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P R O T O K Ó Ł  NR  XVII/2016 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

18 lutego 2016 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, Zastępca Skarbnika Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Dominik 

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

Punkt 1 

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

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

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

prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Punkt 2 

Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Golina na lata 2015 – 2020.  

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

i ustalenia wysokości bonifikaty.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych  

i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Golina. 

12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej w Golinie.  
 

Radny J. Mirek złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad XVII sesji o punkt dotyczący 

podjęcia deklaracji w sprawie zobowiązania się do zapewnienia środków w budżecie Gminy 

Golina w 2016 r. przeznaczonych dla Rad Osiedlowych w Golinie.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radnego J. Mirka.  
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 6 radnych, przeciw 8 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego J. Mirka nie został przyjęty. 
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak oznajmiła, że XVII sesja Rady Miejskiej w Golinie 

przebiegać będzie zgodnie z odczytanym wcześniej porządkiem obrad. 
 

Punkt 3 

Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołu z XVI sesji bez odczytywania na 

dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw – 1 radny, od głosu wstrzymało się 5 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty. 
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się na jakim etapie są przygotowania do 

budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że trwają jeszcze uzgodnienia dokumentacji 

budowy schroniska. Każdorazowo podczas Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji przedstawiane są informacje odnośnie rozwoju prac 

przygotowawczych do budowy schroniska.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy zapadły już wiążące decyzje 

odnośnie rozdysponowania środków w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej 

Interwencji. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że najbliższe posiedzenie wspólnych Komisji 

Rady będzie poświęcone projektom, które będą finansowane w ramach Konińskiego Obszaru 

Strategicznej Interwencji. Powiedział, że podpisany mandat terytorialny dla Konińskiego 

Obszaru Strategicznej Interwencji to 130 mln zł w ramach nowej perspektywy finansowej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 dla Konina  

i gmin powiatu konińskiego: Goliny, Kazimierza Biskupiego, Ślesina, Krzymowa, Starego 

Miasta i Rzgowa. Stronami mandatu terytorialnego są: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, 

czyli Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz władze Konina (lider OSI), Powiatu 

Konińskiego oraz gmin: Golina, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare 

Miasto. Koniński Obszar Strategicznej Interwencji jest gwarancją otrzymania środków na 

realizację ujętych w nim projektów z pominięciem trybu konkursowego. W ramach 

Konińskiego OSI wsparcie zostało zarezerwowane na projekty w następujących obszarach:  

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:  

- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - 5 661 136 

euro. 

- Wzmacnianie zastosowania TIK w K OSI – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz 

danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych – 4 146 341 euro. 

- Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru KOSI – 9 292 683 

euro.  

- Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie – 7 225 610 euro. 

2. Europejski Fundusz Społeczny: 

- Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy – 1 037 104 euro. 
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- Działanie 6.3  Samozatrudnienie i przedsiębiorczość – 829 268 euro. 

- Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej – 894 055 euro. 

- Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne – 593 363 euro. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się na czym będzie polegała współpraca strażników Straży 

Miejskiej w Golinie z policjantami z Komisariatu Policji w Golinie. Następnie zapytała się 

kto będzie prowadził placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Golina w 2016 roku. Kolejnie zapytała się kiedy rozpocznie się kontrola wydatkowania 

środków z funduszu sołeckiego za 2015 rok.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w ramach wspólnych działaniach Straży 

Miejskiej i Policji w Golinie od 1 marca rozpoczną się wspólne patrole w każdy czwartek  

w godz. od 6:00 do 14:00 i piątek od 14:00 do 22:00. Patrole mają zwracać szczególną uwagę 

na poprawę porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy Golina.  
 

Komendant Straży Miejskiej Z. Staszak powiedział, że w skład patrolu wchodzić będzie jeden 

strażnik miejski i jeden policjant. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży powiedział, że został w tym zakresie rozpisany konkurs, który wyłoni 

podmiot, któremu zostanie zlecone prowadzenie takiej placówki. W sprawie kontroli 

wydatkowania środków z funduszu sołeckiego odpowiedział, że powołał komisję, która 

rozpoczęła już kontrole na terenie sołectw. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek zapytał się, czy grunty wykupione przez gminę  pod drogę w miejscowości 

Węglew w kierunku Kraśnicy nadal są użytkowane przez poprzednich właścicieli i czy gmina 

podpisała z nimi umowy dzierżawy. Następnie zapytał się, czy palacze ze Szkoły 

Podstawowej w Przyjmie otrzymali nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz premię 

kwartalną na koniec roku.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się kiedy zostaną zabrane betonowe kręgi z placu przy ul. 

Kwiatowej.  
 

Radny S. Szczepaniak zgłosił zły stan dróg we Węglewie i Kraśnicy na odcinkach od drogi 

krajowej do torów kolejowych. 
 

Radna A. Kapturska zawnioskowała o naprawę wiaty przystankowej przy drodze krajowej  

w Spławiu w kierunku Goliny. Następnie poprosiła o pisemne zestawienie kosztów  

i wyjazdów do akcji pożarniczych za ubiegły rok. Zapytała się, czy zostali ustaleni sprawcy 

podpaleń i czy zostały przewidziane sankcje w stosunku do winnych tych podpaleń.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy radca prawny będzie obecny do końca sesji. 
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że będzie obecny do zakończenia sesji. 
 

Punkt 6 

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

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wraz  z uzasadnieniem.  
 



4 

 

Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy działki p. Zwierzyńskiego zostały uwzględnione  

w przedstawionej aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Następnie 

zasugerował, aby kompleksowo powytyczać drogi wewnętrzne, co spowoduje rozwój 

budownictwa mieszkaniowego. 
 

Podinspektor UM w Golinie D. Gomułka powiedziała, że wnioskowane przez  

p. Zwierzyńskiego działki są uwzględnione w studium. Wykazane numery są przed podziałem 

działek, natomiast p. Zwierzyński podaje numery działek już po podziale i stąd wynikają takie 

różnice.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że w planie zagospodarowania przestrzennego, 

obszar Kraśnicy w wielu miejscach powinien zostać poprawiony, ponieważ w takim zakresie 

nie jest funkcjonalny dla rozwoju budownictwa. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

ujęte zostaną działki, na których planowana jest budowa farm wiatrowych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że obecnie nie ma podstaw do ujmowania  

w studium tychże działek. 
 

Radny K. Szymański powiedział, że na stronie 4 zamiast „wójt” powinno być zapisane 

„burmistrz”. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że tak brzmi zapis ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, jest to ogólne stwierdzenie.  
 

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

głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 14 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XVII/83/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

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

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015–2020 wraz z uzasadnieniem.  
 

Radny K. Szymański przypomniał, aby na str. 68 planu w pkt. 10. Tworzenie ścieżek 

rowerowych, zamiast Golina – Radolina 5 km zapisać Golina – Sługocinek 6 km. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych. 
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Uchwała Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 – 2020 została podjęta i stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

Punkt 8 

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

zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty wraz z uzasadnieniem.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się co oznacza odręczny dopisek w projekcie uchwały, że 

umowa musi być zawarta na czas nieokreślony. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk wyjaśnił, że umowa najmu musi być zawarta na czas nieoznaczony, 

aby można byłoby zastosować przy zbyciu bonifikatę. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że wynajmujący przedmiotowe mieszkanie 

remontował na własny koszt i zdecydował się wykupić mieszkanie od gminy. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie powiedział, że mieszkanie na piętrze zostało już kilka lat 

temu wykupione, natomiast omawiane mieszkanie remontowane było przez najemców na ich 

własny koszt, więc uważa za zasadne udzielenie bonifikaty.  

 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XVII/85/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Punkt 9 

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

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że w §3 powinien być zapis, że „uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia”. 
 

Ze względu na brak uwag i zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady U. Furmaniak 

zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego 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 XVII/86/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie  programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

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

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty wraz z uzasadnieniem. 
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Radny J. Mirek stwierdził, że do prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami 

komunalnymi niezbędne jest wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych tzw. pszok. Należałoby także odbierać odpady z nieruchomości 

niezamieszkałych tzn. od przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą, aby 

gmina miała kontrolę nad strumieniem odbieranych śmieci.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że budowa pszoku jest planowana. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że na placu po zlikwidowanym przytulisku dla 

zwierząt odbywa się wstępna segregacja odbieranych odpadów. Jeżeli miałby zostać w tym 

miejscu wybudowany pszok, to należałoby utwardzić teren oraz wykonać odprowadzenie wód 

ściekowych, co stanowi problem, ponieważ dodatkowo trzeba byłoby wybudować zbiornik 

bezodpływowy. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy nie warto byłoby na przyszły rok rozpisać przetarg nie tylko 

na odbiór, ale także na choćby częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych.  Wtedy 

można byłoby zysk uzyskany z zagospodarowania odpadów przeznaczyć na budowę pszoku.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że ZGKiM został wyznaczony rok czasu na 

przygotowanie się do systemu zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych.  
 

Podinspektor UM w Golinie B. Jóźwiak powiedziała, że umowa wykonawcza z MZGOK 

zobowiązuje do przekazywania odpadów do instalacji w Koninie na ul. Sulańskiej.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że gmina może wysokosegregowane odpady zagospodarować  

we własnym zakresie. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że obecnie gmina może sprzedać stłuczkę 

szklaną w cenie 50,00 zł/1t.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że koszty przygotowania do odsprzedaży stłuczki mogą 

przewyższyć ewentualny zysk. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że nie przeprowadzał dokładnej kalkulacji. 

Poinformował, że miesięcznie odzysk stłuczki szklanej wynosi od 10 do 12 ton, a więc 500 zł 

na miesiąc, a rocznie byłoby to 6 000 zł. Oznajmił, że zagospodarowanie tworzyw sztucznych 

jest bardziej problematyczne i kosztowne, ponieważ musiałaby być dokonana segregacja 

kolorami i plastik musiałby zostać oczyszczony.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gmina jest udziałowcem spółki MZGOK w Koninie  

i musimy wywiązywać się z warunków zawartej umowy i musimy odstawiać określone ilości 

odpadów.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że stłuczkę szklaną firma odbierałaby na własny koszt,  

a tymczasem odstawiając szkło do MZGOK w Koninie ponosimy koszty transportu. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy został sporządzony kosztorys utwardzenia placu pszoku.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska odpowiedział, że nie szacował kosztów, ale do 

utwardzenia jest ok. 150 m
2
 terenu.  

 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że oprócz utwardzenia terenu niezbędne jest wykonanie 

odwodnienia terenu pszoku i wybudowanie bezodpływowego zbiornika. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się o miejsce, w którym miałby zostać urządzony pszok. 
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Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska odpowiedział, że zgodnie  przepisami pszok nie może być 

w miejscu, w którym obecnie odbywa się wstępna segregacja odpadów.   
 

Radny M. Wieczorek zapytał się, czy mieszkańcy którzy opłacili do końca roku za odbiór 

odpadów komunalnych po obecnie obowiązujących stawkach będą musieli dopłacić, jeżeli 

stawka za odpady wzrośnie po podjęciu dzisiaj uchwały.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że płatności muszą być dokonywane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, a mieszkańcy zostaną poinformowani o zmianach w opłatach 

za odbiór odpadów komunalnych.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy prawidłowy jest zapis w §3 projektu uchwały, że traci 

moc uchwała Nr VI/23/2015 z 6 marca 2015 r. skoro wyrokiem WSA w Poznaniu uchwała ta 

została unieważniona. 
 

Radca prawny D. Kurowski wytłumaczył, że wyrok nie jest jeszcze prawomocny, więc 

obecnie uchwała z 6 marca 2015 r. nadal obowiązuje. Ponadto istnieje prawo do wniesienia 

kasacji do NSA na wyrok WSA w Poznaniu. 
 

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 9 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 6 radnych. 
 

Radni: J. Mirek, A. Kapturska, W. Grodzki, W. Wojdyński i Z. Kasprzak wnieśli o zapisanie 

w protokole, że podczas głosowania wstrzymali się od głosu.  
 

Uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty została 

podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 

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

kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Golina wraz z uzasadnieniem. 
 

Radca prawny D. Kurowski wyjaśnił, że przepisy stanowią, iż w uchwale nie można określić 

kryteriów rekrutacji do szkół dla kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy, ale określa 

się tylko i wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.  
 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 13:40 opuścił obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan radnych wynosi 14. Radny M. Kwaśniewski powrócił na obrady sesji po zakończeniu 

przerwy. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
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Uchwała Nr XVII/88/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XVII sesji, która trwała od 

godz. 13:45 do 14:05. 
 

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

w Golinie. 

Punkt 12 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie wykupionych przez gminę gruntów pod drogę Węglew – Kraśnica poinformował, 

że grunty nie mogą być dzierżawione, 

- w sprawie przyznanych nagród i premii w Szkole Podstawowej w Przyjmie odpowiedź 

zostanie udzielona na piśmie, 

- kręgi betonowe z ul. Kwiatowej w przyszłym tygodniu zabierze Zakład Usług Wodnych,  

- w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej na drogach w Kraśnicy i we Węglewie 

powiedział, że koszt naprawy został wyliczony na kwotę 14 145 zł i jeżeli warunki pogodowe 

pozwolą w najbliższym czasie dziury w asfalcie będą uzupełnione, 

- w sprawie naprawy wiaty przystankowej w Spławiu stwierdził, że na terenie Goliny są także 

wiaty, które muszą zostać naprawione, wiąże się to oczywiście z kosztami. Powiedział, że 

mieszkańcy sołectwa Golina Kol. wykonali 2 wiaty, na które zakupione zostały tylko 

materiały ze środków funduszu sołeckiego, 

- odnośnie kosztów i wyjazdów do akcji gaszenia podpaleń powiedział, że odpowiedź 

zostanie udzielona na piśmie, natomiast sankcje w stosunku do winnych podpaleń nie zostały 

jeszcze zastosowane. 

Punkt 13 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny J. Mirek zapytał się, czy zgodnie z zapisem §83 Statutu Gminy Golina przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej I. Kościelska nie powinna zostać wyłączona z udziału w kontroli 

wydatkowania środków funduszu sołeckiego w sołectwie Przyjma, gdzie jest sołtysem, przez 

wzgląd na bezpośrednie związanie ze sprawą bądź stronniczość.  
 

Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że ustawa nie zakazuje takiej działalności i nie jest 

niezgodna z prawem. Na przyszłość można zastanowić się, czy nie lepiej byłoby, aby członek 

komisji rewizyjnej został wyłączony z kontroli, jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie 

stronniczości i jest bezpośrednio związany ze sprawą.  
 

Radna I. Kościelska oznajmił, że sołtysem Przyjmy jest po raz pierwszy i nie ma nic do 

ukrycia.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że powołał dwa zespoły ds. opracowania 

strategii rozwoju gminy Golina: merytoryczny, którego przewodniczącym jest Sekretarz 

Goliny H. Bąk, a członkami są Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska, z-ca kierownika USC 

I. Kubiak – Klejna, komendant Straży Miejskiej Zdzisław Staszak, dyr. Biblioteki  

Ż. Matlewska, dyr. Domu Kultury D. Ciesielski oraz pracownicy UM K. Szykowna,  

D. Gomułka, B. Jóźwiak, M. Strajch i B. Szczepaniak oraz strategiczny, któremu 

przewodniczy, a w skład zespołu wchodzą przewodnicząca rady U. Furmaniak, kierownik 

MOPS D. Kamińska i kierownik ZEAS A. Górzna. 
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Radna Z. Kasprzak zapytała się jaki wpływ na poprawę warunków opieki medycznej  

w strategii gminy będzie miała ocena dostępu do opieki medycznej, skoro właścicielem 

budynku przychodni w Golinie jest osoba prywatna.   
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że ustawa o samorządzie terytorialnym nakłada na 

gminę obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępu do ochrony zdrowia. Opracowując 

strategię na kolejne lata będzie trzeba zastanowić się, czy z budżetu gminy będziemy mogli 

sfinansować poprawę warunków lokalowych i dostępu do opieki zdrowotnej.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że budynek przychodni zdrowia w Golinie nie 

spełnia wymogów NFZ i zachodzi niebezpieczeństwo, że NFZ może nie podpisać kolejnej 

umowy na świadczenie usług medycznych. Powiedział, że jego marzeniem jest, aby budynek 

po restauracji „Smakosz” przeznaczyć na placówkę medyczną, jednak jest to związane ze 

znacznymi nakładami finansowymi.  
 

Radna Z. Kasprzak przypomniała, że obecny właściciel budynku przychodni zobowiązał się 

zmodernizować lokal, aby spełniał wszelkie kryteria nałożone przez NFZ, tymczasem nic  

z tych obietnic nie zrealizował.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zaprosił do udziału w Powiatowej Spartakiadzie Zimowej  

w Żychlinie. Następnie podziękował radnym, którzy wzięli udział w regionalnych zawodach 

w tenisie stołowym we Witkowie. 
 

Radny W. Grodzki przypomniał, że 6 marca odbędzie się turniej w tenisie stołowym  

w Kleczewie, więc poprosił, aby jak najwięcej radnych wzięło w nim udział. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się kto będzie występował o kasację od wyroku WSA  

w sprawie unieważnienia uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
 

Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że w złożonej skardze do WSA zaskarżanym 

organem była Rada Miejska w Golinie, w imieniu której występowała Przewodnicząca Rady 

U. Furmaniak. Powiedział, że w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

pełnomocnictwo posiada wójt, burmistrz, jednak z uwagi, że nastąpiłby w tym przypadku 

konflikt interesów odpowiedź na skargę podpisała przewodnicząca rady. Wynika to  

z orzeczenia NSA z 12 marca 2008 r. (sygn. akt II FSK 1653/06) cyt. „okoliczność, że  

w postępowaniu sądowo-administracyjnym rada gminy, będąca stroną postępowania, była 

reprezentowana przez jej przewodniczącego, który nie legitymował się odrębnym 

upoważnieniem udzielonym mu przez ten organ w formie uchwały do reprezentowania rady 

w tym postępowaniu, nie stanowi przyczyny do stwierdzenia nieważności tego 

postępowania".  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się jaki przepis reguluje, że przewodniczący rady występuje 

przed NSA o kasację od wyroku.  
 

Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że w wyroku NSA z 6 grudnia 2007 r. (sygn. akt II 

OSK 1456/07), w którym sąd stwierdził, że: „przewodniczącemu rady gminy jako organowi 

wewnętrznemu rady przysługuje w sprawach o charakterze publicznoprawnym uprawnienie 

do reprezentowania rady na zewnątrz." Wynika z tego, że przewodniczącemu rady 

przysługuje uprawnienie autonomiczne do reprezentowania organu przed sądami.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy przewodnicząca rady w takim przypadku nie powinna 

powiadomić rady o wniesionej do WSA odpowiedzi na skargę. 
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Radca prawny D. Kurowski stwierdził, że rada powinna zostać powiadomiona w zakresie 

udzielonej przez przewodniczącą odpowiedzi do WSA. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wyjaśniła, że odpowiedź na skargę w imieniu organu 

wykonawczego redagowała radca prawny Alicja Płoszewska. Ze względu na zaistniały 

konflikt interesów odpowiedzi na skargę nie podpisał burmistrz, a po konsultacji z panią  

A. Płoszewską uzyskała informację, że odpowiedź na skargę nie musi dalej być procedowana 

i uzgadniana z radą.   
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że nie rozumie dlaczego w odpowiedzi na skargę wskazane 

zostało, aby skarga złożona przez radnego J. Mirka została oddalona skoro przyjęte  

w uchwale stawki za odbiór odpadów komunalnych były niższe od proponowanych przez 

burmistrza. 
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że przewodnicząca rady przekroczyła swoje kompetencje 

występując do WSA bez zgody rady. Powiedział, że radni powinni znać wcześniej treść 

zredagowanej odpowiedzi na skargę. Tymczasem radni nie byli niczego świadomi i dopiero  

z wyroku WSA radni dowiedzieli się o wniesionej odpowiedzi na skargę. Następnie zapytał 

się, czy radca prawny A. Płoszewska przekazała pisemną interpretację odnośnie nie 

informowania rady o treści wystosowanej odpowiedzi na skargę. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odpowiedziała, że opierała się tylko na ustnym 

wyjaśnieniu p. A. Płoszewskiej.   
 

Radny W. Wojdyński następnie zarzucił, że w udzielonej radnym odpowiedzi przez 

przewodniczącą rady z 11 lutego br. brak jest podstaw prawnych, na których oparła swoje 

wyjaśnienia. Oznajmił, że radni powinni postępować zgodnie z przepisami prawa. Poprosił, 

aby odpowiedź na wniosek grupy radnych w sprawie przeprowadzonej kontroli przez komisję 

rewizyjną zawierała pełną wykładnię wynikającą z obowiązujących przepisów prawnych. 

Następnie poprosił, aby radni wnioskodawcy uczestniczyli w posiedzeniu komisji rewizyjnej, 

na którym będzie omawiana praca komisji w III i IV kwartale 2015 roku.   
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się kto jest autorem udzielonej odpowiedzi na skargę radnego  

J. Mirka. Stwierdziła, że nie rozumie dlaczego organ wykonawczy wniósł o oddalenie skargi, 

jeżeli uchwalone stawki za odpady były niższe od zaproponowanych przez burmistrza  

i w ciągu roku wygenerowały w budżecie gminy stratę w gospodarce odpadami. Następnie 

zapytała się kto w związku z uchwalonymi stawkami, które zostały zaproponowane przez 

radnego M. Majewskiego, weźmie na siebie odpowiedzialność za poniesione przez gminę 

straty.  
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że wyrok WSA nie jest jeszcze prawomocny, 

bowiem przysługuje kasacja do NSA.  
 

Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że ma na uwadze stratę wynikającą z różnicy pomiędzy 

stawkami zaproponowanymi przez burmistrza, a stawkami zgłoszonymi przez radnego  

M. Majewskiego, które to właśnie wygenerowały straty w budżecie gminy. 
 

Radny M. Wieczorek zawnioskował o zamknięcie dyskusji w przedmiocie udzielonej 

odpowiedzi na skargę złożoną przez radnego J. Mirka. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

M. Wieczorka. 
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W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych (1 radny nie głosował). 

Za głosowało 9 radnych, przeciw – 4 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego M. Wieczorka został przyjęty i Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zamknęła powyższą dyskusję. 

 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ uważa, że 

wniosek radnego jest bezzasadny i jest „zamknięciem ust” radnym, którzy mają odmienne 

zdanie. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że grupa 9 radnych posiadających większość w radzie 

wskazuje, że pozostali radni nie są w radzie potrzebni. Nie można mieć więc nadziei na 

konstruktywne decyzje i kompromisowe rozwiązywanie problemów gminy.  
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, czy gmina mogłaby wystosować do mieszkańców 

ogłoszenie o możliwości zakupu w ZGKiM w Golinie pojemników na odpady komunalne. 

Następnie zapytał się, czy klub sportowy „Mirek Adamów” może ubiegać się  

o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wskazanie możliwości zakupu pojemników 

w ZGKiM w Golinie byłoby nierównym traktowaniem podmiotów gospodarczych. Do 

mieszkańców gminy zostanie rozesłana informacja o zmianach w systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi o treści stanowiącej załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że gmina powinna poinformować mieszkańców, że 

ze względów finansowych nie może zaopatrywać mieszkańców w darmowe pojemniki. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że do właścicieli nieruchomości należy 

obowiązek zaopatrzenia się w pojemniki na odpady komunalne.  
 

Radny K. Szymański powiedział, że w wystosowanej informacji do mieszkańców powinno 

zostać podane, że obowiązek ten wynika z mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiadając na kolejne pytanie sołtysa Adamowa  

T. Duryńskiego wyjaśnił, że każde stowarzyszenie czy organizacja powinna wywiązywać się 

z nałożonych przez prawo obowiązków sprawozdawczych. Powiedział, że w ramach 

konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu każda organizacja może składać 

ofertę na realizację określonych w konkursie zadań. Powołana komisja wyłoni organizacje, 

które spełniają określone wymagania i mogą otrzymać dofinansowanie. Natomiast problemy, 

które istnieją w klubie „Mirek Adamów” należy rozwiązać we własnym zakresie. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, czy wniosek o dofinansowanie jest szczegółowo 

weryfikowany przez komisję konkursową. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wniosek musi spełniać wszystkie 

wymagania formalne określone w ogłoszonym konkursie. 
 

Radny K. Szymański zapytał się kiedy zostanie rozebrany budynek po salonie gier przy ul. 

Poniatowskiego.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że do uprzątnięcia terenu po salonie gier jak 

również po spalonym budynku GOK planuje wykorzystać firmę p. Trębasiewicza w ramach 
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odpracowania długów, które posiada wobec gminy. Uprzątnięty gruz po skruszeniu 

wykorzystany zostanie do polepszenia stanu dróg gruntowych na terenie gminy.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że teren po budynku dworca PKS przy ul. Poniatowskiego 

należałoby także dokładnie uprzątnąć.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że trzeba również pomalować elewację budynku 

po restauracji „Smakosz”, który obecnie tylko straszy swoim wyglądem. 
 

Radny J. Mirek zaproponował, że można byłoby budynek zasłonić siatką elewacyjną, na 

której byłaby zamieszczona graficzna reklama naszej gminy.  
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy nie można byłoby powiększyć parking przy Urzędzie 

Miejskim wykorzystując plac przy budynku po restauracji „Smakosz”. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że rozważa powiększenie parkingu przy 

Urzędzie Miejskim. 
 

Radny M. Wieczorek powiedział, że podczas budowy sieci gazociągowej we Węglewie 

zostały wykopane graniczniki, które wykonawca gazociągu powinien ponownie wkopać.  
 

Punkt 14 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:30 obrady XVII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      

 Urszula Furmaniak 


