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P R O T O K Ó Ł  NR  XX/2016 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

17 maja 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 i Zastępca Skarbnika Goliny Janina Adamczewska. 
 

Punkt 1 

XX sesję Rady Miejskiej w Golinie, zwołaną w trybie nadzwyczajnym, otworzyła o godz. 

14:05 Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, 

że na ustawowy stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Janusz Mirek),  

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 XX sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ceków - Kolonia 

na zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków 

klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko - 

Konińskiego”. 

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

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

na lata 2016 – 2019. 

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

8. Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny W. Grodzki zgłosił o pilną naprawę fundamentów ogrodzenia parku przy ul. 

Słowackiego, ponieważ obecny stan zagraża bezpieczeństwu ludzi. Następnie poprosił  

o wysprzątanie terenu wejścia do parku od strony ul. Kościelnej. 
 

Radny J. Szrama wniósł o wysprzątanie rowów i poboczy drogi powiatowej w kierunku 

Brzeźniaka. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy o dzisiejszej sesji rady zostali powiadomieni 

przewodniczący rad osiedlowych. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odpowiedziała, że po konsultacji z burmistrzem podjęła 

decyzję o nie powiadamianiu przewodniczących rad osiedlowych o dzisiejszej sesji, która 

została zwołana w trybie nadzwyczajnym. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że na dzisiejszą sesję nie byli zaproszeni goście, 

ponieważ sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. 
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że przewodniczący rad osiedlowych powinni zostać 

powiadomieni o sesji, ponieważ za udział w sesji otrzymują dietę. 
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Radny M. Kwaśniewski podziękował za rozpoczęcie naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. 

Piaskowej, która została uszkodzona podczas zakładania gazociągu. Następnie zapytał się, 

czy przy okazji tej naprawy można byłoby zabezpieczyć skrzynkę gazową, która 

posadowiona jest w pasie drogowym.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy przy drodze do Brzeźniaka  

i Głodowa można byłoby zamontować przenośne kamery, które będą odstraszały osoby 

chcące wyrzucać śmieci na pobocza drogi. Następnie poprosił o uprzątnięcie ul. Topolowej  

w Kawnicach. 
 

Radny M. Kwaśniewski zauważył, że zostały wyczyszczone z piasku studzienki kanalizacji 

burzowej, jednak należałoby jeszcze przeczyścić zamulone piaskiem rury łączące studzienki.  
 

Radny M. Wieczorek przypomniał, że wykonawca gazociągu miał uzupełnić słupki graniczne 

na działkach oraz naprawić nawierzchnię asfaltową na drodze za szkołą we Węglewie. 
 

Radna A. Kapturska poprosiła o naprawę nawierzchni asfaltowej na drodze w Spławiu  

w kierunku Maksymowa. Następnie zapytała się przewodniczącej rady, czy zostaną 

ustanowione wyróżnienia dla mieszkańców gminy, które byłyby wręczone podczas 

tegorocznych obchodów Dni Goliny.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zgłosiła o naprawę drogi w Głodowie.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski powiedział, że dziura w nawierzchni na drodze 

powiatowej w Kawnicach na odcinku za torami wymaga pilnej naprawy.  
 

Radna A. Kapturska zapytała się kiedy zostanie naprawiona wiata przystankowa przy drodze 

krajowej na wysokości w Spławia. Następnie zapytała się kiedy zostanie rozwiązany problem 

z wyjazdem z gospodarstwa p. Witasika przy „schetynówce”.  
 

Radny W. Wojdyński zgłosił o zorganizowanie przejścia dla pieszych na odcinku ul. 

Poniatowskiego, od ul. Kościuszki do ul. Cmentarnej. 
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że w grudniu 2015 r. gmina Golina przystąpiła 

z gminami Ceków Kolonia, Tuliszków, Rychtal, Czajków i Szczytniki do wspólnej realizacji 

zadania publicznego z zakresu zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii 

środowiskowych jako wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb 

ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.  

W ramach tego projektu zostaną zakupione średnie wozy ratowniczo – gaśnicze. Projekt ten 

realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020, skąd dofinansowanie do projektu wyniesie 3 814 215,40 zł, natomiast wartość 

całego projektu wynosi 5 400 000,00 zł. Gmina Golina zobowiązana jest więc do 

zabezpieczenia środków w wysokości 3 500,00 zł w tegorocznym budżecie, natomiast w 2017 

roku kwoty 264 330,00 zł. Następnie wyjaśnił, że do czwartku 19 maja musimy dostarczyć do 

gminy Ceków Kolonia przedmiotową uchwałę wraz ze zmianami budżetowymi i zmianą 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i dlatego na dzisiaj musiała być zwołana sesja rady. 
 

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

pomocy finansowej Gminie Ceków - Kolonia na zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego 

do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek 

OSP regionu Kalisko - Konińskiego” wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy pozyskanie środków unijnych w ramach tego projektu nie 

zablokuje możliwości na pozyskanie środków z innych programów unijnych.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński zapewnił, że przystąpienie do pozyskania środków na realizację 

przedstawionego zadania nie będzie miało wpływu na ubieganie się o środki unijne w ramach 

innych projektów.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy samochód będzie polskiej produkcji. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że będzie ogłoszony przetarg, który wyłoni 

dostawcę specjalistycznego samochodu.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że radny J. Mirek prosił o przekazanie, że 

aprobuje zaproponowane dzisiaj przez burmistrza zmiany w budżecie gminy. 
 

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

głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XX/97/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Ceków - Kolonia na zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, 

likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu 

Kalisko - Konińskiego” została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 5 

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

budżetu na rok 2016 wraz z uzasadnieniem. 
 

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

budżetu na rok 2016. 
 

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

nad przyjęciem projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XX/98/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Radny J. Szrama o godz. 14:50 wyszedł z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Golinie.  

Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

Punkt 6 

Zastępca Skarbnika J. Adamczewska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019. 
 

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 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. 
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Uchwała Nr XX/99/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019 została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 
 

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

w Golinie, która trwała od godz. 15:00 do godz. 15:15. 
 

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

w Golinie. 
 

Radny J. Szrama po przerwie powrócił na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 

Punkt 7 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na pytania i wnioski radnych: 

- w sprawie ogrodzenia parku powiedział, że jeżeli stan ogrodzenia zagrażana bezpieczeństwu 

ludzi na pewno naprawa zostanie zlecona ZGKiM w Golinie. Następnie poinformował, że 

odbył wstępne rozmowy z kierownictwem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

wraz z wizją w terenie odnośnie budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. 

Słowackiego do Myśliborza;  

- wysprzątanie poboczy drogi powiatowej w Brzeźniaku – powiedział, że warto byłoby 

rozważyć założenie przenośnych kamer, o których wspominał radny M. Majewski, które 

mogłyby wystraszyć wyrzucających śmieci; 

- zabezpieczenie skrzynki gazowej w pasie drogowym ul. Piaskowej zostanie zgłoszone do 

Zarządu Dróg Powiatowych jako właściciela drogi; 

- potwierdził, że należy naprawić nawierzchnię asfaltową na drodze w Spławiu na odcinku do 

Maksymowa. Następnie powiedział, że mieszkańcy Przyjmy w czynie społecznym fachowo 

uzupełnili dziury w asfalcie na drodze w Przyjmie; 

- następnie poinformował, że do 10 czerwca gmina musi podać kandydata w konkursie 

Powiatowy Rolnik Roku. Kandydat musi wyrazić zgodę na udział w konkursie. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała, że odnośnie przyznawania wyróżnień 

mieszkańcom są podjęte uchwały w sprawie przyznawania tytułu honorowego mieszkańca 

gminy oraz zasłużonego dla gminy. Uchwały te określają procedury i zasady przyznawania 

tytułów. Do dzisiaj nie wpłynął żaden wniosek z propozycją kandydatury przyznania jednego 

czy drugiego tytułu. Oznajmiła, że zaproponowaną osobę musi jeszcze pozytywnie 

zaopiniować Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Poprosiła 

radnych, aby zgłosili kandydatury do wyróżnień i na następne posiedzenie wspólnych komisji 

rady sprawa zostanie omówiona.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi: 

- naprawa wiaty przystankowej przy drodze krajowej nr 92 w Spławiu – zostanie naprawiona 

jak również pozostałe wiaty przystankowe, które wymagają naprawy. Przypomniał, że na 

terenie gminy posiadamy 102 wiaty łącznie z wiatami przystankowymi dla dzieci 

dojeżdżających do szkół, 

- poinformował, że w ramach Programu Likwidacji Niebezpiecznych Miejsc realizowanego 

przez GDDKiA planowane jest wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej Węglew – Konin 

oraz Golina – Kawnice w latach 2016 -2018, budowa lewoskrętu w kierunku Adamowa 

(realizacja do 2020 r.). Powiedział, że gmina zgłosiła do GDDKiA o opracowanie 

dokumentacji na budowę lewoskrętu z drogi krajowej do Spławia i chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej w Spławiu, 

- naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze w Głodowie jest w trakcie realizacji, 
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- zorganizowanie przejścia dla pieszych na ul. Poniatowskiego zostanie zgłoszone do Zarządu 

Dróg Powiatowych. 
 

Radny K. Szymański przypomniał o postawieniu znaku STOP na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej z wojewódzką w Radolinie. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk w sprawie wyjazdu z gospodarstwa p. Witasika na drogę 

„schetynówkę” powiedział, że p. Witasik doprowadził do obecnych problemów związanych  

z przejazdem, ponieważ wybudował gospodarstwo po obu stronach drogi. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jedynym rozwiązaniem jest postawienie 

znaków drogowych „Uwaga zwierzęta!”. 
 

Radna A. Kapturska powiedziała, że sądziła iż radni wspólnie ustalą kategorie w jakich 

można byłoby przyznać wyróżnienia i nagrody dla mieszkańców gminy, którzy wnoszą 

szczególny wkład w jej rozwój. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że podczas obchodów tegorocznych Dni 

Goliny zostaną wręczone wyróżnienia m.in. dla p. Marka Michalaka – Najlepszy Rolnik. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy położenie nawierzchni asfaltowej na drogach objęte jest 

gwarancją, ponieważ gmina nie może z własnego budżetu wydatkować środków na naprawę 

nawierzchni, która niedawno była zakładana. Uważa, że wykonawca powinien na własny 

koszt naprawić nieprawidłowo wykonane prace.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że firma p. Dropińskiego wykonuje obecnie na 

terenie gminy naprawy nawierzchni asfaltowych, które objęte są gwarancją.  
 

Radny W. Wojdyński zauważył, że przy przejściu dla pieszych na ul. Kopernika powinny 

zostać założone słupki uniemożliwiające wyjazd z parkingu bezpośrednio na przejście dla 

pieszych. Następnie oznajmił, że pośmiertnie powinien zostać uhonorowany p. Nowakowski, 

który włożył ogromny wkład w rozwój Goliny oraz jedna z ulic w mieście powinna nosić jego 

imię. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że obecnie sprzątany jest teren parku, który 

powinien być wizytówką Goliny. Stwierdził, że z własnych środków nie przeprowadzimy 

renowacji parku.  
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że w parku priorytetem jest odtworzenie drzewostanu. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami Kawnic i Kraśnicy, którzy 

wyśmiali, że na ulicach Os. Zachód nie ma nawierzchni asfaltowej. Stwierdził, że przykre 

jest, że radni z gminy nie wyrażają zgody na budowanie dróg w mieście, kiedy on radny  

z terenu miasta każdorazowo popiera inwestycje drogowe na wsiach. 
 

Punkt 8 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:05 obrady XX sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Urszula Furmaniak 


