie ma
żadnego przestępstwa i wojewoda nie uchylił.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w konkluzji jest napisane, że rada przekroczyła
swoje uprawnienia ustawowe, że wpisała to co już jest w ustawie. Potem powiedział, że po
drodze uchwały są sprawdzane i ogłaszane w Dziennikach Urzędowych, a prokuratura mówi,
że jest niedobrze.
Radny Powiatowy M. Durczyński powiedział, że co rok podaje się do PARP-y zestawienia do
15 marca i do 15 kwietnia i tam trzeba się powołać na uchwałę.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że paradoksem jest, że są dwa wnioski.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzy i jak
będzie coś nie tak to uchyli.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że otrzymała pismo odnośnie pani Agnieszki
Betler o ograniczeniu świadczenia pielęgnacyjnego.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w sprawie pani A. Betler rada nie ma kompetencji,
bo decyzje wydaje Burmistrz.
W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że Burmistrz powinien przed radą uzasadnić
dlaczego taką decyzję podjął.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że jest to uzasadnione.
Przewodnicząca A. Kapturska przeczytała list skierowany do Rady Miasta i Gminy Golina od
A. Betler, w sprawie przywrócenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Treść listu stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że było to sprawdzone niejednokrotnie, ale przepis tak
stanowi. Potem powiedział, że orzeczenie w składzie siedmiu sądów NSA jest orzeczeniem,
które obowiązuje do stosowania wszystkie instytucje. Następnie powiedział, że fakt, iż pani
ma gospodarstwo i je wydzierżawiła jest sprawą drugorzędną. Powiedział, że tak stanowi
prawo i może się odwołać, ale tak to zostało sformułowane, że pani kierownik MOPS-u
musiałaby zwracać pieniądze. Dodał, że nic na to nie można poradzić, bo od wielu lat
przepisy się nie zmieniły.
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W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała na jakiej podstawie było to otrzymywane.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że interpretacja wcześniej była inna, bo to są środki
z budżetu państwa..
Przewodnicząca A. Kapturska przedstawiła pismo skierowane do przewodniczącej rady od
pana Burmistrza. Treść dokumentu stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że wyszła informacja i od czasu kiedy Burmistrz kupił
grunty na Lubczu na jego działce w tej chwili byłby usytuowany jeden z wiatraków. Potem
powiedział, że w związku z sytuacją, iż plan nie jest wyodrębniony tylko dla tego jednego
obiektu Burmistrz nie może być. Powiedział, że Kolegium Odwoławcze jest organem, który
wskaże wójta lub burmistrza którejś gminy, bo takie są przepisy, że Burmistrz nie może sobie
naliczyć podatku i rozstrzyga to Burmistrz z Zagórowa. Powiedział, że stworzyła się taka
sytuacja, że jest duża ilość odwołań i żądań, ale w drugą stronę jest pismo, że ludzie chcą.
Następnie powiedział, że plan zagospodarowania jest całością i nie może być wyłączona
działka Burmistrza, w której Burmistrz by nie podejmował decyzji. Powiedział, że w związku
z tym wszystkie sprawy w sprawie planu będzie rozstrzygał wskazany wójt czy burmistrz
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Dodał, że wszystkie skargi i odwołania będzie
rozpatrywał niezależny organ odnośnie wszystkich.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że do Burmistrza Goliny i Rady Miejskiej
w Golinie dzisiaj wpłynęła petycja mieszkańców wsi Cienin Kolonia przeciwko planom
budowy elektrowni wiatrowych. Następnie odczytała jej treść, co stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że z wiatrakami jest taka sytuacja, że po jednej stronie
są skargi, a po drugiej jest ponad 60 podpisów osób, które chcą tej budowy.
Radny W. Grodzki zapytał kto to organizował.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że wpłynęło pismo oficjalne, w którym jest 38 stron
podpisów „za”, więc nie wiadomo kto organizował.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jest zbulwersowana, że ludzie z Kawnic
podpisują się jeżeli to ich nie dotyczy.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że są głosy w obydwie strony.
Radny M. Zieleziński zapytał, czy gmina zabezpieczyła jakieś środki finansowe na wypłatę
odszkodowań tych, którzy złożą protesty i w jakiej wysokości.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że procedura trwa i jakieś decyzje trzeba będzie podjąć.
Potem powiedział, że stosunkowo niedaleko są fermy wiatrowe Szamocin, Margonin i inne.
Potem powiedział, że nie można jednoznacznie rozstrzygać, bo wszystko jeszcze trwa i to nie
jest ten etap, a plan działa w obie strony. Dodał, że wzrasta wartość jednych gruntów,
a drugich maleje, a wypłatę odszkodowań rozstrzygnąłby sąd.
Radny M. Zieleziński powiedział, że art. 36 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mówi o tym wyraźnie, że gmina ma obowiązek.
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Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział że kiedyś radny mówił, o dołączeniu do komisji
organizacji społecznej, że burmistrz czy wójt musi pozwolić. Dodał, że oprócz zapisów
ustawowych są określone procedury i to nie jest proste.
Radny W. Grodzki powiedział, że sejm się tym tematem zajmuje i ma przegłosować, że musi
być 3 km od zabudowań.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Polska podpisała Dyrektywy Unijne, że musi
zabezpieczyć ok 20 % energii ze źródeł odnawialnych. Potem powiedział, że sejm będzie miał
znowu dylemat czy uchwalić 3 km, bo okaże się że nie ma miejsca na budowę. Dodał, że to
jak Polska zabezpieczy źródła odnawialne to nie jest prosty temat. Następnie powiedział, że
wszyscy chcą prąd, drogi i światło, ale potem podatków nie chcą płacić i nie pozwalają, żeby
coś było na ich działce.
Radny W. Grodzki powiedział, że to są ci co na ich działce ma być.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że tego nie wie, ale być może z tych podpisów jest dużo
tych, co na ich działkach jest.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że w Teleskopie słyszała, że wygrana jest sprawa
pierwszej instancji, bo firma która chciała pobudować w Gminie Krzywin 19 wiatraków
wystąpiła o odszkodowanie 180 czy 217 mln zł za utracone korzyści. Potem zapytała jak
daleko są zaawansowane sprawy.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie wiadomo po której stronie będą konsekwencje.
Potem powiedział, że dopóki sejm nie zmieni ustawy prace związane z planowaniem będą
trwały, a na pewnym etapie będzie uchwała, którą dalej będzie sprawdzał wojewoda.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nie wie w jakim momencie były prace, że
firma domaga się tylu milionów odszkodowania za utracone korzyści. Potem zapytała, czy
był już uchwalony plan.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że plan uchwala się dla planu, a nie dla konkretnej
firmy czy inwestora. Potem powiedział, że to gmina decyduje o tym, co ma być na danym
terenie. Dodał, że jeśli firma na coś dała i ma na to dowody, to jest problem.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że po podpisaniu listu intencyjnego.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że jest podobny problem w Rychwale i w innych
gminach.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że była mowa, że po podpisaniu listu
intencyjnego gmina ma zwrócić firmie 200 mln zł. Dodała, że tam jest podobna wielkość
i identyczna gmina.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że są plany odnośnie budownictwa jednorodzinnego
i zapytał jakie korzyści przez te lata poza wydatkami, są dla gminy z uchwalenia takiego
planu.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że gmina Krzywin ma 27 mln zł w budżecie,
miało być 19 wiatraków i podpisała list intencyjny. Potem powiedziała, że firma
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zadeklarowała, że uda się do Strasburga i wystąpiła o utracone korzyści 209 mln zł., a Gmina
Golina miałaby ok. 1 mln zł korzyści.
Radny W. Grodzki powiedział, że tu jest konflikt interesów.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że to są duże kwoty i niw wyobraża sobie jak
gmina miałaby płacić.
W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak wróciła do odwołania pani Betler i zapytała, czy na pewno
nie ma takiej możliwości żeby tej kobiecie przywrócić dodatek pielęgnacyjny. Potem zapytała
czy pan Burmistrz rozpatrzył to moralnie i prawnie dobrze. Dodała, że zna przypadek tego
dziecka i wie, że ono nigdy nie będzie zdrowe i nigdy ta mama nie wróci do pracy.
Powiedziała, że obowiązkiem władz i rady jest takim ludziom pomagać. Następnie
powiedziała, że wie ile kosztuje rehabilitacja tego dziecka i ile ta matka robi żeby to dziecko
ruszyło rączką czy nóżką. Dodała, że to jest choroba wyjątkowo ciężka i nieuleczalna.
Radny M. Zieleziński powiedział, że przelicznik 1 ha, żeby uzyskać z pomocy społecznej
świadczenie wynosi 192 zł. Potem powiedział, że pani dyrektor MOPS-u mówiła, że
w przeliczeniu ziemię ha to dochód 192 zł na osobę i jeżeli ta pani ma 3 ha to się kwalifikuje
do pomocy społecznej.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że chciałby tej pani pomóc, ale to nie jest tak, że ktoś
wydaje decyzje żeby komuś czegoś nie dać. Potem powiedział, że w znacznej mierze w tym
zakresie są takie przepisy. Następnie powiedział, że na pomoc społeczną są granice dochodu
i przy przekroczeniu 2 czy 3 zł ktoś nie dostaje. Dodał, że jest to zgodne z prawem, gdyż
kontrola przy wykryciu błędu przysądza do zwrotu osobie która podpisała.
Radny W. Grodzki powiedział, że powinna być kontrola umorzeń.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że jest to kontrolowane.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jest 200 mln zł odszkodowania za utratę
korzyści, a gmina miałaby korzyści w granicach 1 mln zł.
Radny M. Zieleziński powiedział, że w Internecie jest napisane, że gmina może mieć zysku 620 tys. zł z jednego wiatraka.
Radny W. Wojdyński powiedział, że posiada kwit podpisany przez urzędników, gdzie jest
napisane, że jest 20 312 zł od wiatraka, a sześć 7 049 zł.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że istniejące wiatraki mają moc 0,250 megawatu,
a nowe będą miały najmniej 2,5 megawatu. Dodał, że nie wiadomo czy będą, bo jest to
jeszcze sfera dyskusji. Powiedział, że nawet gdyby doszło do zatwierdzenia planu to dopiero
za ok. 4 lata może się coś pojawić.
Radny K. Michalak zapytał czy gmina podpisała list intencyjny z firmą Conerga w sprawie
budowy wiatraków.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że tylko Burmistrz mógłby podpisać taki list.
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że Krzywiniu chodziło tylko o list intencyjny
i zapytała czy Burmistrz będzie miał na swoim polu wiatrak.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Burmistrz nie był właścicielem gruntu i nie wiedział,
że na tym terenie będzie wiatrak.
Radny M. Zieleziński zapytał czy gmina sprawdziła kapitał założycielski firmy i powiedział,
że wynosi on 6,700 zł.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, czy radni będą mieli coś do powiedzenia i czy jakiś
inny burmistrz zadecyduje.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że ostateczną uchwałę w sprawie przyjęcia planu
zagospodarowania podejmuje rada gminy, a wszystkie opisy do tego planu po uchwaleniu
uchwały są przekazywane do organu wojewódzkiego. Dodał, że w ostatnim okresie czasu
zdarza się, że wojewoda uchyla uchwałę i tak się stało w Rychwale.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że gdy była dyskusja o wiatrakach, to przyjechał pan, który
powiedział ile z wiatraka może być, że 2 % od kwoty i powiedział ile taka budowla może
kosztować. Dodał, że była mowa o wiatrakach 2 i 2,5 megawata i wszyscy radni podeszli
z entuzjazmem. Potem powiedział, że są podjęte trzy uchwały, a w tej chwili wszystko się
robi w drugą stronę.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w Rychwale firma skarży burmistrza.
W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała co na tym etapie firma może chcieć.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że na tym etapie nic.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała, kiedy gminie coś grozi.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nawet jak będzie uchwała uznana przez to do
powstania jest jeszcze daleka droga.
Potem nastąpiła krótka dyskusja, w której radny W. Wojdyński powiedział, że mieszkaniec
Goliny zadał pytanie co to jest MPZP. Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jest
Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Następnie radny W. Wojdyński powiedział,
że na liście do podpisu było MPZP.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała list od mieszkańców miasta i Gminy Golina, który
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radny W. Grodzki zapytał kto pisał treść listu.
W-ce przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że podpisy były zbierane wcześniej, a 13 jest
napisane pismo.
Radny K. Michalak zapytał kto jest autorem pisma i powiedział, że radni nie znają takich
szczegółów.
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jest to bardzo fachowo napisane.
Radny K. Michalak zapytał skąd jest ta wiedza.
Radny W. Grodzki zapytał czy sekretarz coś wie na ten temat.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie zajmuje się Planami Zagospodarowania
Przestrzennego. Dodał, że spór toczy się o to, że ci co dostaną pieniądze są za, a sąsiad, który
nie dostanie jest przeciw.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że gmina dużo straci na wiatrakach.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że na całym świecie ludzie z tym żyją.
Radny W. Wojdyński powiedział, że jest duży nacisk na budowę wiatraków.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że otrzymała pismo z Warszawy.
Radny W. Wojdyński powiedział, że radni chcą wiedzieć o wszystkim co pozytywne
i negatywne. Dodał, że jeżeli przedstawiciel firmy zagwarantowałby podpisem i pieczątką
określone dochody z wiatraków przez 30 lat, to byłoby to uzasadnione.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nikt nie może tak powiedzieć, ponieważ w Polsce
zmieniają się przepisy. Potem powiedział, że rada na końcu będzie rozstrzygać wszystkie za
i przeciw. Dodał, żeby do tematu spokojnie podejść i rozpatrzyć.
Radny W. Wojdyński powiedział, że trudno jest określić, czy w głosowaniu brać pod uwagę
głosy mniejszości czy większości.
O godz. 17:54 sołtysi oraz w-ce przewodnicząca Z. Kasprzak opuścili salę narad.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że głosów się nie waży tylko się liczy.
Radna I. Kościelska powiedziała, że chciałaby otrzymać ksero pisma od mieszkańców.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że pismo jest skierowane do przewodniczącej
oraz radnych, więc zostanie udostępnione.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że przepisy o ochronie danych osobowych bardzo się
zmieniły na niekorzyść odpowiedzialności tych co używają. Następnie poprosił, żeby
korzystać w rozsądny sposób.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że nie chce pisma.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jest zobowiązana dostarczyć wszystkim.
Radna U. Furmaniak zaproponowała, żeby zakończyć dyskusję, bo jeśli dojdzie do
głosowania to na pewno jeszcze będzie komisja.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że prosty człowiek musiałby być prawnikiem, bo na każdym
kroku oszukują. Potem powiedział, że chodził pan z Kostrzyna, że wzdłuż drogi będzie
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budowany rurociąg, będą światłowody i że zapłacą za to. Następnie powiedział, że okazało
się, że są robione księgi wieczyste i żeby sprzedać ziemię trzeba znaleźć firmę.
Radna U. Furmaniak powiedziała, że to samo jest ze słupami wysokiego napięcia.
Punkt 9
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że następna
komisja będzie 20, a następnie o godz. 18:00 zamknęła obrady XLVII Sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Szymczak
Anna Kapturska
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