
1 

 

P R O T O K Ó Ł  NR  X/2015 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

8 września 2015 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

Henryk Bąk i radca prawny Alicja Płoszewska. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 

2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

X 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 14 (nieobecna radna I. Kościelska), 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 X sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2015-2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Golina. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich 

usytuowania i warunków sprzedaży.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2014.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Golina na lata 2015 – 2020.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej przy ul. 

Bohaterów II Wojny Światowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego  

i ustalenia wysokości bonifikaty.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2016 – 2019. 

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad X sesji nie zostały zgłoszone i wprowadzone zmiany. 
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Punkt 3 

Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji bez odczytywania 

na dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z VIII i IX sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały 

przyjęte. 
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że nie został podany pod głosowanie porządek obrad sesji. 
 

Radca prawny A. Płoszewska oznajmiła, że jeżeli do porządku obrad nie zostały 

wprowadzone zmiany to nie jest wymagane jego przegłosowanie.  
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski zapytał się o skład osobowy powołanego 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w skład zespołu wchodzą m. in. gminny 

komendant OSP, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o szczegóły ustaleń ze spotkania w sprawie ruchu  na drodze 

powiatowej Golina – Kazimierz Bisk. w związku z planowanym wprowadzeniem zakazu 

ruchu dla pojazdów o tonażu 18 t. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że zgodnie z zarządzeniem Starosty 

Konińskiego na drodze powiatowej Golina – Kazimierz Bisk. został wprowadzony zakaz 

ruchu dla pojazdów o masie powyżej 18 t. Na spotkaniu w Kazimierzu Bisk. omawiana była 

sprawa usytuowania znaków z ograniczeniem tonażu jak również kosztów ich sfinansowania 

przez gminę Golina, Kazimierz Bisk. i powiat koniński. Koszt znaków przypadający na gminę 

wynosi 43 tys. zł.  
 

Radna A. Kapturska poprosiła o wyjaśnienia dotyczące opracowania planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla gminy Golina.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że z firmą Doradztwo Gospodarcze 

Agnieszka Waszkowiak została podpisana umowa na opracowanie dla gminy Golina planu 

gospodarki niskoemisyjnej, który wymagany jest przy składaniu wniosków o dofinansowanie 

środków unijnych. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się jakie inwestycje planowane są w ramach programu 

Obszarów Strategicznej Interwencji na terenach gmin należących do Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że z programu Obszarów Strategicznej 

Interwencji w ramach Związku mogą skorzystać gminy Golina, Krzymów, Stare Miasto  

i Rzgów. Rozpatrywane są możliwości pozyskania funduszy na wybudowanie kanalizacji 

sanitarnej w wymienionych gminach. Następnie przedstawił zaangażowanie prac przy 
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wykonaniu odcinka wodociągu w Kawnicach oraz postawienia wiaty przystankowej  

w Kawnicach. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy podczas spotkania z wójtem gminy Słupca panią 

Grażyną Kazuś omawiana była naprawa odcinka drogi z Lubcza do Cienina.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński potwierdził, że temat wspomnianego odcinka drogi był 

omawiany podczas spotkania w Słupcy jak również odcinek drogi z Wilcznej do Barbarki.  
 

Radna A. Kapturska zapytała się o klasyfikację drużyn pożarniczych reprezentujących gminę 

Golina podczas powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w kategorii A OSP Kraśnica zajęła 4 

miejsce, natomiast w kategorii C OSP Spławie zajęła 3 miejsce, a w bojówce 1 miejsce 

wspólnie z OSP Brzeźno. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się do kiedy można zgłaszać szkody w uprawach wywołane 

przez suszę. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że można jeszcze składać wnioski na 

powstałe szkody w uprawach ziemniaków, buraków i kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w gminie prowadzony jest rejestr cudzoziemców 

zamieszkujących na terenie gminy oraz czy te osoby regulują opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że gmina nie prowadzi rejestru 

cudzoziemców. Obiecał, że zostanie sprawdzone, czy właściciele nieruchomości, którzy 

wynajmują tym osobom mieszkania ujęli je w deklaracjach. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zaobserwował, że w Głodowie w dniu odbioru odpadów 

komunalnych przed domkami letniskowymi nie są wystawiane pojemniki ze śmieciami. 

Zastanawia się, czy na terenie domków letniskowych funkcjonują szamba. 
 

Radny J. Szrama powiedział, że na żwirownię w Przyjmie nadal przywożone są podejrzane 

odpady. Następnie zauważył, że przy fontannie na Pl. K. Wielkiego w Golinie leży pełno 

niedopałków papierosów. 
 

Radny M. Kwaśniewski potwierdził, że późnym wieczorem na teren żwirowni w Przyjmie 

przyjeżdża podejrzany transport.  
 

Radny M. Wieczorek poprosił o naprawę wiat przystankowych we Węglewie oraz o wycięcie 

drzew, które zasłaniają widoczność i zagrażają bezpieczeństwu uczestnikom drogi.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się kiedy zostaną wycięte drzewa rosnące 

przy drodze krajowej w Kawnicach za przystankiem autobusowym, które już dawno temu 

zostały oznaczone do wycinki. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się kiedy zostanie oznaczone przejście dla pieszych przy 

gimnazjum oraz kiedy zostanie założony próg zwalniający na ul. Kopernika. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy przed okresem zimowym zostaną jeszcze wykoszone 

pobocza przy drogach. 
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Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska odpowiedział, że pobocza będą jeszcze przed zimą 

wykaszane, najprawdopodobniej w miesiącu październiku.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poprosił radnych i sołtysów o wskazanie miejsc, które 

wymagają uprzątnięcia i wykoszenia dla poprawy przejazdu drogami.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zgłosił, że rolnicy z Kawnic mają utrudniony 

przejazd ze względu na wąski odcinek drogi biegnącej przed torami w kierunku Węglewa. 
 

Radny J. Szrama zgłosił o uprzątnięcie poboczy z zarośniętych krzaków przy drodze 

powiatowej w kierunku Kazimierza Biskupiego. 
 

Punkt 6 

Burmistrz Goliny M. Durczyński omówił proponowane zmiany do budżetu na rok 2015, które 

nastąpiły w stosunku do omawianego projektu uchwały podczas wspólnego posiedzenia 

Komisji 3 września br. 
 

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

budżetu na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała, że przedstawiony projekt uchwały był 

szczegółowo omawiany 3 września br. podczas wspólnego posiedzenia Komisji. Ze względu 

na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad 

jego przyjęciem.   
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

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

Radny W. Wojdyński powiedział, że projekt uchwały powinien zostać odczytany  

z poprawkami wniesionymi dzisiaj przez burmistrza i w takiej formie poddany pod 

głosowanie.  
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski stwierdził, że przedstawione dzisiaj przez 

burmistrza zmiany do projektu budżetu polegają na przesunięciach wydatków pomiędzy 

paragrafami w dziale oświaty i nie zmieniają zapisów w przedstawionym wcześniej projekcie 

uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  
 

Radca prawny A. Płoszewska oznajmiła, że nie powstały żadne uchybienia  

w przeprowadzonym głosowaniu, ponieważ pod głosowanie został poddany projekt uchwały 

przedstawiony przez burmistrza wraz ze zmianami omówionymi dzisiaj.   
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że najpierw powinny być przegłosowane poprawki do 

budżetu, a następnie poddany pod głosowanie projekt uchwały, z przegłosowanymi bądź nie, 

poprawkami. Wnioskuje więc o reasumpcję głosowania uchwały w sprawie zmiany budżetu 

na rok 2015. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
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W związku z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 wraz z przedłożonymi dzisiaj 

dodatkowymi zmianami do projektu uchwały.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych. 
 

Uchwała Nr X/38/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
  
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr X/39/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach X sesji Rady Miejskiej  

w Golinie, która trwała od godz. 13:45 do godz. 14:10.  
 

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

w Golinie. 

Punkt 8 

Radna A. Kapturska zawnioskowała o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe 

miejsca pracy na terenie Gminy Golina ze względu na obszerną jego treść. Przypomniała, że 

projekt uchwały szczegółowo był omawiany podczas wspólnych posiedzeń Komisji Rady.  
 

Radca prawny A. Płoszewska stwierdziła, że nie ma ustawowego obowiązku odczytywania 

projektów uchwał. Ze względów tylko informacyjnych zwyczajowo zostało przyjęte, że 

projekty uchwał są odczytywane przed głosowaniem. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnej  

A. Kapturskiej. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych (nieobecny radny M. Wieczorek). 

Za głosowało 13 radnych. 
 

W związku  z powyższym wniosek złożony przez radną A. Kapturską został przyjęty.   
 

Radny M. Wieczorek powrócił o godz. 14:15 na obrady X sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan obecnych radnych na X sesji wynosi 14. 
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe 

inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Golina. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych 
 

Uchwała Nr X/40/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na 

terenie Gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Punkt 9 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski przypomniał, że podczas omawiania projektu 

uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków 

sprzedaży część radnych miała wątpliwości co do zapisu zakazu usytuowania punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych w sąsiedztwie obiektów kultu religijnego i cmentarzy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że po konsultacji z radcą prawnym p. A. 

Płoszewską proponuje wykreślić z § 3 zapis „kultu religijnego oraz cmentarzem”.  
 

Radca prawny A. Płoszewska uzupełniła tytuł projektu uchwały o zwrot „przeznaczonych” po 

„napojów alkoholowych”. 
 

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

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków 

sprzedaży. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że zaproponowana liczba punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych pozostaje bez zmian.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy wykreślenie z uchwały miejsc obiektów kultu 

religijnego i cmentarzy nie spowoduje, że na terenie tych miejsc będzie spożywany alkohol. 
 

Radca prawny A. Płoszewska odpowiedziała, że uchwała określa miejsca sprzedaży napojów 

alkoholowych , a nie wyznacza miejsca do spożywania napojów alkoholowych.  
 

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 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr X/41/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak  

i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży została jednogłośnie 

podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK  

Sp. z o.o. w roku 2014 wraz z uzasadnieniem. 
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Ze względu na brak zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr X/42/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli 

kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2014 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 

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

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golina na lata 2015 – 2020 wraz  

z uzasadnieniem. 
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr X/43/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golina na lata 2015 – 2020 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Punkt 12 

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

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Golina położonej przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej z przeznaczeniem na 

poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z jego      

uzasadnieniem.  
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr X/44/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina 

położonej przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej z przeznaczeniem na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Punkt 13 

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

zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty wraz z jego 

uzasadnieniem. 
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

Punkt 14 

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

zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu 

Okręgowego w Koninie na kadencję 2016 – 2019 wraz z jego uzasadnieniem. 
  

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr X/46/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie powołania zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie na 

kadencję 2016 – 2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Punkt 15 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Sekretarz Goliny H. Bąk w sprawie cudzoziemców zamieszkujących na terenie gminy 

powiedział, że gmina nie posiada żadnych uprawnień do monitorowania i kontroli tych osób. 

Powiedział, że obecnie 2 osoby z krajów Unii Europejskiej zameldowane są na pobyt stały, 

natomiast pozostałe osoby zameldowane są na pobyt tymczasowy. Głównie są to osoby 

narodowości bułgarskiej, które prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w naszej 

gminie.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy osoby te płacą za wywóz śmieci. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że obowiązek opłaty za odbiór odpadów komunalnych 

należy do właściciela danej nieruchomości. 
 

Burmistrz  Goliny M. Durczyński powiedział, że na terenie gminy przeprowadzane są 

kontrole w zakresie odstawianych odpadów komunalnych w korelacji ze złożonymi przez 

właścicieli nieruchomości deklaracjami. Natomiast odnośnie odstawianych śmieci przez 

właścicieli domków letniskowych w Głodowie powiedział, że obecnie nie potrafi udzielić 

odpowiedzi.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że zakład nie ma podpisanych umów na 

wywóz nieczystości z wszystkimi właścicielami domków letniskowych, więc trudno jest 

dokładnie stwierdzić faktyczny stan odstawianych nieczystości.  
 

Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że gmina ustawowo zobowiązana jest do 

przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie nieruchomości. Natomiast 

właściciele domków letniskowych powinni złożyć deklarację wskazując ile osób i w jakim 

okresie przebywa na terenie posesji letniskowej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że należałoby sprawdzić deklaracje na odbiór 

odpadów komunalnych złożone przez właścicieli domków letniskowych.  
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Radny J. Mirek zapytał się, czy można byłoby zróżnicować opłatę za odbiór odpadów 

komunalnych tzn. dla stale zamieszkujących stawka od liczby osób, a dla właścicieli domków 

letniskowych np. od zużycia wody. 
 

Radca prawny A. Płoszewska odpowiedziała, że ustawa zabrania takiego różnicowania 

opłaty. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że właściciel nieruchomości, który wynajmuje cudzoziemcom 

mieszkanie pobiera opłatę za wynajem i od tego powinien wnieść do gminy opłatę.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że straż miejska powinna skontrolować, czy właściciele 

nieruchomości wynajmujący mieszkania cudzoziemcom wykazali ich w deklaracjach do 

odbioru odpadów komunalnych.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi:  

- odnośnie problemu ze żwirownią w Przyjmie poprosił, aby na bieżąco były zgłaszane 

wszystkie zaobserwowane podejrzane transporty,  

- w sprawie zaśmiecania terenu przy fontannie na Pl. K. Wielkiego powiedział, że zostanie 

sprawdzone nagranie z monitoringu oraz zostaną ustawione tabliczki informujące o zakazie 

palenia, 

-  wiaty przystankowe na terenie gminy zostaną naprawione jeszcze przed sezonem 

zimowym, 

- drzewa do wycinki przy drodze powiatowej zostaną zgłoszone do Zarządu Dróg 

Powiatowych, natomiast wycinkę przy drodze gminnej we Węglewie należy jeszcze 

sprawdzić, czy wycięcie drzew jest zasadne, odnośnie wycinki drzew przy drodze krajowej  

w Kawnicach powiedział, że należy sprawdzić kto jest właścicielem działki, na której rosną 

drzewa, ponieważ tylko właściciel może wystąpić o ich wycięcie, 

- próg zwalniający i przejście dla pieszych przy gimnazjum obiecał, że w najbliższym czasie 

zostaną wykonane.  
 

Radny J. Szrama o godz. 15:10 opuścił obrady X sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 13. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował o rajdzie rowerowym, którego postój 

zaplanowany jest w Rososze, więc należy starannie uporządkować trasę przejazdową na 

terenie gminy. 
 

Sołtys Rosochy R. Kruszyna zgłosił, że przy drodze w kierunku Głodowa należy wyciąć 

krzewy, które zasłaniają widoczność.  

Punkt 16 

Zapytania i wolne wnioski 

Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że pracownik zakładu energetycznego ma 

problemy z odczytem licznika poboru energii z nieruchomości stadionu w Adamowie, zgłosił 

więc o odwrócenie skrzynki energetycznej w stronę wjazdu do stadionu.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe 

został zmieniony zarząd spółki. Następnie odczytał pismo z Powiatowej Izby Rolniczej 

odnośnie szacowania strat w rolnictwie.   
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy w szkołach na terenie gminy 

prowadzona jest segregacja śmieci. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w szkole podstawowej w Radolinie 

uczniowie segregują śmieci. 
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo w sprawie wypłaty odszkodowania za 

działki przejęte przez gminę pod drogę we Węglewie, które stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił problem związany z wypłatami przez gminę 

odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.  
 

Sołtys Rosochy R. Kruszyna powiedział, że drogi gruntowe przebiegają na działkach 

prywatnych, co powoduje, że właściciele nie pozwalają przejeżdżać danym odcinkiem drogi. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo mieszkańców Rosochy Kol. ul. Pod 

Sosnami zgłaszających problem związany z uciążliwym zachowaniem dwojga bezdomnych 

zajmujących okoliczny pustostan, które stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że opisanym problemem należy się zająć  

i w miarę możliwości trzeba sytuację rozwiązać.   
 

Punkt 17 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:50 obrady X sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Urszula Furmaniak 


