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P R O T O K Ó Ł  NR  XVIII/2016 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

31 marca 2016 roku 
 

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

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

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

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

Punkt 1 

XVIII 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 (nieobecny radny M. Kwaśniewski), 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 XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

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

7. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2016 roku. 

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

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

o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  

w Golinie Nr LI/283/2010 z dnia 14.10.2010 r. dotyczącej przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla 

obszarów w miejscowości Kraśnica.  
 

Architekt Marian Lis wyjaśnił zasadność wprowadzenia do porządku obrad sesji punktu 

dotyczącego podjęcia uchwały przytoczonej przez burmistrza. Poinformował, że w toku 

procedury planistycznej nie możemy uzyskać pozytywnych uzgodnień z zarządcą drogi czyli 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w zakresie obsługi 

komunikacyjnej obszaru opracowania przylegającego bezpośrednio do drogi krajowej. Aby 

więc nie wstrzymywać rozwoju budownictwa mieszkaniowego rozwiązaniem pozostaje 

uchwalenie planu w dwóch etapach tj. w pierwszej kolejności na terenach od zaprojektowanej 

drogi gminnej w kierunku torów kolejowych.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad zaproponowała, aby na koszt gminy zostały zorganizowane zjazdy z drogi 

krajowej i została wytyczona równoległa droga gminna. Jednak w budżecie gminy nie ma 

przewidzianych środków finansowych przeznaczonych na wykup gruntów pod drogi  

w Kraśnicy. 
 

Radny K. Szymański zapytał się gdzie na mapce załączonej do projektu uchwały znajduje się 

kierunek północ. 
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Architekt Marian Lis odpowiedział, że na mapkach północ zawsze jest na górze mapki. 
 

Radny S. Szczepaniak stwierdził, że należy pomóc społeczeństwu w osiedlaniu się.  
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad XVIII sesji punktu 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego komisji rewizyjnej. 

Poinformował, że powstały dwa kluby radnych: „Niezależni” w składzie 3 osobowym  

i „Samorządni” w 3 osobowym składzie. Następnie przekazał przewodniczącej rady stosowny 

projekt uchwały stanowiący załącznik nr 3 do protokołu oraz pisma informujące o powstaniu 

klubów radnych „Niezależni” stanowiące załącznik nr 4 do protokołu i „Samorządni” 

stanowiące załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak oznajmiła, że powstałe kluby radnych zostaną wpisane 

do rejestru klubów radnych gminy. 
 

Radny W. Grodzki przypomniał, że do 31 marca należy podjąć uchwałę o nie wyrażeniu 

zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie w roku 2017. 

Powiedział, że skoro radom osiedlowym nie zostały przyznane środki finansowe, to również 

sołectwa nie powinny mieć pieniędzy, z których będą finansowane przedsięwzięcia  

w sołectwach.   
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego.  
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym wniosek burmistrza został przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radnego W. Wojdyńskiego. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 5 radnych, przeciw 8 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego nie został przyjęty. 
 

Radny J. Mirek zapytał się na jakiej podstawie wniosek radnego W. Wojdyńskiego nie został 

przyjęty. Przypomniał, że z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że w skład komisji 

rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że kluby muszą zostać wpisane do rejestru 

klubów radnych, kluby muszą się ukonstytuować i dopiero na kolejnej sesji skład komisji 

rewizyjnej zostanie poszerzony o przedstawicieli utworzonych klubów radnych. 
 

Radca prawny D. Kurowski stwierdził, że przewodniczący klubów radnych z mocy ustawy  

o samorządzie gminnym muszą wejść w skład komisji rewizyjnej. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że kluby już się ukonstytuowały, co zapisane jest w zgłoszonej 

informacji o powstaniu klubów radnych, przekazanej niezwłocznie przewodniczącej rady. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że należy sprawdzić, czy w statucie gminy nie 

jest określone, że komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, ponieważ w tej sytuacji 

komisja liczyłaby 6 członków. 
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Radny S. Szczepaniak powiedział, że podczas powoływania członków do komisji rewizyjnej 

radni nie wyrazili zgody do wejścia w skład komisji. 
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że został złożony projekt uchwały  w sprawie poszerzenia 

składu osobowego komisji rewizyjnej, który zgodny jest z ustawą o samorządzie 

terytorialnym. Przedstawiciele klubów radnych automatycznie wchodzą w skład komisji 

rewizyjnej. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że statut gminy nie określa liczby członków komisji rewizyjnej. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk zaproponował, aby zakończyć powyższą dyskusję. 
 

Radny J. Mirek zawnioskował o podanie, gdzie w statucie została określona liczba członków 

komisji rewizyjnej. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poinformowała, że uchwała w sprawie poszerzenia 

składu komisji rewizyjnej zostanie uwzględniona w porządku obrad następnej sesji. 
 

Radny J. Mirek zawnioskował o podanie podstawy prawnej, w oparciu o którą radni 

zadecydowali o odmowie wprowadzania do porządku obrad sesji podjęcia uchwały  

o poszerzeniu składu komisji rewizyjnej. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powtórzyła, że uchwała w sprawie poszerzenia składu 

komisji rewizyjnej zostanie uwzględniona w porządku obrad następnej sesji. 
 

Radna A. Kapturska i radna Z. Kasprzak o godz. 12:35 wyszły z obrad XVIII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 12. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie po wprowadzonej zmianie. 
 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII 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 uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr 

LI/283/2010 z dnia 14.10.2010 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów 

w miejscowości Kraśnica. 

8. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2016 roku. 

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

XVIII sesji po wprowadzonej zmianie. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie został 

przyjęty. 
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Radny W. Grodzki o godz. 12:40 wyszedł z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 11. 

Punkt 3 

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

dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

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

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Radni A. Kapturska, Z. Kasprzak i W. Grodzki o godz. 12:45 powrócili na obrady XVIII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy podjęta uchwała Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji przewiduje wyższe taryfy za wodę i ścieki na 

terenie gminy. 
 

Radny S. Szczepaniak poprosił o ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości przy drodze we 

Węglewie Kol. w kierunku Zarzyna. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy gmina przygotowana jest do realizacji programu rządowego 

500+. Następnie zapytał się, czy w związku z jubileuszem 100-lecia LZS Polonia Golina 

planowane są uroczystości na stadionie miejskim oraz kiedy rozpoczęta zostanie wymiana 

lamp ulicznych przy ul. Poniatowskiego i ul. Cmentarnej. 
 

Radna Z. Kasprzak poprosiła o posprzątanie terenu parku w Golinie. 
 

Radny J. Szrama zapytał się, czy w gminie powołana jest komisja, która będzie szacować 

szkody mrozowe w uprawach. 
 

Radny K. Szymański poprosił o wykaz czasu pracy równiarki w poszczególnych 

miejscowościach oraz ilość wykorzystanego kruszywa do równania dróg gruntowych za okres 

3 miesięcy 2016 r. oraz za 2015 rok. Następnie zapytał się, czy gmina otrzyma 

dofinansowanie na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP. Potem oznajmił, że 

mieszkańcy w Radolinie nie zostali poinformowani o zmianie opłaty za odpady komunalne. 

Kolejno zapytał się, czy zostaną oznakowane ulice w Golinie, zgodnie z wnioskiem 

pokontrolnym komisji ds. porządku publicznego, rolnictwa i ochrony środowiska.   
 

Radna A. Kapturska wniosła o wyrównanie dróg gruntowych na terenie sołectwa Spławie. 

Powiedziała, że na drodze gruntowej od stacji PKP Spławie w kierunku Spławia zostało do 

wyrównania drogi użyte kruszywo z potłuczonym szkłem, na co bardzo skarżą się 

mieszkańcy. Następnie zapytała się gdzie zostaną wymienione słupy elektryczne, które 

obecnie składowane są na polach uprawnych.   
 

Radny W. Grodzki zgłosił tragiczny stan chodników na ul. Kościelnej i ul. Kilińskiego. 
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Radny W. Wojdyński wniósł o sprawdzenie, czy zgodnie z przepisami zostały założone 

szlabany przez właścicieli domków letniskowych w Głodowie. Powiedział, że takie działanie 

spowodowało zamknięcie dojazdu do jeziora głodowskiego, przede wszystkim dla służb 

ratowniczych i porządkowych.   
 

Radna Z. Kasprzak zwróciła uwagę, że tragiczny jest stan jedynego w Golinie placu zabaw  

w parku. Uważa, że należy w trybie pilnym naprawić urządzenia na placu. Następnie 

powiedziała, że chodnik na ul. Słowackiego na odcinku od ronda do wjazdu do parku także 

wymaga modernizacji.  
 

Radny K. Szymański powiedział, że należy zainterweniować, aby na parkingu przychodni  

w Golinie pracownicy Sklepu Polskiego nie parkowali samochodów. 
 

Punkt 6 

Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2016.  
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy zwiększenie dofinansowania dla MZK w Koninie skutkuje 

zwiększeniem połączeń linii autobusowej.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na wniosek mieszkańców Goliny została 

zwiększona liczba kursów autobusu nr 61. 
 

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

budżetu na rok 2016 wraz z uzasadnieniem. 
 

Radni W. Wojdyński i W. Grodzki o godz. 13:00 wyszli z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 12. 
 

Radna Z. Kasprzak i A. Kapturska o godz. 13:05 wyszły z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 10. 
 

Radny W. Grodzki o godz. 13:07 wrócił na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan obecnych radnych wynosi 11. 
 

Radni Z. Kasprzak i W. Wojdyński o godz. 13:10 powrócili na obrady XVIII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

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 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

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

Uchwała Nr XVIII/89/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2016  

została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Architekt M. Lis  powiedział, że podjęcie uchwały nie wiąże się z poniesieniem dodatkowych 

kosztów przez gminę. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się jakie korzyści dla osiedlających się na terenie Kraśnicy 

spowoduje podzielenie na etapy uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Architekt M. Lis odpowiedział, że na etapie pierwszym otrzymamy uzgodnienia z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i będzie można przystąpić do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na określonym w tym etapie terenie 

Kraśnicy. Zaprojektowana zostanie droga gminna zapewniająca dojazdy do poszczególnych 

działek, ponieważ od drogi publicznej zostaną wytyczone drogi wewnętrzne. 
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował, aby na mapce załączonej do uchwały zapisać, że jest to 

obszar Kraśnicy.  
 

Radna A. Kapturska o godz. 13:15 powróciła na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

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

uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/283/2010 z dnia 14.10.2010 r. dotyczącej 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Golina dla obszarów w miejscowości Kraśnica 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 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych. 
 

Uchwała Nr XVIII/90/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Golinie Nr LI/283/2010 z dnia 14.10.2010 r. dotyczącej przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla 

obszarów w miejscowości Kraśnica została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

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

godz. 13:20 do 13:45. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XVIII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

Punkt 8 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska przedstawiła protokół z kontroli Komisji 

Rewizyjnej za I kwartał 2016 roku, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Radny K. Szymański o godz. 13:50 wyszedł z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan obecnych radnych wynosi 13. 

Punkt 9 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Radny K. Szymański o godz. 13:55 powrócił na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie wysokości taryf za wodę i ścieki poinformował, że ceny nie zmieniły się  

w stosunku do obowiązujących; 

-w sprawie postawienia znaku z ograniczeniem prędkości przy drodze w kierunku Zarzyna 

powiedział, że zostanie sprawdzona zasadność ustawienia znaku na tym terenie. Burmistrz 

oznajmił, że w ostatnim czasie na tym odcinku drogi została naprawiona nawierzchnia 

asfaltowa i poszerzono pobocza poprzez uprzątnięcie nadmiaru ziemi, co doprowadziło do 

zwiększenia prędkości przez kierowców; 
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- w sprawie przygotowania gminy do realizacji programu 500+ powiedział, że z budżetu 

państwa gmina otrzymała dotację celową w wysokości 25 800 zł, która została wprowadzona 

do budżetu w dzisiejszych zmianach budżetowych, natomiast zarządzeniem burmistrza do 

budżetu gminy zostanie wprowadzona jeszcze dotacja celowa w wysokości 2 921 860 zł na 

realizację programu. Następnie odczytał treść pisma od premier RP Beaty Szydło  kierowane 

do rodzin, które złożyły wnioski w ramach programu rodzina 500+. Poinformował, że do 

obsługi programu nie została zatrudniona dodatkowa osoba, a realizacją zajmują się 

pracownicy MOPS; 

- wymiana słupów oświetleniowych na terenie gminy realizowana będzie przez firmę, która 

wygra przetarg ogłoszony przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu; 

- jubileusz 100. lecia LZS Polonia  - uroczystość organizuje klub sportowy. Stwierdził, że 

stadion miejski wymaga przeprowadzenia pilnego remontu, są nadzieje na pozyskanie na ten 

cel środków z Urzędu Marszałkowskiego bądź z programu LEADER; 

- teren parku w Golinie zostanie w najbliższym czasie posprzątany. W ramach robót 

publicznych została podpisana umowa z Urzędem Pracy i od kwietnia do sierpnia br. 

zatrudnionych będzie 5 osób. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się kto będzie zatrudniony w ramach robót publicznych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że przed podaniem nazwisk tych osób 

sprawdzi, czy nie obowiązuje w tym zakresie ochrona danych osobowych.  
 

Radca prawny D. Kurowski oznajmił, że zatrudnione osoby muszą wyrazić zgodę na 

upublicznienie swoich danych osobowych.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odnośnie komisji mrozowej powiedział, że komisja rozpoczęła 

pracę. W skład komisji wchodzą przedstawiciele izby rolniczej i pracownicy urzędu. Rolnicy 

mogą zgłaszać szkody w uprawach. Pomoc finansowa przewiduje tylko udzielenie kredytów 

na preferencyjnych warunkach. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi: 

- zestawienie z usług równiarki i wykorzystanego kruszywa do naprawy dróg na terenie 

gminy zostanie przekazane radnemu K. Szymańskiemu. Powiedział, że droga gminna 

Węglew – Kraśnica równoległa do drogi krajowej nr 92 została poszerzona do 12 m; 

- zakup samochodu bojowego dla OSP – złożony wniosek o dofinansowanie został wstępnie 

pozytywnie oceniony i czekamy na dalsze rozstrzygnięcia; 

- w sprawie podwyżki cen za odpady komunalne powiedział, że stosowna informacja została 

opublikowana na stronie internetowej gminy. 
 

Radny K. Szymański powiedział, że nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do Internetu  

i potrafią z niego korzystać. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że informację odnośnie odpadów komunalnych 

mieszkańcom na terenie sołectw dostarczają sołtysi; 

- oznakowanie ulic z nazwami w Golinie – w budżecie gminy obecnie nie ma przewidzianych 

środków finansowych na ten cel; 

- na drogę powiatową w Adamowie przy stacji PKP Spławie zostało nawiezione kruszywo 

pochodzące ze składowiska przy ZGKiM w Golinie; 

- równiarka na terenie Spławia w najbliższym czasie rozpocznie prace na drogach; 

- słupy energetyczne na prywatnych gruntach w Spławiu – dzisiaj Spółka Energa 

poinformowała, że będzie przeprowadzać modernizację linii energetycznej, zostaną 

przeprowadzone uzgodnienia z właścicielami gruntów, na których będą przeprowadzane 

prace.  
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Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami firma 

energetyczna nie musi powiadamiać gminy o inwestycjach, które planuje wykonywać na 

danym terenie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie złego stanu chodników przy ul. Kościelnej i ul. 

Kilińskiego powiedział, że ma nadzieję na zmodernizowanie w pierwszej kolejności chodnika 

ul. Kościelnej; 

- droga dojazdowa do J. Głodowskiego – istnieje możliwość zorganizowania dojazdu do 

jeziora w odległości 150 m od zjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową. 
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że należałoby sprawdzić, czy właściciele działek 

letniskowych zgodnie z prawem zagrodzili drogę dojazdową do jeziora. Przypomniał, że 

właściciel nieruchomości musi zagwarantować dojazd do ostatniej działki, a w tym przypadku 

ostatnią działką jest jezioro. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom 

przebywającym nad jeziorem.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie modernizacji placu zabaw w parku powiedział, że 

przedsięwzięcie będzie zgłoszone do realizacji ze środków z LEADER-a jak również 

będziemy starać się o pieniądze z programu „Podwórko Nivea”. Natomiast remont chodnika 

przy ul. Słowackiego, na odcinku od ronda do wjazdu do parku, został zgłoszony do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. 
 

Radna Z. Kasprzak zgłosiła, że przejście dla pieszych przy sklepie „Biedronka” wieczorem 

jest słabo oświetlone i mało widoczne. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie parkowania pojazdów przez pracowników 

„Sklepu Polskiego” na terenie parkingu przy przychodni w Golinie oznajmił, że parking jest 

własnością właściciela budynku przychodni. Należałoby przeprowadzić rozmowę  

z właścicielem sklepu, aby pracownicy nie parkowali przed przychodnią prywatnych 

samochodów.  
 

Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że gmina zobowiązana jest do zapewnienia mieszkańcom 

dostępu do usług medycznych i odpowiednich warunków lokalowych. 
 

Radny K. Szymański powiedział, że gmina mogłaby zwrócić się do właściciela parkingu, aby 

postawił znak zakazujący parkowania osobom nie korzystającym w danej chwili z usług 

przychodni.  

Punkt 10 

Zapytania i wolne wnioski 

Sołtys Radoliny W. Miętkiewicz powiedział, że informował mieszkańców Radoliny odnośnie 

wzrostu ceny za odbiór odpadów komunalnych oraz segregowania popiołu.  
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy można przeprowadzić reasumpcję głosowania nad wnioskiem 

złożonym przez radnego W. Wojdyńskiego. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odpowiedziała, że głosowanie zostało już 

przeprowadzone, a poszerzenie składu osobowego komisji rewizyjnej odbędzie się na 

najbliższej sesji.  
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy jest możliwe, aby została zorganizowana wyjazdowa komisja 

wszystkich radnych do Przyjmy w celu oceny, czy jest zasadne dokończenie budowy drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych tak jak wnosi komisja rewizyjna we wnioskach 

pokontrolnych. Następnie zapytał się z czego wynika różnica w cenie za nadzór inwestorski 

budowy dróg w Przyjmie i Golinie Kolonii.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nadzór inwestorski budowy drugiego 

etapu drogi Golina Kolonia był tańszy, ponieważ była już przygotowana dokumentacja 

inwestycji w Golinie Kolonii, która realizowana była wcześniej wraz z budową drogi  

w Przyjmie. 
 

Radny J. Mirek poprosił o przygotowanie wykazu z wysokością dofinansowania  

i organizacjami, które otrzymały środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2015 roku. Następnie zapytał się ile kilometrów na terenie gminy założonej 

jest sieci kanalizacji burzowej i na ilu kilometrach kanalizacja nie jest pokryta trwałą 

nawierzchnią. Uważa, że na wybudowanie kanalizacji burzowej zostały wydatkowane duże 

nakłady finansowe, a tymczasem ze względu na brak nawierzchni asfaltowej na drogach 

dopuszcza się do zapychania kanalizacji piaskiem. Zapytał się co jest ważniejsze, czy 

budowanie dróg dojazdowych do gruntów uprawnych, czy zabezpieczenie przed 

zniszczeniem kanalizacji, na którą zostały wydatkowane ogromne środki publiczne. 
 

Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy w związku z tym rolnicy mają jeździć drogimi 

maszynami rolniczymi po dziurawych drogach. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się dlaczego burmistrz nie przedłożył projektu uchwały w sprawie 

nie wydzielenia środków w ramach funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że radny także mógł przedstawić wniosek  

o likwidację funduszu sołeckiego w 2017 roku. Powiedział, że na sesji burmistrz uczestniczy 

tylko z głosem doradczym, natomiast radni podejmują decyzje, które wykonuje burmistrz. 
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że gdyby burmistrz doradził, aby fundusz sołecki w przyszłym 

roku został zlikwidowany to grupa radnych posiadająca większość zagłosowałaby za tym.  
 

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

obecnych radnych wynosi 13. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że planuje wybudowanie chodnika na ul. 

Kościelnej. Oznajmił, że jest burmistrzem miasta i gminy Golina i zdaje sobie sprawę  

z potrzeb mieszkańców miasta i gminy.  
 

Radny K. Szymański zgłosił o posprzątanie z obciętych gałęzi pobocza przy sadzie  

w Bobrowie. 
 

Radny W. Wojdyński wniósł o oczyszczenie studzienek osadowych kanalizacji burzowej na 

Os. Zachód. Powiedział, że podczas opadów deszczu każdorazowo zalewany jest teren 

cmentarza, ponieważ studzienki burzowe są zasypane piaskiem. Następnie zapytał się 

dlaczego protokół z przeprowadzonej kontroli przez komisję rewizyjną nie został poddany 

pod dyskusję. Oznajmił, że przedstawiony protokół z kontroli komisji rewizyjnej jest bublem 

i nie może zostać w takiej wersji przyjęty. Następnie wniósł o pisemną opinię prawną 

odnośnie do kogo należy odpowiedzialność nad pracami komisji rewizyjnej. 
 

Radca prawny D. Kurowski stwierdził, że protokół z kontroli przeprowadzonej przez komisję 

rewizyjną nie powinien zostać poddawany pod dyskusję, a jeżeli radni mają do niego uwagi  

i zastrzeżenia mogą je zgłaszać w zapytaniach i wolnych wnioskach.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że radni nie przyjmują i nie oceniają protokołu z kontroli 

komisji rewizyjnej, tylko przyjmowane są przez radnych wnioski i zalecenia pokontrolne 

podczas głosowania.  
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Radny W. Wojdyński stwierdził, że radni mają prawo wskazać wszelkie błędy zawarte  

w protokole, które komisja rewizyjna powinna w treści poprawić. 
 

Radny J. Mirek przytoczył zapis art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, a następnie zapytał 

się w jaki sposób rada może kontrolować komisję rewizyjną.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w statucie gminy Golina zapisane jest, że 

przewodniczący komisji rewizyjnej zobowiązany jest przedstawić protokół  przeprowadzonej 

kontroli na najbliższej sesji rady.  
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy w sołectwach będą organizowane zebrania z mieszkańcami 

informujące o konieczności planowania inwestycji realizowanych w ramach środków 

funduszu sołeckiego, które stanowić będą wydatki majątkowe. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy będą w Radolinie równane drogi gruntowe i zostanie 

nawieziony tłuczeń. Powiedział, że ze środków funduszu sołeckiego Radolina co roku 

przeznacza środki na zadania majątkowe.  
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się, czy zostało zabezpieczone przejście na płytę boiska na 

stadionie w Golinie.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w budżecie gminy nie zostały 

przewidziane środki finansowe na remont stadionu miejskiego. Dla poprawy bezpieczeństwa 

należałoby zdjąć całą fasadę nad przejściem. 
 

Radna A. Kapturska ponowiła o przekazanie w formie elektronicznej informacji dotyczących 

dofinansowań do programów realizowanych w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej 

Interwencji.  
 

Radny J. Mirek zapytał się w jakiej wysokości gmina poniosła straty w gospodarce odpadami 

komunalnymi.  
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odczytała protokół nr 2/2016 z posiedzenia 

komisji rewizyjnej z 23 marca 2016 r., który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że na wniosek 5 radnych komisja rewizyjna powinna odbyć 

posiedzenie, na którym powinni być obecni radni wnioskodawcy. 
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że w posiedzeniach komisji rewizyjnych mogą brać 

udział zaproszeni goście. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że komisja rewizyjna kontrolowana jest przez radę gminy. 

Zapytał się do kogo należy złożyć skargę na działalność rady miejskiej. 
 

Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że skargę na działalność rady miejskiej należy 

złożyć do wojewody. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że radni wnioskujący o zwołanie posiedzenia komisji rewizyjnej 

w temacie omówienia protokołu z kontroli za III i IV kwartał 2015 r. chcieli uzyskać pewne 

wyjaśnienia, co zostało im uniemożliwione. Następnie powiedział, że zgodnie ze statutem 

gminy nie można dokonać kontroli czegoś co nie zostało jeszcze wykonane.  
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska powiedziała, że radny może złożyć 

wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącej komisji rewizyjnej. 
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Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się kiedy zostanie uzupełniony asfalt w nawierzchni na 

drodze gminnej w Adamowie. Następnie zapytał się na jakim etapie jest sprawa zasiedzenia 

przez gminę działki stadionu w Adamowie. Poinformował, że zostały obcięte gałęzie drzew 

przy drodze gminnej prowadzącej do posesji p. Wesołowskiego, ponieważ zagrażały 

bezpieczeństwu poruszających się po tej drodze. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że gmina Golina jeszcze nie jest właścicielem 

stadionu w Adamowie, rozprawa w sądzie została przedłużona. Następnie powiedział, że 

dziury w asfalcie w najbliższym czasie zostaną załatane. Kolejnie powiedział, że poszukuje 

na terenie gminy warsztatu samochodowego, który naprawia samochody ciężarowe,  

a szczególnie strażackie bojowe. 
 

Radni W. Wojdyński i M. Majewski o godz. 16:00 wyszli z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej 

w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 11. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że w Spławiu jest firma „Scania”, która naprawia samochody 

ciężarowe. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że od 1 kwietnia br. funkcję komendanta 

Komisariatu Policji w Golinie obejmie Radosław Stolarski. Poinformował, że Wojewoda 

Wielkopolski Zbigniew Hoffmann objął swoim patronatem obchody uroczystości zbrodni 

katyńskiej, która odbędzie się 14 kwietnia br. Następnie powiedział, że zgodnie  

z odpowiedzią GDDKiA budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Węglew – Kraśnica 

oraz organizacja lewoskrętu na drodze krajowej w kierunku drogi powiatowej w Spławiu 

przewidziane są do realizacji w programie budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2023, 

natomiast odnośnie wysp na drodze krajowej we Węglewie powiedział, że GDDKiA nie 

przewiduje ich przebudowy. Następnie przekazał interpelację posła RP Tomasza Piotra 

Nowaka do ministra środowiska w sprawie polderu Golina wraz z odpowiedzią ministra 

środowiska, które stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński powrócił o godz. 16:08 na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 12. 
 

Radny M. Majewski powrócił o godz. 16:15 na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pisma kierowane od Stowarzyszenia 

Kulturalnego „Tradycja”, OSP Węglew, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Koninie, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 

we Węglewskich Holendrach i mieszkańców Węglewa Kolonii, które odpowiednio stanowią 

załączniki nr 12, 13, 14, 15, 16 i 17 do protokołu. 
 

Punkt 11 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:35 obrady XVIII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      
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