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P R O T O K Ó Ł  NR  XII/2015 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

22 października 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 radca prawny Dominik Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:05 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

obecnych jest 14 (radny M. Kwaśniewski zgłosił, że się spóźni), 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 XII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z X i XI 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 WPF gminy Golina na lata 2015 – 2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Golina.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Golina.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie.    

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie na 

kadencję 2016 – 2019. 

16. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za III kwartał 2015 roku.  

17. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok. 

18. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

19. Zapytania i wolne wnioski. 

20. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad XII sesji  

o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę 
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Golina partnerskiego projektu systemowego pt. „Integracja i aktywizacja społeczno - 

zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” w ramach  Działania 7.1 Aktywna 

integracja, Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014- 2020. 
 

Kierownik MOPS w Golinie D. Kamińska przedstawiła zasadność podjęcia powyższej 

uchwały. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

burmistrza.  
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała porządek obrad XII 

sesji z wprowadzoną zmianą: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z X i XI 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 WPF gminy Golina na lata 2015 – 2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Golina.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Golina.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie.    

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę 

Golina partnerskiego projektu systemowego pt. „Integracja i aktywizacja społeczno - 

zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” w ramach  Działania 7.1 

Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014- 2020. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie na 

kadencję 2016 – 2019. 

17. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za III kwartał 2015 roku.  

18. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok. 

19. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

20. Zapytania i wolne wnioski. 

21. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego 

porządku obrad sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym porządek obrad XII sesji po wprowadzonej zmianie został przyjęty. 
 

Punkt 3 

Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołów z X i XI sesji bez odczytywania 

na dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z X i XI 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. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poprosiła burmistrza o udzielenie informacji ze 

spotkania dotyczącego przekazania do ruchu próbnego Zakładu Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że rozpoczęcie działalności zakładu planowane 

jest na 20 grudnia br. Obecnie trwają próby i testy funkcjonowania urządzeń i aparatury. 

Burmistrz poinformował, że większość burmistrzów i wójtów negatywnie wypowiedziała się 

odnośnie zaproponowanej przez MZGOK cenie za odbiór odpadów komunalnych. Prezydent 

Konina zobowiązał się, że zostanie ustalona niższa cena od obecnie przedstawionej gminom. 

Następnie burmistrz powiedział, że zgodnie z regulacjami prawnymi wysypisko śmieci  

w Kleczewie w ciągu 6 miesięcy będzie musiało zostać zlikwidowane. 
 

II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski zapytał się kto otrzymał nagrodę burmistrza  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wyróżnienia otrzymali nauczyciele  

i dyrektorzy szkół zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Golinie w tym zakresie. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek zapytał się, czy planowane jest spotkanie z radnymi powiatowymi odnośnie 

działania powiatu konińskiego na terenie naszej gminy, kiedy zostanie dokończony remont 

drogi powiatowej ul. Poniatowskiego oraz czy została opracowana strategia rozwoju gminy 

Golina.  
 

Radny W. Wojdyński przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ze starostą 

powiatu konińskiego w ramach przekazanej powiatowi pomocy finansowej przez gminę 

Golina miał zostać wykonany remont ul. Poniatowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 

92. Uważa, że powiat koniński nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, ponieważ ul. 

Poniatowskiego miała zostać zmodernizowana w całości w zamian za dofinansowanie  

z budżetu gminy Golina, które wyniosło 400 tys. zł. Natomiast obecnie rozchodzą się wieści, 
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że powiat oczekuje od gminy na kolejne dofinansowanie na wykonanie modernizacji 

pozostawionego odcinka drogi. Oczekuje więc, że zostanie zorganizowane spotkanie, na 

którym będzie obecny starosta powiatu konińskiego wraz z radnymi rady powiatu. Następnie 

przypomniał, że wysokość dofinansowania z budżetu gminy Golina budowy drogi 

powiatowej Golina – Kazimierz Biskupi była o 50% wyższa niż pomoc finansowa udzielona 

przez gminę Kazimierz Biskupi.  
 

Radny J. Szrama zgłosił obcięcie gałęzi drzew topoli rosnących przy drodze powiatowej  

w kierunku Brzeźniaka. 
 

Radny S. Szczepaniak zgłosił o utwardzenie ziemi wokół studzienki od światłowodu, która 

umiejscowiona jest na drodze gruntowej w Kraśnicy. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się jakie są szanse na rozpoczęcie modernizacji drogi 

powiatowej na odcinku od Spławia do stacji kolejowej Spławie w Adamowie.  
 

II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski wniósł o położenie nawierzchni asfaltowej na 

drodze powiatowej w Kawnicach na odcinku 120 m przed torami kolejowymi. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała, że także w Rososze Kolonii pozostał do 

zmodernizowania odcinek 1 km drogi powiatowej w kierunku Kazimierza Biskupiego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zasugerował, aby na wspólne posiedzenie Komisji Rady 

Miejskiej w Golinie dotyczące współpracy z powiatem konińskim zostali zaproszeni, oprócz 

starosty p. Stanisława Bielika, także radni powiatowi z okręgu Golina, Kazimierz Biskupi  

i Kleczew. Przypomniał, że parę miesięcy temu odbyło się spotkanie, na którym obecni byli 

starosta koniński, radni powiatu z gminy Golina i przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie. 

Na tym spotkaniu wskazał priorytety przeprowadzenia modernizacji dróg powiatowych na 

terenie gminy zaznaczając, że w pierwszej kolejności musi zostać dokończona budowa ul. 

Poniatowskiego.  

Następnie odpowiadając na pytanie odnośnie strategii gminy Golina powiedział, że zostanie 

powołany zespół złożony m.in. z pracowników Urzędu Miejskiego w Golinie, który opracuje 

dokument strategii rozwoju naszej gminy. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy na zmodernizowanym odcinku ul. Poniatowskiego można 

byłoby wyznaczyć przejścia dla pieszych.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że zwróci się do Zarządu Dróg Powiatowych  

w przedstawionej sprawie jak również z przypomnieniem o wyznaczenie przejścia dla 

pieszych na ul. Kopernika. Podobnie obcięcie gałęzi topoli zostanie zgłoszone do właściciela 

drogi, jak również wycięcie krzaków wzdłuż drogi powiatowej w Adamowie. Odnośnie 

zaniżenia wokół studzienki w Kraśnicy powiedział, że usterka zostanie zgłoszona do 

wykonawcy. W sprawie modernizacji drogi powiatowej Spławie – Adamów stwierdził, że 

doprowadzenie do rozpoczęcia jej remontu uważa za sprawę priorytetową spośród wszystkich 

dróg powiatowych na terenie gminy. Kolejnie przyznał, że także wymaga dokończenia 

odcinek drogi powiatowej w Rososze Kolonii.  
 

Radny powiatu konińskiego Z. Paszek zadeklarował, że będzie obecny na wspólnym 

posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Golinie i postara się, aby także obecny był starosta 

Stanisław Bielik, natomiast za pozostałych radnych nie będzie odpowiadał. Następnie 

poinformował, że koszt dokończenia modernizacji ul. Poniatowskiego wynosi 600 tys. zł (400 

tys. zł sfinansuje powiat, a 200 tys. zł dofinansowałaby gmina Golina). Oznajmił, że nie może 

odpowiadać za wywiązanie się z obietnic poprzedniego zarządu powiatu, więc nie będzie brał 
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odpowiedzialności za coś na co nie miał wpływu. Następnie stwierdził, że koszty związane  

z dofinansowaniem budowy drogi powiatowej Golina – Kazimierz Bisk. były proporcjonalnie 

podzielone pomiędzy gminami. Powiedział, że podczas kontroli przeprowadzonej na drogach 

powiatowych została podjęta decyzja wycięcia drzew topoli w Brzeźniaku. Kolejnie 

poinformował, że droga Spławie – Adamów zostanie wybudowana pod warunkiem 

dofinansowania z budżetu gminy 50% kosztów tej inwestycji. Następnie oznajmił, że tylko 

gmina Golina z terenu powiatu konińskiego nie zadeklarowała współpracy odnośnie 

współudziału w kosztach inwestycji drogowych, więc powiat zdecydował, że nie będzie 

wykonywał drobnych remontów na drogach powiatowych na terenie gminy. Odnośnie 

dokończenia modernizacji drogi w Rososze Kolonii powiedział, że inwestycja zależna jest od 

pozyskania środków z Leśnego Funduszu Drogowego. Oznajmił, że dłuższy odcinek drogi 

pozostał do wykonania na terenie gminy Kazimierz Biskupi i także wójt gminy Kazimierz 

Biskupi jest zainteresowany realizacją tej inwestycji. 
 

Radny W. Grodzki przypomniał, że modernizacja ul. Poniatowskiego miała zostać wykonana 

w dwóch etapach i poprosił, aby nie wymyślać trzeciego etapu. W ramach udzielonej pomocy 

finansowej przez gminę Golina należy więc w 2016 r. dokończyć realizację zadania. Uważa, 

że gmina Golina zostanie oszukana, jeżeli powiat nie wywiąże się z wcześniejszych 

uzgodnień. 
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że na wybudowanie drogi Golina – Kazimierz Biskupi, gmina 

Kazimierz Biskupi dofinansowała inwestycję w wysokości ok. 800 tys. zł, natomiast gmina 

Golina przekazała ponad 1,3 mln zł.  
 

Radny powiatu konińskiego Z. Paszek stwierdził, że pomoc finansowa udzielona przez gminę 

Golina była niższa. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że na spotkanie ze starostą konińskim przygotuje w jakich 

kwotach gmina dofinansowała powiat. Następnie oznajmił, że nie rozumie stwierdzenia 

radnego Z. Paszka o obecności pozostałych radnych powiatowych z naszego okręgu na 

planowanym spotkaniu z udziałem starosty konińskiego. Powiedział, że ciągłość władzy 

istnieje i powiat musi wywiązać się z ustaleń poczynionych w poprzedniej kadencji.  
 

Radny powiatu konińskiego Z. Paszek oznajmił, że on może zagwarantować swoją obecność 

na spotkaniu, natomiast nie gwarantuje, że pozostali radni przyjadą do Goliny na spotkanie.  
 

Radna A. Kapturska zaproponowała, aby wrócić do dokumentów i wypowiedzi kiedy 

przeznaczana była pomoc finansowa na wykonanie odwodnienia ul. Poniatowskiego. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poinformowała, że zgodnie z planem pracy rady 

spotkanie z udziałem starosty konińskiego zostanie zorganizowane w listopadzie. 
 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 13:05 przybył na obrady XII sesji Rady Miejskiej w Golinie, 

w związku z czym stan obecnych radnych wynosi 15.  
 

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 15 października br. 
 

Główna księgowa ZEAS w Golinie B. Gradecka omówiła proponowane zmiany w budżecie  

w placówkach oświatowych. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że do oświaty z budżetu gminy od początku 

roku dokładamy ponad 6 mln zł. 
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się, czy dodatkowe środki finansowe dla dzieci 

niepełnosprawnych przekazane są tylko do placówki gimnazjum. 
 

Główna księgowa ZEAS B. Gradecka odpowiedziała, że powyższe środki przekazane są do 

placówek gimnazjum, szkoły podstawowej w Golinie i Radolinie oraz przedszkola. 
 

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

budżetu na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.  
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XII/48/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Sekretarz Goliny H. Bąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XII/49/2015 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. 

Punkt 8 

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

targowej na terenie Gminy Golina. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy wskazanie w uchwale  inkasenta z imienia i nazwiska 

jest zgodne z przepisami.  
 

Radca prawny D. Kurowski potwierdził, że zgodnie z przepisami w uchwale musi zostać 

zapisane imię i nazwisko inkasenta. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Golina. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych 
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Uchwała Nr XII/50/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie opłaty targowej na terenie 

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

Punkt 9 

Radny W. Wojdyński powiedział, że projekt uchwały szczegółowo był omawiany podczas 

wspólnego posiedzenia komisji, a wysokości stawek w stosunku do obecnych nie zostały 

zmienione, więc zaproponował, aby nie odczytywać projektu uchwały ze względu na jego 

obszerną treść. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał podstawę prawną i §§ 2, 3 i 4 projektu 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 

Podinspektor Urzędu Miejskiego w Golinie B. Szczepaniak poinformowała, że projekt 

uchwały został uszczegółowiony o zapisy zawarte w zmienionej ustawie o opłatach  

i podatkach lokalnych.  
 

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 XII/51/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Punkt 10 

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

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina wraz z uzasadnieniem. 
 

Podinspektor Urzędu Miejskiego w Golinie B. Jóźwiak powiedziała, że do projektu 

regulaminu zostały wprowadzone zmiany zasugerowane przez radnych podczas wspólnego 

posiedzenia komisji.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że z projektu regulaminu nie wynika, czy popioły należą do 

frakcji odpadów segregowanych. Zapytał się dlaczego popiół nie jest oznaczony oddzielnym 

kodem tak jak inne odpady zbierane w sposób selektywny. W takim przypadku cena za 

odbierany przez MZGOK w Koninie czysty popiół byłaby dużo niższa. Zaproponował, aby  

w regulaminie w §5 ust. 1 pkt 4 dopisać ppkt d o treści przeniesionej z pkt 10: „w przypadku 

właścicieli nieruchomości korzystających z pieców centralnego ogrzewania, węglowych itp., 

powstające w wyniku spalania węgla, drewna lub innego rodzaju opału popioły, należy 

gromadzić w pojemnikach, o których mowa w Rozdziale III niniejszego regulaminu”. 

Powiedział, że w wielu gminach popiół odbierany jest w sposób selektywny.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że ustawa nie przewiduje oddzielnego kodu odpadu dla 

popiołu, więc MZGOK w Koninie określił cenę za odbiór popiołu jako innego gdzie indziej 

niesklasyfikowanego odpadu. 
 

Prezes ZGKiM w Golinie A. Łeska powiedział, że w okresie zimowym tego roku ilość 

odpadów niesegregowanych wyniosła 300 t natomiast segregowanych 210 t. Nie można 

jednak stwierdzić jaki procent odstawianych odpadów stanowi popiół. Szacuje, że czysty 

popiół stanowi nie więcej niż 20% odbieranych odpadów.  
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Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że odbieranie czystego popiołu spowoduje większe 

koszty, ponieważ trzeba byłoby zorganizować dodatkowe terminy odbioru popiołów. 
 

Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że przy założeniu odbioru odpadów wg obecnej 

częstotliwości koszty wzrosłyby o ok. 10 tys. zł za miesiąc. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zaproponowana przez niego zmiana zapisu  

w regulaminie spowoduje, że popiół będzie mógł być odpierany oddzielnie jako odpad 

selektywny. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w MZGOK w Koninie popiół nie ma oddzielnego 

kodu odpadu, więc popioły traktowane są jako odpady inne gdzie indziej niesklasyfikowane.  
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że wystąpi z oficjalnym pismem do ministra, wojewody  

i powiatu z zapytaniem, czy do katalogu odpadów można wprowadzić oddzielny kod na 

popioły. Spowodowałoby to niższą cenę za odbiór popiołu na RIPOK-u. Następnie 

powiedział, że popiół można byłoby wykorzystać do podbudowania niższych warstw dróg 

oraz do rekultywacji terenów. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w regulaminie zapisane zostało, że popiół można 

odstawiać oddzielnie, nie zmieszany z innymi odpadami. Natomiast popiół, który miałby być 

wykorzystany do podbudowy dróg musiałby wcześniej zostać poddany badaniom, czy nie 

zawiera szkodliwych substancji.  
 

Radny W. Wojdyński powtórzył, że w regulaminie nie ma zapisane, że popiół zbierany może 

być w sposób selektywny. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że zapis w §5 ust. 1 pkt 1 ppkt o przewiduje 

odbiór selektywnie zbieranego popiołu z gospodarstw domowych.  
 

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

w Golinie, która trwała od godz. 14:25 do 14:45.  
 

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

w Golinie. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że podtrzymuje swój złożony przed przerwą wniosek 

odnośnie wprowadzenia zmian w regulaminie tj. w §5 ust. 1 pkt 4 dopisać ppkt d o treści 

przeniesionej z pkt 10: „w przypadku właścicieli nieruchomości korzystających z pieców 

centralnego ogrzewania, węglowych itp., powstające w wyniku spalania węgla, drewna lub 

innego rodzaju opału popioły, należy gromadzić w pojemnikach, o których mowa  

w Rozdziale III niniejszego regulaminu”.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powtórzył, że w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska nie 

ma wydzielonego kodu na popioły jak również w MZGOK w Koninie nie funkcjonuje osobny 

kod na odbieranie selektywnie zebranego popiołu.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego 

W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 4 radnych, przeciw 6 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych. 
 

W związku  powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został odrzucony. 
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Radny M. Wieczorek o godz. 14:55 opuścił obrady XII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 
 

Ze względu na brak dalszych zapytań i uwag do omawianego 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 XII/52/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 

Punkt 11 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny M. Wieczorek o godz. 15:00 powrócił na obrady XII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Radny K. Szymański zapytał się z jaką częstotliwością będzie odpierany od mieszkańców 

popiół. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że poszczególne odpady będą odbierane 

zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że w §3 ust. 1 pkt 1 jest zapisane, że selektywnie zbierane odpady 

komunalne odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu, a więc jeżeli popiół zbierany 

będzie  w sposób selektywny to ten zapis będzie miał zastosowanie. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się jak należy rozumieć, że transport odpadów do pszok 

zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.  
 

Podinspektor Urzędu Miejskiego w Golinie B. Jóźwiak odpowiedziała, że jeżeli właściciel 

nieruchomości zawiezie odpady do pszok, to on ponosi koszty transportu. 
 

Prezes ZGKiM A. Łeska powiedział, że często takim odpadem jest gruz powstały podczas 

remontów budynków lub odpady biodegradowalne. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag do przedstawionego 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 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymała się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XII/53/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 

podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Punkt 12 

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

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XII/54/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Punkt 13 

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

omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji, podczas którego zostało wypracowane 

stanowisko radnych, aby zaproponowany przez MZGOK w Koninie cennik odpadów 

zaopiniować negatywnie.          
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że jeżeli uchwała z opinią negatywną nie uzyska 

większości głosów, należy poddać pod głosowanie opcję z wersją pozytywną. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … 

- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie wraz z jego 

uzasadnieniem. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się jakie odpady należą do grupy 20 … … . 
 

Podinspektor Urzędu B. Jóźwiak odpowiedziała, że są to wszystkie pozostałe odpady, poza 

niesegregowanymi odpadami komunalnymi oznaczonymi kodem 20 03 01. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że cena popiołu została obniżona, więc należałoby się 

zastanowić, czy negatywnie opiniować całość cennika.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że niektóre gminy, jednak w mniejszości, 

pozytywnie zaopiniowały cennik. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że istnieje szansa na obniżenie zaproponowanych 

obecnie cen, ale wtedy MZGOK w Koninie może zacząć ponosić straty. W związku z tym 

rozważane jest, aby to gminy i miasto Konin pokrywały straty proporcjonalnie do 

odstawianych ilości odpadów. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy można byłoby zaopiniować negatywnie ceny odpadów, które 

wzrosły, natomiast pozytywnie cenę popiołów, która została obniżona w stosunku do obecnie 

obowiązującej. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że zaproponowana cena mogłaby być jeszcze niższa. 

Natomiast cennik odpadów na końcowym etapie zatwierdzany zostanie przez Walne 

Zgromadzenie Spółki MZGOK w Koninie. 
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Ze względu na brak dalszych uwag do przedstawionego 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 XII/55/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaopiniowania cennika na 

2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne 

łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

Punkt 14 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Golina. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński omówił odczytany projekt uchwały. 
 

Radny W. Wojdyński o godz. 15:30 opuścił obrady XII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy do omawianego projektu uchwały nie powinna zostać 

załączona mapka terenu objętego służebnością.  
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego 

musi być przedstawiona mapka omawianej nieruchomości. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy za ustanowienie służebności przesyłu będzie pobrana 

jednorazowa opłata, czy przez cały okres korzystania z nieruchomości firma będzie musiała 

regulować ustalone wynagrodzenie.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że firma będzie płaciła podatek od założonych urządzeń 

doprowadzających gaz.   
 

Radny W. Wojdyński o godz. 15:37 powrócił na obrady XII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Ze względu na brak dalszych pytań do przedstawionego 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 14 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymało się 0 radnych. 
 

Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina została podjęta  

i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Punkt 15 

Kierownik MOPS D. Kamińska omówiła projekt uchwały sprawie  wyrażenia zgody na 

przystąpienie i realizację przez Gminę Golina partnerskiego projektu systemowego pt. 

„Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa 

wielkopolskiego” w ramach  Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Następnie 
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poprosiła, aby w budżecie gminy na rok 2016 zostały zapewnione odpowiednie środki na 

realizację projektu. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie  wyrażenia 

zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Golina partnerskiego projektu systemowego 

pt. „Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa 

wielkopolskiego” w ramach  Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 wraz  

z uzasadnieniem. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy z projektu będą mogły korzystać osoby z przedziału 

wiekowego 50+. 
 

Kierownik MOPS D. Kamińska odpowiedziała, że muszą to być osoby zarejestrowane  

w urzędzie pracy, długotrwale poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo, bez kwalifikacji 

zawodowej.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy w ramach projektu byłoby możliwe przeszkolenie 

osób bezrobotnych do uzyskania prawa jazdy kategorii B.  
 

Kierownik MOPS D. Kamińska powiedziała, że projekt przewiduje kursy opiekunki domowej 

dla osób starszych, pracownika utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych. Po zakończeniu 

projektu 4 osoby będą musiały zostać zatrudnione przez jednostki gminne.   
 

Radny K. Substelny zapytał się, czy opiekunki osób starszych mogą zapewniać opiekę  

w soboty, niedzielę i święta.  
 

Kierownik MOPS D. Kamińska odpowiedziała, że zatrudnienie poza godzinami pracy MOPS 

jest trudne, ponieważ regulują to przepisy Kodeksu pracy. Możliwym rozwiązaniem jest 

wskazanie zatrudnienia opiekunki prywatnie.  
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

omawianego 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 XII/57/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie i realizację przez Gminę Golina partnerskiego projektu systemowego pt. 

„Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa 

wielkopolskiego” w ramach  Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Punkt 16 

Radny M. Wieczorek – przewodniczący zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

odczytał protokół z posiedzenia zespołu opiniującego, który stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że wybory ławników przeprowadzane są  

w głosowaniu tajnym. Następnie odczytała regulamin głosowania na ławników, który stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu i przeszła do dalszego etapu postępowania w wyborach 

ławników, a mianowicie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej. 
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W skład Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące osoby: radny M. Wieczorek, 

radna I. Kościelska i radny M. Majewski. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został 

wybrany radny M. Wieczorek.  
 

Komisja Skrutacyjna rozdała radnym wg listy obecności karty do głosowania na ławnika do 

Sądu Okręgowego w Koninie, które radni po oddaniu głosów wrzucili do urny. Następnie 

Komisja opuściła salę narad w celu zliczenia głosów i spisania protokołu z wyników 

głosowania, w tym celu Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach 

XII sesji, która trwała od godz. 16:15 do godz. 16:20. 
 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wieczorek odczytał protokół  

z głosowania w wyborach na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie, który stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. 
 

W związku  z zakończeniem procedury wyborów ławników Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego 

w Koninie na kadencję 2016 – 2019, a następnie 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 XII/58/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie  

na kadencję 2016 - 2019 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Punkt 17 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odczytała protokół z kontroli Komisji 

Rewizyjnej za III kwartał 2015 roku, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek zauważył, że została wykazana faktura za zakup w lutym kserokopiarki przez 

Szkołę Podstawową w Przyjmie, a już w maju jest faktura za serwis kserokopiarki. 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska wyjaśniła, że szkoła posiada starą 

kserokopiarkę, która była naprawiana, a nowa kserokopiarka jest na wyposażeniu sekretariatu. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy na zakup kserokopiarki i rolet wewnętrznych zostały 

wystosowane zapytania ofertowe. 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odpowiedziała, że komisja w tym zakresie 

nie sprawdziła dokumentacji. 
 

Punkt 18 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych za 2014 rok, która stanowi załącznik nr 19 i 20 do protokołu. 
 

Punkt 19 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała, że burmistrz udzielał na bieżąco 

odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.  
 

Punkt 20 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek powiedział, że na większość sesji Rady 

Miejskiej w Golinie nie są zapraszani goście i zakwestionował, że nie jest odczytywany 

protokół z poprzedniej sesji. Stwierdził, że goście zapraszani są na co drugą sesję i może 
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zdarzyć się tak, że kiedy zostaną podwyższone opłaty za odpady komunalne sołtysi  

i przewodniczący rad osiedlowych nie będą o tym wiedzieli, ponieważ nie zostaną zaproszeni 

na tę sesję.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wyjaśniła, że sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych 

nie zostali zaproszeni tylko i wyłącznie na sesje zwołane w trybie nadzwyczajnym, które 

odbyły się parę minut po zakończeniu wspólnego posiedzenia komisji rady i nie można było 

wcześniej przewidzieć godziny rozpoczęcia sesji. Do tej pory miały miejsce 2 sesje zwołane 

w trybie nadzwyczajnym, które poświęcone były tylko zmianom w budżecie gminy. 

Natomiast protokoły z posiedzeń sesji są do wglądu w Biurze Rady oraz są publikowane na 

stronie internetowej gminy.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych otrzymują 

informację o terminie sesji, ale nie mają obowiązku w jej uczestniczenia. Na stronie 

internetowej gminy są publikowane wszystkie uchwały i protokoły z posiedzeń sesji. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że przewodniczący rad osiedlowych powinni być 

powiadamiani o sesjach zwoływanych w trybie nadzwyczajnym, jeżeli wiadomo, że sesja 

odbędzie się po zakończeniu wspólnego posiedzenia komisji.   
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się jakie są plany odnośnie 

pomnika żołnierzy radzieckich na Pl. K. Wielkiego. Następnie zwrócił uwagę na niepoprawne 

obcinanie gałęzi, które wykonuje zakład energetyczny.   
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że przewodniczący rad osiedlowych powinni być 

zawiadamiani o sesjach zwoływanych w trybie nadzwyczajnym, ponieważ otrzymują dietę za 

udział w sesjach oraz przewodniczący rad osiedlowych zawsze biorą udział do samego 

zakończenia sesji. Następnie powiedział, że nie wyobraża sobie, że będą musiały zostać 

podwyższone stawki za odbiór odpadów komunalnych z tego tytułu, że zostaną w 2016 r. 

podwyższone ceny za odstawianie odpadów w MZGOK w Koninie.   
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że Spółka MZGOK w Koninie przeprowadziła znaczące 

inwestycje tj. budowa spalarni, więc teraz spółka kalkuluje, aby poniesione nakłady się 

zwróciły. Z budżetu gminy do gospodarki odpadami za 2015 r. trzeba było dołożyć ponad 300 

tys. zł, więc jeżeli zgadzamy się, że będą obowiązywać dotychczasowe stawki za odbiór 

odpadów to w dalszym ciągu gmina będzie dokładała do odpadów, a za te środki można 

byłoby wykonać wiele innych zadań na terenie gminy.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że na rynku dostępne są sortowniki do śmieci.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że gmina będzie musiała wybudować pszok, którego 

wstępny koszt szacowany jest na ok. 100 tys. zł.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że popiołu drugi raz nie można spalić. Następnie zapytał 

się, czy Spółka MZGOK wykazała ile zyska na spaleniu odpadów.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gmina nie musi odstawiać popiołu do MZGOK  

w Koninie, tylko popiół będzie można składować w pszok. Popiół będzie można 

wykorzystywać na drogi dopiero po przebadaniu i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że gmina Golina „przespała” 25 lat. Powiedziała, że  

w gminie Zagórów wybudowane są wszystkie drogi, powstały nowe budynki przedszkola, 

gimnazjum, hali sportowej, wyremontowane zostały budynki domu kultury i przychodni 

zdrowia.  
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Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy można byłoby przeprowadzić ekspertyzę terenu po 

żwirowni w Głodowie, czy można byłoby w tym miejscu składować popiół z gospodarstw 

domowych.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że trzeba byłoby przygotować projekt rekultywacji tego 

terenu, który następnie musi zostać poddany ocenie środowiskowej. Opracowanie takiego 

projektu związane jest z nakładami finansowymi. Następnie udzielił odpowiedzi na zadane 

wcześniej pytania: 

- gałęzie drzew obcinane są przez pracowników spółki, która wygrała przetarg ogłoszony 

przez zakład energetyczny i twierdzą, że nie zajmują się estetyką drzew tylko dbają  

o bezpieczeństwo linii energetycznych, 

- likwidacja pomnika żołnierzy radzieckich uważa, że powinna zostać przeprowadzona 

zgodnie z przepisami i zastosowaniem określonej procedury i za zgodą Konsulatu 

Rosyjskiego. 
 

Radny W. Grodzki powrócił do tematu podjętej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina. 

Stwierdził, że gmina nie będzie mogła w przyszłości wykorzystać tej działki na cele 

inwestycyjne.   
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że planowane jest podłączenie ZGKiM w Golinie do 

sieci gazociągowej, więc taka uchwała musiałaby zostać podjęta.   
 

Radna Z. Kasprzak w związku  z powstałymi wątpliwościami poprosiła, aby radnym zostały 

udostępnione plany przebiegu sieci gazociągu na terenie nieruchomości objętej służebnością 

przesyłu. 
 

Radny J. Mirek zapytał się czy spółka Avrio Media płaci gminie opłatę za zajęcie pasa 

drogowego. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że wszystkie opłaty wynikające z wykonywanych 

przez spółkę prac regulowane są zgodnie z przepisami. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się kiedy wykonawca sieci gazociągowej naprawi 

uszkodzenia w chodniku na ul. Piaskowej. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy Spółka Oświetlenia Drogowe i Uliczne także płaci za zajęcie 

pasa drogowego. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że przepisy prawa energetycznego są tak 

skonstruowane, że Spółka nie ma obowiązku ponoszenia w tym zakresie opłat. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się ile płaci za wynajem placu, firma wykonująca sieć 

gazociągową w gminie.  
 

Radny K. Szymański zapytał się kiedy zostanie poprawione wytyczenie mijanek na drodze  

w Bobrowie. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że burmistrz w tej sprawie interweniował jednak nie 

wie jakie zapadły ustalenia.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy Spółka Oświetlenie Drogowe i Uliczne ponumeruje 

słupy z lampami. Oznajmił, że byłby porządek i każdy słup byłby zaewidencjonowany. 
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Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że burmistrz przeprowadził rozmowę z prezesem spółki 

odnośnie usług świadczonych przez spółkę na terenie gminy. 
 

Radna A. Kapturska poinformowała, że uczestniczyła w szkoleniu na temat OZE  

i dowiedziała się, że założenia finansowe planu niskoemisyjnego gminy powinny znaleźć 

odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. 
 

Punkt 21 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:25 obrady XII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
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