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P R O T O K Ó Ł  NR  XIX/2016 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

5 maja 2016 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 13 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

Henryk Bąk, Zastępca Skarbnika Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Dominik 

Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XIX 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 13 (nieobecne radne: Anna Kapturska i Iwona 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 XIX sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2016. 

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

na lata 2016 – 2019. 

8. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości  
Węglew – Kolonia.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Węglew  

i Węglew – Kolonia. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych. 

12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad XIX sesji nie zostały wniesione zmiany. 
 

Punkt 3 

Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołu z XVIII 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 protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty. 
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Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy dyrektorzy szkół złożyli już 

arkusze organizacyjne na rok szkolny 2016/2017 oraz czy znane są skutki wycofania 

obowiązku szkolnego sześciolatków. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski w nawiązaniu do sprawozdania burmistrza 

zapytał się co oznacza skrót TIK oraz czy zostały zmienione plany co do miejsca budowy 

międzygminnego schroniska dla zwierząt, ponieważ ze sprawozdania wynika, że na 

posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów omawiana była budowa schroniska  

w Sompolnie, a schronisko miało powstać w gminie Krzymów. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w Sompolnie planowana jest także 

budowa schroniska dla zwierząt, do którego mają przystąpić ościenne gminy.  
 

Radny M. Wieczorek zapytał się, która działka we Węglewie została przeznaczona do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy od przyszłego roku szkolnego w szkołach planowane 

jest zatrudnianie młodych nauczycieli i czy nauczyciele w wieku emerytalnym odejdą na 

emeryturę.  

Punkt 6 

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

budżetu na rok 2016 wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny K. Szymański złożył wniosek o wprowadzenie zmian do przedstawionego projektu 

uchwały tj. w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §4300 

kwotę 260 319,90 zł zmniejszyć o 90 000,00 zł do kwoty 170 319,90 zł i do działu 600 

rozdział 60016 §6050 przenieść kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu 

budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Golina – Sługocinek oraz do działu 600 

rozdział 60016 §6050 przenieść 45 000,00 zł na zakup i montaż tablic z nazwami ulic  

i planem osiedli w mieście Golina. Wnioskowane zmiany stanowią załącznik nr 4 do 

protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radnego K. Szymańskiego. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 6 radnych, przeciw – 7 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych. 
 

W związku  powyższym wniosek radnego K. Szymańskiego został odrzucony. 
 

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

głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2016. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XIX/91/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2016  

została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że w najbliższym czasie zwróci się do Wysokiej 

Rady o środki finansowe na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej 

na odcinku Golina (od ronda) – Radolina. Natomiast środki na wykonanie tablic  

z oznakowaniem ulic w Golinie będzie starał się także wygospodarować w tegorocznym 

budżecie gminy.  

Punkt 7 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019 wraz z uzasadnieniem.  

 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr XIX/92/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019 została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Punkt 8 

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

nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Węglew – Kolonia wraz z uzasadnieniem. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych. 
 

Uchwała Nr XIX/93/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazw drogom 

wewnętrznym w miejscowości Węglew – Kolonia została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Punkt 9 

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

nazw ulicom w miejscowościach Węglew i Węglew – Kolonia wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny W. Wojdyński o godz. 13:00 opuścił obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 12. 
 

Radny K. Szymański zauważył, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zostało zapisane, że 

nazwy ulic utworzone zostały od imion królów, natomiast Mieszko I nie był królem, tylko 

księciem. 
 

Radny J. Mirek zakwestionował, że na jednym odcinku drogi będą dwie nazwy ulic: Józefa 

Chełmońskiego i Jana III Sobieskiego, co może wprowadzać w błąd przyjezdnych. Oznajmił, 

że jeden ciąg drogi powinien mieć nadaną jedną nazwę ulicy. 
 

Radny M. Wieczorek powiedział, że drogę dzieli las, więc z jednej strony do lasu będzie ul.  

Józefa Chełmońskiego, a za lasem ul. Jana III Sobieskiego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że nazwy ulic poszczególnych dróg określili 

mieszkańcy na zebraniu wiejskim. 
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Sołtys Węglewa M. Aniszewski powiedział, że ze względu na nazewnictwo ulic sołectwo 

Węglew zostało podzielone tematycznie i na zebraniu wiejskim mieszkańcy zadecydowali, 

aby drogi na osiedlu za szkołą miały nadane nazwy związane z malarzami, a nazwy dróg na 

osiedlu za lasem będą pochodzić od imion królów.   
 

Radny W. Grodzki zapytał się o koszty związane z wprowadzeniem nazw ulic w sołectwie 

Węglew. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że koszty związane z wymianą wszelkich 

dokumentów będą musieli ponieść mieszkańcy jak również każdy z właścicieli nieruchomości 

będzie zobowiązany powiadomić odpowiednie instytucje o zmianie adresu. Natomiast po 

stronie Urzędu Miejskiego w Golinie leży obowiązek powiadomienia każdego właściciela 

posesji o wprowadzonych zmianach adresowych. 
 

Radny J. Mirek stwierdził, że nie jest przeciwny zaproponowanym nazwom ulic, tylko na 

przyszłość warto byłoby wziąć pod uwagę przebieg drogi, której nadawana jest nazwa, aby 

nie wprowadzać chaosu urbanistycznego. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazw ulicom  

w miejscowościach Węglew i Węglew – Kolonia została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Punkt 10 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  
 

Radny M. Wieczorek zawnioskował o przeprowadzenie osobnego głosowania na 

poszczególnego radnego zgłoszonego w skład komisji rewizyjnej.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radnego M. Wieczorka. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 11 radnych, nie głosował 1 radny. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie 

dotyczące poszerzenia składu komisji rewizyjnej o radnego J. Mirka. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 11 radnych, nie głosował 1 radny. 

Za głosowało 3 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 8 radnych. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie dotyczące poszerzenia 

składu komisji rewizyjnej o radnego W. Wojdyńskiego.  
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
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W związku  z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej o radnego 

J. Mirka i radnego W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 11 radnych, nie głosował 1 radny. 

Za głosowało 11 radnych. 
 

Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie poszerzenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XIX sesji Rady Miejskiej, 

która trwała od godz. 13:15 do godz. 13:45. 
 

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

w Golinie. 

Punkt 11 

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

uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów 

osobowych. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 11 radnych, nie głosował 1 radny. 

Za głosowało 11 radnych. 
 

Uchwała Nr XIX/96/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych została 

podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Punkt 12 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie organizacji roku szkolnego 2016/2017 powiedział, że do dyrektorów placówek 

oświatowych wystosował pisma odnośnie oczekiwań w zakresie opracowania arkuszy 

organizacyjnych, które musiały zostać złożone do 30 kwietnia, natomiast ich zatwierdzenie 

nastąpi do 31 maja. W zaleceniach zostało m.in. określone, aby dyrektorzy nie zatrudniali 

nauczycieli emerytów oraz nauczycieli, którzy zatrudnieni są w innej placówce oświatowej; 

- skrót TIK oznacza „Technologia Innowacja Komunikacja”. Jest to projekt, w którym 

uczestniczą wszystkie gminy z powiatu konińskiego, a dotyczy integracji i harmonizacji baz 

danych oraz udostępniania elektronicznych usług publicznych realizowany w latach  

2017 – 2018; 

- następnie przedstawił proponowaną organizację transportu zbiorowego na terenie gminy 

Golina od 2017 r.; 

- w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

położonych w obrębie Węglewa poinformował, że jedna działka nosi nr 855 o pow. 0,0226 

ha, cena netto nieruchomości wynosi 11 450,00 zł i przeznaczona jest do sprzedaży jako 

działka gruntowa niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej związanej z zabudową  mieszkaniową. Natomiast druga działka o nr. 845 i pow. 

0,0021 ha także przeznaczona jest do sprzedaży jako działka gruntowa niezbędna do 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej związanej z zabudową  

mieszkaniową, a jej cena netto wynosi 1 070,00 zł. 
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II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy prawdą jest, że w Golinie 

powstanie prywatne przedszkole.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że posiada nieoficjalne informacje, że 

planowana jest budowa prywatnego przedszkola przy ul. Okólnej. Jeżeli na terenie gminy 

rozpocznie działalność prywatne przedszkole to gmina zobowiązana będzie dofinansować  

w 75% koszty utrzymania dziecka w prywatnym przedszkolu. 
 

Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że w prywatnym przedszkolu na pewno będą lepsze warunki 

niż w publicznym przedszkolu i istnieje zagrożenie, że rodzice będą wybierać prywatne 

przedszkole. Zapytała się, czy jeżeli w publicznym przedszkolu będą wolne miejsca, jednak 

rodzice zdecydują się zapisać swoje dziecko do przedszkola prywatnego, czy gmina w takiej 

sytuacji także będzie musiała dopłacić.   
 

Burmistrz Goliny  M. Durczyński odpowiedział, że niezależnie od tego, czy w publicznym 

przedszkolu są wolne miejsca gmina zobligowana jest dotować prywatne przedszkole. 
 

Punkt 13 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny J. Mirek zapytał się kiedy rozpocznie się dokończenie przebudowy ul. Poniatowskiego 

oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił 

przetarg na dokończenie budowy ul. Poniatowskiego. Termin złożenia ofert określony był do 

30 kwietnia br., nie zna jednak wyników jego rozstrzygnięcia.  
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy działki przy ul. Leśnej należą do gminy.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że część działek jest gminna, a część należy 

do osób prywatnych. Działki w przeszłości zostały niekorzystnie podzielone i obecnie w celu 

ich częściowego scalenia jeden z właścicieli działek, p. Bagińska wystąpiła do gminy  

o zamianę działek. Sprawa nie jest jeszcze zakończona, ponieważ nie zgadza się, aby  

w wyniku zamiany przez wszystkie działki gminne przechodziła linia wysokiego napięcia.  
 

Radny J. Mirek zaproponował, aby gmina przeznaczyła te działki na zorganizowanie 

ogródków działkowych. Gmina mogłaby sprzedać działki zainteresowanym osobom 

mieszkającym w blokach. 
 

Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy są nowe informacje w sprawie utworzenia Polderu 

Golina. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że zostały wyodrębnione środki finansowe 

na pomiary terenu planowanego polderu zalewowego oraz zostały określone koszty wykupów 

gruntów i zabudowań. Aby jednak doszło do rozpoczęcia realizacji utworzenia polderu,  

w budżecie państwa na ten cel muszą zostać zagwarantowane odpowiednie środki finansowe.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy ze względów estetycznych  można byłoby zasłonić 

teren przy ZGKiM w Golinie, na którym składowany jest gruz.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na terenie gminy potrzebne jest miejsce na 

którym możemy składować gruz, który następnie zostanie skruszony i wykorzystany do 

utwardzania dróg gruntowych.  
 

Radny J. Mirek zasugerował, aby został posprzątany teren po rozebranym budynku salonu 

gier przy ul. Poniatowskiego. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział,  że teren ten przewidziany jest zorganizowania 

tzw. przystanku przesiadkowego. Powiedział, że osoby zatrudnione w ramach prac 

interwencyjnych obecnie sprzątają teren parku, a następnie rozpoczną prace porządkowe na 

obszarze miasta. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, czy z funduszu sołeckiego możliwe jest 

wydatkowanie środków na utwardzenie dróg, których właścicielem jest Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej. 
 

Sołtys Kawnic J. Modelski zapytał się, czy na terenie gminy zakończyły się prace równania 

dróg gruntowych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że obecnie prace są zakończone. Po 

podsumowaniu wydatków za wykonane usługi będziemy wiedzieć, czy możliwe jest dalsze 

zlecenie prac na drogach gminnych. 
 

Sołtys Kawnic J. Modelski zapytał się, czy Zakład Usług Wodnych odprowadza do gminy 

opłatę za dzierżawę urządzeń wodnych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że Zakład Usług Wodnych z własnych środków 

przeprowadza wszelkie remonty sieci wodociągowych, modernizacje hydroforni (obecnie  

w Przyjmie, a następnie we Węglewie), a opłaty za wodę i ścieki są dużo niższe niż np.  

w Koninie. Gmina więc dzięki współpracy z Zakładem Usług Wodnych nie ponosi strat. 
 

Punkt 14 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 14:30 obrady XIX sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
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