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P R O T O K Ó Ł  NR  XI/2015 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

24 września 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 i Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk. 
 

Punkt 1 

XI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 17:00 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 Nadzwyczajnej XI sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych.  

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

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

6. Zakończenie Nadzwyczajnej XI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad XI sesji nie zostały zgłoszone i wprowadzone zmiany. 
 

Punkt 3 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny K. Substelny zapytał się jaka działalność gospodarcza prowadzona jest w halach przy 

ul. Poniatowskiego w Golinie. Następnie zgłosił, że na drodze powiatowej w Barbarce 

zarwany jest przepust oraz przy posesji p. Domiszewskiego rośnie drzewo topoli, które 

zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom posesji. 
 

Radny J. Szrama zgłosił wyrwę w drodze gruntowej przy posesji p. Borka w Brzeźniaku. 
 

Radny K. Szymański zgłosił, że wokół przystanku autobusowego w Sługocinku panuje wielki 

nieporządek. Następnie przypomniał, że na drodze w Bobrowie należy poprawić mijanki. 

Zapytał się, czy zostały podjęte działania w sprawie bobrów, które niszczą dęby w dolinie 

Warty oraz czy w szkołach ogłaszany jest przetarg w zakresie ubezpieczenia uczniów. 

Kolejnie zasugerował, aby we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy została 

wprowadzona segregacja odpadów komunalnych.  
 

Radny  M. Kwaśniewski zawnioskował o zamontowanie koszy na śmieci na terenie Osiedla 

Zachód w Golinie. 
 

Radny M. Wieczorek zgłosił wycięcie drzewa lipy, która zasłania wyjazd na skrzyżowaniu 

drogi z Zarzyna z drogą krajową nr 92.  
 

Radna I. Kościelska poprosiła o postawienie znaków z ograniczeniem prędkości przy drodze 

powiatowej i drodze gminnej w Lubczu. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się jakie są możliwości, aby zostało wykonane oświetlenie 

drogowe w Spławiu przy drodze powiatowej. Następnie zgłosiła, że  na drodze z Goliny do 

Spławia tzw. schetynówce został przewrócony znak informujący o mijance.  
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I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski zapytał się, czy podjęta została decyzja  

w sprawie pomnika żołnierzy radzieckich na Pl. K. Wielkiego. W imieniu mieszkańców 

poprosił o dokończenie chodnika przy ul. Cmentarnej na odcinku do wjazdu do posesji  

p. Wojdyńskiego. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy można składać wnioski na dofinansowanie do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się na jakim etapie znajduje się sprawa 

wycinki drzew rosnących w bagnach przy drodze krajowej w Kawnicach. Następnie 

powiedział, że był zaszokowany ordynarnym zachowaniem młodzieży, która przebywała na 

Pl. K. Wielkiego w czasie kiedy trwała uroczystość Inauguracji Roku Kulturalnego w Golinie. 
 

Punkt 4 

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

budżetu na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.  
 

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

omówiony 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XI/47/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz  Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania radnych: 

- w sprawie prowadzonej produkcji w halach przy ul. Poniatowskiego powiedział, że 

okoliczni mieszkańcy zgłosili uciążliwą działalność ze względu na panujący na tam hałas. 

Przez nadzór budowlany została przeprowadzona kontrola, ale tylko na terenie znajdującej się 

tam szwalni. Powiedział, że do powiatowego nadzoru budowlanego został wystosowany 

wniosek o sprawdzenie, czy działalność prowadzona jest zgodnie z wydaną decyzją na 

prowadzenie działalności. Oznajmił, że gmina nie ma wystarczających instrumentów do 

zbadania poziomu hałasu. Należy podkreślić, że zakład zatrudnia osoby zamieszkujące na 

terenie gminy. Jednak tak uciążliwa działalność nie powinna odbywać się w zwartej 

zabudowie mieszkalnej.  
 

Radny J. Mirek oznajmił, że mieszkańcy złożyli wniosek do powiatowego nadzoru 

budowlanego o przeprowadzenie kontroli na terenie hali produkcyjnej, ale z niewiadomych 

powodów kontrola została przeprowadzona tylko na terenie szwalni, co uważa za bardzo 

dziwne i podejrzane. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie zgłoszonych uszkodzeń dróg na terenie gminy 

powiedział, że zostanie wydane zlecenie na naprawę dróg. W sprawie szkód wywołanych 

przez bobry poinformował, że z ministerstwa rolnictwa można uzyskać odszkodowanie w tym 

zakresie. Odnośnie segregowania odpadów komunalnych w szkołach stwierdził, że 

dyrektorzy powinni zadbać, aby segregacja była przeprowadzana.  
  
Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że w szkołach trudno będzie wyegzekwować od uczniów 

właściwe segregowanie odpadów. 
 

Radny K. Szymański powiedział, że w szkołach wystarczy postawić odpowiednie pojemniki 

do segregacji. 
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Radny M. Wieczorek o godz. 17:35 opuścił obrady XI sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny M. Kwaśniewski  powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby, aby na terenie gminy 

ponownie zostały ustawione kosze tzw. dzwony do segregacji śmieci. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi:  

- ustawienie znaków z ograniczeniem prędkości w Lubczu – najpierw należy wyznaczyć 

miejsca, w których miałyby zostać postawione znaki, 

- na wykonanie oświetlenia drogowego w Spławiu muszą być w budżecie przeznaczone 

odpowiednie środki finansowe,  

- naprawienie oznakowania przy mijance wykona ZGKiM w Golinie, tylko wydanie takiego 

zlecenia związane jest z dodatkowymi kosztami w ramach wydatków bieżących,  

- na budowę przydomowych oczyszczalni można składać wnioski o dofinansowanie, nie jest 

jeszcze wiadomo kiedy i jakie kwoty będzie można pozyskać. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że z rozbiórką pomnika poświęconego żołnierzom 

radzieckim jest problem, a szczególnie w obecnym czasie w związku z panującą sytuacją 

polityczną. Powiedział, że pomnik figuruje w rejestrze pomników żołnierzy radzieckich. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że Ambasada Rosyjska opiniuje tylko likwidowanie  

pomników w miejscach gdzie pochowani są żołnierze radzieccy, natomiast pozostałe pomniki 

można rozbierać nie pytając się o zgodę władz rosyjskich.   
 

Radny J. Mirek powiedział, że z informacji pozyskanych w Internecie wyczytał, że jeżeli 

pomnik nie jest miejscem pochówku, decyzje o zlikwidowaniu pomnika podejmują wyłącznie 

władze samorządowe. 
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że w Kazimierzu Biskupim pomnik został usunięty. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński potwierdził, że zasadne jest dokończenie chodnika przy ul. 

Cmentarnej. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zgłosił o założenie barierki ochronnej przy rowie 

odwadniającym od przejścia dla pieszych przy cmentarzu w stronę sygnalizacji świetlnej we 

Węglewie.  
 

Radny J. Szrama o godz. 18:00 opuścił obrady XI sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 13. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że na Pl. K. Wielkiego należy założyć dodatkowe 

kamery. Następnie burmistrz poinformował o przebiegu planowanej uroczystości z okazji 25-

lecia samorządu. 
 

Radny W. Wojdyński zgłosił o naprawę lampy przy ul. 9 Maja przy posesji p. Ligockich. 
 

Punkt 6 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 18:10 obrady XI sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 
 

 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Urszula Furmaniak 


