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P R O T O K Ó Ł  NR  VI/2015 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 6 marca 2015 roku 
 

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

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk i Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz. Lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

VI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:10 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych jest 15, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. 

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Punkt 2 

Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z IV i V sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Golina środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad nie zostały wniesione zmiany. 
 

Punkt 3 

Radny K. Substelny zawnioskował o przyjęcie protokołów z IV i V sesji z pominięciem 

odczytywania podczas dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z IV i V sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały przyjęte. 
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Radny S. Szczepaniak zauważył, że w sprawozdaniu zostało wykazane, że w dniu 31 stycznia 

burmistrz brał udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Kraśnica, a przecież zebranie dopiero 

się odbędzie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przyznał, że nastąpiła pomyłka i powinno być wpisane 

zebranie sprawozdawcze OSP Kawnice. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się jakie jest stanowisko rodziców w sprawie zamiaru 

zlikwidowania filii przedszkola w Kawnicach. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że po złożeniu szczegółowych wyjaśnień, że 

przedszkole nie zostanie zlikwidowane tylko przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej 

w Kawnicach i będzie funkcjonowało w ramach oddziału przedszkolnego, rodzice nie wnieśli 

żadnych zastrzeżeń.     
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy znana jest już ostateczna wartość opracowania projektu 

budowy hali widowiskowo-sportowej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że jeszcze nie została podpisana umowa  

z projektantem, ale po długotrwałych negocjacjach opracowanie projektu budowy hali 

powinno zamknąć się w kwocie 100 tys. zł. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się czego dotyczyło spotkanie z Prezesem 

Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że została przeprowadzona rozmowa na 

temat zakresu działalności i oferowanych usług przez PWiK wraz z przedstawieniem 

wstępnej oferty przejęcia infrastruktury w miejscowościach Węglew i Kraśnica pod 

działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz nawiązania 

współpracy w zakresie budowy na terenie gminy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nie 

zostały jednak podjęte żadne decyzje w omawianych sprawach. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek zapytał się, czy zostanie zakończona modernizacja ul. Poniatowskiego oraz 

zgłosił potrzebę wyznaczenia na drodze przejść dla pieszych. Następnie zapytał się kiedy 

firma budująca sieć gazociągową na terenie miasta naprawi chodniki, które zostały 

uszkodzone podczas wykonywanych prac oraz czy można byłoby gruz ze spalonego budynku 

GOK, z terenu po dworcu PKS i z budynku po salonie gier, przeznaczyć na naprawę dróg.    
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy zostały podjęte decyzje odnośnie poprawy 

bezpieczeństwa w miejscu posadowienia skrzynek energetycznej i gazowej przy ul. 

Piaskowej.  
 

Radny S. Szczepaniak zapytał się z jakich środków finansowane jest utwardzenie tłuczniem 

drogi pomiędzy stawami w Kraśnicy. 
 

Radny W. Wojdyński zgłosił niskie ciśnienie oraz dziwny zapach wody do spożycia. Zapytał 

się, czy strażnicy Straży Miejskiej będą pełnić dyżury wspólnie z Policją. Następnie zgłosił 

uprzątnięcie śmieci z ulic oraz oczyszczenie poboczy na ul. Cmentarnej, a także uzupełnienie 

dziur na drogach gruntowych Os. Zachód.  
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Radny J. Szrama zapytał się kiedy zostaną podłączone lampy uliczne w Brzeźniaku oraz czy 

zostanie zorganizowana dla rolników pomoc w Urzędzie Miejskim w Golinie w zakresie 

wypełniania wniosków o dopłaty ze środków unijnych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że pracownicy Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w Koninie będą pomagać przy wypełnianiu wspomnianych 

wniosków. 
 

Radna I. Kościelska poprosiła o uzupełnienie dziur na drodze w Przyjmie – Olszynki na 

odcinku od posesji p. Paszka do posesji p. Bryski. 
 

Radny M. Wieczorek poprosił o naprawę dwóch wiat przystankowych przy drodze krajowej 

K92 we Węglewie oraz zapytał się, czy zostały podjęte decyzje odnośnie rozwiązania 

problemu z przejeżdżającymi w kierunku Zarzyna samochodami ciężarowymi. 
 

Radna Z. Kasprzak zgłosiła o naprawę chodnika na ul. Słowackiego przy posesjach nr 10 i 12. 
 

Radna A. Kapturska wniosła o naprawę drogi gminnej na terenie Adamowa na odcinku od 

Spławia do stacji kolejowej Spławie. 
 

Radny W. Grodzki zasygnalizował, że droga w kierunku Kolna za kościołem pw. Św. Jakuba 

jest nieprzejezdna ze względu na zalewanie jej wodami z pobliskich źródełek. Następnie 

zgłosił o uprzątnięcie terenu miejskiego parku, szczególnie w dolnej jego części. Problem 

stanowią bobry, które niszczą drzewa.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że podpisał zlecenie na wycięcie 15 drzew. 

Stwierdził, że w budżecie nie zostały przewidziane środki finansowe na rozwiązanie tego 

problemu, ale są czynione starania zaradzające poprawie wyglądu parku. 
 

Radny W. Wojdyński przypomniał o usunięciu usypiska ziemi na ul. Sikorskiego i ZWM oraz 

o uzupełnienie asfaltu przy studzienkach na ul. Cmentarnej. Wykonawca kanalizacji 

deszczowej powinien w ramach rękojmi uporządkować teren po wykonaniu przedsięwzięcia. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że sprawdzi w dokumentacji do kiedy 

obowiązuje rękojmia. 
 

Punkt 6 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki. 
 

Ze względu na brak uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyodrębnienia w budżecie 

Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta i stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

Punkt 7 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

na rok 2015. Przypomniała, że proponowane zmiany w budżecie zostały szczegółowo 

omówione podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dn. 26 lutego br. 
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I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2015 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
 

Ze względu na brak zapytań i uwag do przestawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
  
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła przerwę w obradach VI sesji Rady Miejskiej 

w Golinie, która trwała od godz. 13:00 do 13:25. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady VI sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

Punkt 8 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
 

Radny J. Mirek wyjaśnił w jaki sposób odbierane są odpady komunalne od osób 

prowadzących działalność gospodarczą. Powiedział, że w roku 2014 Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej wywiózł na wysypisko śmieci w Kleczewie ok. 150 t. odpadów 

odebranych od przedsiębiorców, z którymi ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie zawarł umowy na 

odbiór odpadów. Następnie wyjaśnił, dlaczego gmina dopłaca do wywożonych ton odpadów 

na wysypisko śmieci w Koninie przy ul. Sulańskiej. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy będą nakładane kary na mieszkańców, którzy 

odstawiają śmieci w sposób niezgodny ze złożoną deklaracją. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że pracownicy Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej odbierali w tym samym czasie zarówno śmieci niesegregowane 

jak i segregowane, co jest niedopuszczalne. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się w jaki sposób będzie odbywać się kontrola odbieranych 

odpadów na terenie gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że do Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej została przekazana z Urzędu Miejskiego informacja dotycząca złożonych 

deklaracji przez mieszkańców gminy i pracownicy ZGKiM w Golinie będą sprawdzali 

podczas odbioru śmieci, czy odstawiane odpady zgodne są ze złożoną deklaracją. Także 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Golinie wspólnie ze Strażnikiem Miejskim będą 

przeprowadzali kontrole na terenie gminy. Następnie oznajmił, że dotychczasowa wysokość 

stawki opłaty za niesegregowanie odpadów nie mobilizuje społeczeństwa do segregacji 

śmieci.  
 

Radny M. Kwaśniewski oznajmił, że po przeprowadzeniu kontroli w terenie muszą zostać 

wyciągnięte wnioski i zastosowane restrykcje w stosunku do osób, które odstawiają odpady 

niezgodnie ze złożoną deklaracją. 
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Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w stosunku do osób odstawiających odpady 

niezgodnie z deklaracją  będą naliczane kwoty zaległości do zapłaty, które jeżeli nie zostaną 

uregulowane w wyznaczonym terminie będą przekazywane do egzekucji przez Urząd 

Skarbowy, a następnie przez komornika.   
 

Radny K. Substelny zapytał się jaki procent mieszkańców gminy nie płaci za śmieci.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że zaległości za odbiór odpadów za 2013 r. wynoszą  

9 tys. zł, natomiast za 2014 r. – 67 tys. zł. Do wszystkich tych osób zostały wysłane 

upomnienia. Na terenie gminy Golina objętych obowiązkiem płatności za odpady jest 10 800 

mieszkańców. Jest także pewien procent mieszkańców, którzy ze względu na trudną sytuację 

materialną bądź zdrowotną nie złożyli deklaracji i nie regulują opłat za śmieci.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o sposób realizacji zapisu w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Golina dotyczącego odstawiania popiołu w oddzielnych 

pojemnikach. Przypomniał, że popiół stanowi ponad 50% odstawianych odpadów do RIPOK 

(Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Stawka za popiół jest o 70 zł 

niższa od stawki za pozostałe odpady, a więc jeżeli odstawiany byłby także czysty popiół to 

ZGKiM płaciłby mniej.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że popiół nie został wyodrębniony w żadnym zapisie 

ustawowym. Ustalony jest tylko kod popiołu jako odpadu komunalnego. Z przeprowadzonych 

wyliczeń wynika, że jeżeli popiół byłby odstawiany oddzielnie to oszczędności z tego tytułu 

wyniosłyby ok. 60 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że ZGKiM musiałby wykonać dodatkowe 

kursy w celu odbioru tylko samych popiołów, a to są koszty w wysokości 120 - 150 tys. zł. 

Następnie powiedział, że w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nie 

został zapisany rodzaj odbieranych odpadów tylko wskazane jest jakie pojemniki powinien 

posiadać właściciel nieruchomości. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że ilość oddawanych śmieci segregowanych stanowi tylko 

10% w stosunku do ilości oddawanych śmieci ogółem. Oznajmił, że ekonomicznie zasadne 

byłoby oddzielne odbieranie popiołów i odstawianie na wysypisko. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk przypomniał, że w najbliższym czasie będzie trzeba zmienić 

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w związku ze znowelizowaniem 

ustawy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił modele segregacji odpadów komunalnych 

opracowane przez Ministerstwo Środowiska, które zaleca odrębny odbiór popiołów w okresie 

grzewczym. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy zbiórkę odpadów selektywnych prowadzoną przez 

skupy odpadów na terenie gminy można zaliczyć do ogółu odpadów odstawianych przez 

gminę.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w powyższym temacie zostało 

wystosowane zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego i czekamy na odpowiedź. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że najprawdopodobniej Urząd Marszałkowski nie jest  

w posiadaniu takich informacji. 
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że posiada opinię prawną mówiącą, że Urząd Marszałkowski 

powinien udzielić odpowiedzi we wspomnianym zakresie. 
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II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski złożył wniosek o przyjęcie stawki w wysokości 

7,00 zł za odpady selektywne i 12,00 zł za odpady nieselektywne. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że przy ustaleniu stawek w wysokościach 

zaproponowanych przez radnego M. Majewskiego gmina będzie zmuszona z budżetu gminy 

pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że odpady mają być zbierane w sposób selektywny,  

a mała różnica w stawkach nie spowoduje zmobilizowania społeczeństwa do segregowania 

odpadów.  
 

Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że segregacja odpadów nie jest trudna. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że mieszkańcy, z którymi rozmawiał stwierdzili, że stawki   

w wysokości 7,00 zł i 14,00 zł są odpowiednie i do przyjęcia. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz stwierdziła, że jeżeli zostaną ustalone stawki  wysokości 

7,00 zł i 12,00 zł to nadal będzie utrzymywał się deficyt w gospodarowaniu odpadami 

komunalnymi, za który to zapłacą wszyscy mieszkańcy gminy.  
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że mieszkańcy chcieliby, aby na terenie gminy zostały 

przywrócone kosze do segregacji odpadów, co przyczyni się do zwiększenia segregowanych 

odpadów. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że przede wszystkim ilość pojemników do 

segregacji należałoby zwiększyć przy blokach. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że segregacja odpadów w blokach jest możliwa, tylko należy 

częściej wynosić śmieci do pojemników. Natomiast ustalenie niskiej stawki za odpady 

niesegregowane nie zmobilizuje mieszkańców do segregacji śmieci. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że w zakresie segregowania odpadów należy 

prowadzić edukację już od najmłodszych lat.  
 

Ze względu na brak dalszych uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła 

głosowanie nad stawkami opłat w wysokości 7,00 zł za odpady komunalne segregowane  

i 14,00 zł za odpady komunalne niesegregowane zaproponowane przez Burmistrza Goliny. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 4 radnych, przeciw 9 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym zaproponowane stawki przez Burmistrza Goliny nie zostały 

przyjęte. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

złożonym przez radnego M. Majewskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw 4 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku  z powyższym wniosek radnego M. Majewskiego został przyjęty. 
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I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty ze stawkami w wysokości 7,00 zł i 12,00 zł. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem powyższego 

projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw 3 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty została podjęta  

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że radni muszą być świadomi, że przy tak uchwalonych 

stawkach za odpady z budżetu gminy będzie trzeba dofinansować w wysokości 200 tys. zł 

funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, które to środki można byłoby 

przeznaczyć na wiele innych potrzebnych w gminie inwestycji. Powiedział, że ustawa  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że odpady powinny być zbierane  

i odbierane w sposób selektywny, a przy ustalonej stawce w wysokości 12,00 zł za odpady 

niesegregowane nigdy nie doprowadzimy do zobligowania mieszkańców, aby segregowali 

śmieci. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że jeżeli nie będą realizowane zapisy uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie to nigdy nie skończy się dopłacanie  

z budżetu gminy do śmieci. Stwierdził, że powinna być przeprowadzana kontrola w zakresie 

czy mieszkańcy odstawiają niesegregowane odpady, a płacą stawkę za odbiór odpadów 

segregowanych.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że należy zobligować pracowników ZGKiM 

Sp. z o.o. w Golinie, aby kontrolowali odbiór odpadów od poszczególnych mieszkańców  

w zależności od złożonych przez nich deklaracji. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że jeżeli mieszkańcy bloków w Golinie nie zadeklarują, że 

będą segregowali odpady to nie ma sensu zwiększania liczby pojemników do segregacji przy 

blokach, ponieważ koszty odbioru odpadów jeszcze wzrosną.  
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odpowiedział, że mieszkańcy bloków 

zadeklarowali, że będą segregować śmieci. Wyjątek stanowią mieszkańcy bloku nr 1. 
 

Radny M. Kwaśniewski poprosił, aby zostały dokonane dokładne wyliczenia wysokości 

kosztów, jakie gmina będzie zmuszona ponieść w związku z uchwalonymi stawkami za 

odbiór odpadów. 

Punkt 9 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

siedziby obwodowej komisji wyborczej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że lokal wyborczy w Domu Kultury w Golinie 

nie spełnia wystarczających wymogów do przeprowadzania wyborów i dlatego została 

podjęta decyzja o przeniesienie lokalu wyborczego do budynku Biblioteki w Golinie.  
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Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy z budżetu gminy będą musiały zostać zapewnione 

środki finansowe na zorganizowanie lokalu wyborczego w budynku Biblioteki. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że na zorganizowanie lokali wyborczych 

przyznawane są pieniądze z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. 
 

Ze względu na brak uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany siedziby obwodowej 

komisji wyborczej została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz  Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na pytania i wnioski radnych: 

- odnośnie dokończenia modernizacji ul. Poniatowskiego powiedział, że obecnie w budżecie 

Powiatu Konińskiego nie ma zaplanowanych środków na tę inwestycję, natomiast po 

zakończeniu inwestycji zostaną wyznaczone przejścia dla pieszych, 

- naprawa chodników zniszczonych podczas budowy sieci gazociągowej zostanie wykonana 

przez inwestora po ustąpieniu przymrozków, 

- w sprawie przerobienia na tłuczeń gruzu z budynku GOK i dworca PKS powiedział, że 

należy zorientować się jakie byłyby to koszty, 

- sprawa skrzynki energetycznej i gazowej przy ul. Piaskowej została zgłoszona do Zarządu 

Dróg Powiatowych. Burmistrz przyznał, że sprawę ze względu na zapewnienie 

bezpieczeństwa należy jak najszybciej załatwić, 

- utwardzanie dróg na terenie Kraśnicy wykonywane jest w ramach zaplanowanego 

przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego, 

- w sprawie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy odpowiedział, że zgodnie  

z opinią Sanepidu, parametry jakości wody są w normie. 
 

Radny M. Wieczorek powiedział, że rozmawiał z kierownikiem Zakładu Usług Wodnych  

w Koninie p. Stanisławem Zalewskim, któremu nie są znane zgłaszane przez radnego  

W. Wojdyńskiego problemy z wodą. Obiecał, że niezwłocznie zainteresuje się tą sprawą. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi: 

- planowane jest rozpoczęcie współpracy Straży Miejskiej z Policją polegającej na pełnieniu 

wspólnych dyżurów. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że ziemia z ulicy Gen. Sikorskiego i ZWM zostanie 

uprzątnięta przez ZGKiM w Golinie, natomiast uzupełnienie asfaltu na ul. Cmentarnej 

zostanie wykonane po ustąpieniu mrozów przez wykonawcę kanalizacji.  
 

Radny W. Wojdyński przypomniał o uprzątnięciu z piasku poboczy na ul. Cmentarnej.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że usługi wykonywane przez równiarkę zostaną 

rozpoczęte dopiero po ustąpieniu odwilży.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk w sprawie podłączenia lamp ulicznych w Brzeźniaku powiedział, że 

odbyły się ustalenia z projektantami i wyliczenia kosztów podłączenia oświetlenia, jednak  
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w budżecie gminy nie ma przewidzianych środków na ten cel. Oznajmił, że koszt podłączenia 

oświetlenia ulicznego np. w Barbarce wyniósłby ok. 170 tys. zł. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że w Brzeźniaku zostały zakupione lampy ze 

środków funduszu sołeckiego i inwestycja musi zostać dokończona. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że postawienie 1 słupa wraz z 1 lampą i 50 m kablem 

kosztuje 5 tys. zł. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiadając na kolejne zapytania radnych powiedział, że 

w pisaniu wniosków o dopłaty rolnicze pomocą służyć będą pracownicy Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie. Odnośnie uzupełnienia dziur na 

odcinku drogi w Przyjmie Olszynki obiecał zająć się zgłoszonym problemem.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk w sprawie przejazdów samochodów ciężarowych drogą w kierunku 

Zarzyna powiedział, że jeżeli przy drodze postawiony zostanie znak z ograniczeniem tonażu, 

to zakaz dotyczyć będzie wszystkich pojazdów spełniających ograniczenie. 
 

Radny M. Wieczorek oznajmił, że droga zostanie zniszczona przez duże natężenie ruchu 

samochodów ciężarowych.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że należałoby przy drodze uruchomić kontrole 

prędkości. Następnie odnośnie naprawy chodnika na ul. Słowackiego powiedział, że wycena 

usługi zostanie zlecona ZGKiM w Golinie. W sprawie naprawy drogi gminnej w Adamowie 

powiedział, że naprawę drogi można zrealizować ze środków funduszu sołeckiego.  
 

Punkt 11 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny J. Mirek oznajmił, że radny M. Majewski składając wniosek w sprawie ustalenia 

stawek za odbiór odpadów w wysokości 7,00 zł i 12,00 zł stwierdził, że w budżecie gminy 

jest deficyt. Powiedział, że radny M. Majewski w swoich wypowiedziach jest 

niekonsekwentny, ponieważ zaproponowane i przyjęte stawki przez większość radnych 

doprowadzą do zwiększenia deficytu w budżecie gminy. Zapytał się radnego  

M. Majewskiego, czy przeliczył zaproponowane wysokości stawek, ponieważ stawiając taki 

wniosek radny powinien znać źródło sfinansowania deficytu. Następnie zapytał się, czy 

można zaskarżyć podjętą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ponieważ 

niezgodna jest z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski oznajmił, że nie jest wiadome ile osób 

zadeklaruje się, iż będzie segregować odpady. Koszty za gospodarowanie odpadami znane 

będą dopiero w ciągu roku.  
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że wyliczenia w budżecie gminy na rok 2015 

wykazują, że wydatki i dochody odnośnie zagospodarowania odpadów nie są zrównoważone.  
 

Radny J. Mirek zapytał się radnego M. Majewskiego z jakich środków finansowych 

proponuje pokryć deficyt budżetowy. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

została podjęta większością głosów, więc uważa, że należy na dzisiaj zamknąć ten temat. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński zapytał się, czy radni uważają, że w budżecie gminy Golina 

są środki finansowe, z których będzie możliwe dofinansowywanie systemu gospodarki 

odpadami. 
 

Radna Z. Kasprzak zaproponowała, aby została sporządzona kalkulacja liczby mieszkańców  

z miasta Golina, którzy segregują odpady oraz liczby mieszkańców poszczególnych 

miejscowości z terenu gminy, ponieważ dodatkowe koszty generuje odstawianie odpadów 

niesegregowanych. 
 

Radny W. Grodzki zasugerował, aby mieszkańcy zgniatali butelki plastikowe. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że decydując się na postawienie na terenie gminy 

dodatkowych pojemników do segregacji odpadów musimy liczyć się jeszcze z większymi 

kosztami.  
 

Radny J. Szrama opuścił o godz. 15:15 obrady VI sesji Rady Miejskiej w Golinie, wobec 

czego stan obecnych radnych wynosi 14.   
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski stwierdził, że nie jest prawdą, że częstotliwość 

wywozu śmieci z pojemników przy blokach jest duża.  
 

Radny K. Szymański powiedział, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 

w Golinie Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że jeżeli wszyscy mieszkańcy gminy będą 

segregować śmieci,  a więc będą płacić stawkę w wysokości 7,00 zł to z budżetu gminy nie 

będzie trzeba dopłacać do gospodarowania odpadami. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powtórzył, że w jego ocenie, ustalona stawka w wysokości 12,00 zł 

za odpady niesegregowane nie spowoduje, iż mieszkańcy zaczną segregować śmieci. 

Powiedział, że stawka za odstawianie odpadów niesegregowanych powinna być wysoka, aby 

na mieszkańcach wymusić segregację śmieci. Natomiast przy stawkach w wysokości 7,00 zł 

za odpady segregowane i 12,00 zł za odpady niesegregowane nie wszyscy mieszkańcy 

zdecydują się na segregowanie odpadów. 
 

Radny K. Szymański oznajmił, że należy np. po 3 miesiącach sprawdzić, czy mieszkańcy 

zdecydowali się na odstawianie segregowanych odpadów.   
 

Radny W. Grodzki opuścił o godz. 15:25 obrady VI sesji Rady Miejskiej w Golinie, wobec 

czego stan obecnych radnych wynosi 13.   
 

Radny K. Substelny zapytał się, czy będą udzielane dofinansowania do budowy 

przyzagrodowych oczyszczalni.  
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy będą na terenie gminy prowadzone kontrole prędkości 

przy zastosowaniu przenośnego radaru. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zostały wystosowane do 6 firm zapytania 

ofertowe, na które 3 firmy udzieliły odpowiedzi. W najbliższym czasie zostanie podjęta 

decyzja, z którą z firm zostanie podpisana umowa na dzierżawę radaru. Burmistrz 

przypomniał, że w tegorocznym budżecie gminy zostały zaplanowane dochody w wysokości 

270 tys. zł uzyskane z mandatów za przekroczenia dozwolonej prędkości. 
 

Sołtys Kawnic J. Modelski zapytał się od kiedy będzie można realizować przedsięwzięcia  

w ramach środków funduszu sołeckiego przeznaczone na utwardzenie i równanie dróg 

gruntowych. Następnie zaproponował, aby została wybrana jedna firma, która na terenie 

sołectw wykonywałaby te usługi.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński przyznał rację sołtysowi J. Modelskiemu i stwierdził, że 

prace na drogach gruntowych zostaną rozpoczęte kiedy skończą się przymrozki i będzie na 

drogach sucho. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że ZGKiM w Golinie mógłby wziąć w leasing 

równiarkę i świadczyć usługi równania dróg gruntowych na terenie gminy. 
 

Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński zapytał się, czy magazyny wody na terenie 

hydroforni w Golinie są zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich. Oznajmił, że 

obowiązkiem gminy jest dbałość o dostarczanie i o jakość wody. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że w opinii wydanej przez Państwowy 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koninie parametry jakości wody dostarczanej 

mieszkańcom nie budzą zastrzeżeń. Następnie powiedział, że z informacji Państwowego 

Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że Zakład Usług Wodnych nie informuje  

o powstałych awariach na terenie hydroforni i przerwach w dostawach wody. 
 

Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński powiedział, że w ostatnim okresie czasu 

bardzo dużo jest awarii w hydroforni w Golinie. Następnie poprosił o rozwiązanie problemu 

w ruchu drogowym na ulicach Os. Wschód, a szczególnie na skrzyżowaniu ulic Jasnej  

i Długiej, które jest bardzo niebezpieczne. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński obiecał zająć się zgłoszonym problemem. 
 

Radna A. Kapturska zaproponowała, aby tłuczeń, który będzie wykorzystany na utwardzenie 

dróg gminnych na terenie sołectw w ramach środków z funduszu sołeckiego pochodził  

z jednego źródła. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że będą wysyłane zapytania ofertowe i zostanie 

wybrana najkorzystniejsza oferta. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, czy można byłoby przekazać powiatowi gruntową 

drogę gminną, która prowadzi do stacji kolejowej Spławie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że Starosta Powiatu Konińskiego oczekuje, aby 

to gminie przekazać część dróg powiatowych. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zgłosił potrzebę wymiany żarówek w 2 lampach drogowych  

w Adamowie. Następnie powiedział, że w ostatnim czasie firma energetyczna wymieniła 

sprawne żarówki, natomiast nie zostały wymienione przepalone żarówki.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że została przeprowadzona rozmowa  

z konserwatorem oświetlenia drogowego p. Nowickim, któremu zostały zgłoszone usterki 

związane z oświetleniem na terenie gminy.  
 

Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że należy uzupełnić tłuczniem dziury na odcinku 

drogi z Przyjmy Cegielni do Adamowa.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że ze środków funduszu sołeckiego sołectwa mogą łączyć  

inwestycje. 
 

Komendant Straży Miejskiej w Golinie Z. Staszak poprosił radnych o zajęcie się problemem 

związanym z bezpańskimi psami. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński przyznał, że problem z bezpańskimi psami na terenie gminy 

jest ogromny. Powiedział, że Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji będzie 

przystępował do budowy schroniska na terenie gminy Krzymów.  
 

Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że Spółka Polskie Koleje Państwowe przeprowadza 

modernizację torów kolejowych na odcinku w stronę Poznania. Wzdłuż torów biegną drogi, 

które są drogami dojazdowymi do pól. Przedstawiciele kolei zapowiadają już, że wprowadzą 

dla rolników zakaz poruszania się po tych drogach, ponieważ drogi te są własnością Polskich 

Kolei Państwowych.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przyznał, że jest to duży problem i powiedział, że zostaną 

przeprowadzone wyjaśnienia z przedstawicielami PKP. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski poprosił o wyrównanie dróg gruntowych na 

terenie Kawnic.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że po zakończeniu odwilży rozpoczną się na 

terenie gminy kompleksowe równania dróg gruntowych. 
 

Punkt 12 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:00 obrady VI sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
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