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P R O T O K Ó Ł  NR  XXII/2016 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

23 czerwca 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 Tomasz 

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

Punkt 1 

XXII 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 (nieobecni radna A. Kapturska i radna I. 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 XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XIX, XX i XXI sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2015 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina 

za rok 2015, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/57/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia 

opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2015, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2015 rok. 

7. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2015 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2015 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2015 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2015 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Radolina na lata  

2016 - 2021. 
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9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Golina.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Golinie.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia uzasadnienia Uchwały Nr XVI/81/2016 

Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Goliny.  

12. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2016 roku. 

13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

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

o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 

okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w mieście Golina 

przy ul. Kolejowej 1. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego.  
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek burmistrza został przyjęty, więc Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak odczytała porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie po 

wprowadzonej zmianie. 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XIX, XX i XXI sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2015 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina 

za rok 2015, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/57/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia 

opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2015, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2015 rok. 

7. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2015 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2015 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2015 

rok, 
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c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2015 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Radolina na lata  

2016 - 2021. 

9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Golina.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Golinie.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia uzasadnienia Uchwały Nr XVI/81/2016 

Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Goliny.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej  

3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w mieście Golina przy  

ul. Kolejowej 1. 

13. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2016 roku. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

XXII sesji po wprowadzonej zmianie. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

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

przyjęty. 

Punkt 3 

Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołów z XIX, XX i XXI sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z XIX, XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały 

przyjęte. 
 

Radna A. Kapturska o godz. 12:20 przybyła na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek zapytał się na czym ma polegać współpraca Konińskiej Izby Gospodarczej  

z lokalnymi samorządami w celu realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć. Następnie 

zapytał się, czy zaproponowane przystąpienie gmin i powiatów z woj. lubuskiego do 

Stowarzyszenia Samorządowego A2-Wielkopolska w celu realizowania przedsięwzięć na 

rzecz rozwoju gospodarczego gmin zlokalizowanych w pobliżu autostrady A2 wiąże się  
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z poniesieniem nakładów finansowych przez naszą gminę oraz w jakim zakresie został 

podzielony zysk za 2015 rok w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

w Koninie. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski poprosił o przedstawienie szczegółów z wizytacji 

terenu inwestycyjnego w Sługocinku w ramach konkursu Grunt na Medal.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się w jakiej kondycji finansowej znajduje się Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że zadowolony jest z realizacji budowy chodnika na ul. 

Kościelnej w Golinie. Jednak wniósł zastrzeżenie, że chodnik budowany jest tylko po jednej 

stronie ulicy. Zapytał się, czy nad inwestycją sprawuje kontrolę inspektor nadzoru 

budowlanego, ponieważ uważa, że chodnik nie jest budowany zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. 
 

Punkt 6 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2015 rok 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak oddała głos Burmistrzowi Goliny M. Durczyńskiemu. 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją 

o stanie mienia Gminy Golina za rok 2015: 
Burmistrz Goliny M. Durczyński zwrócił się do Wysokiej Rady w następujących słowach:  

„Wysoka Rado, zarządzeniem nr 15/2016 z dnia 29 marca 2016 roku przedłożyłem 

Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją  

o stanie mienia za rok 2015. 

Powyższe sprawozdania, sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną w myśl art. 

270 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna 

sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium. 

 Z przedstawionej informacji wynika, że kwota zgromadzonych środków na 

rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 1.140.263,78 zł, natomiast 

zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 5.285.125,00 zł. W porównaniu do roku 

2014 zadłużenie zmalało o 1.389.500 zł. 

 Na podstawie decyzji dysponentów, analizy potrzeb i możliwości finansowych  

w trakcie roku plan dochodów i wydatków budżetowych był nowelizowany zarówno 

Uchwałami Rady jak i Zarządzeniami Burmistrza. 

 Po ww. nowelizacjach plan dochodów na rok 2015 wyniósł 32.025.545,99 zł i został 

zrealizowany w kwocie 31.620.796,77 zł tj.98,74%, a w zakresie dochodów własnych  

99,03%. 

 Mimo dobrego wyniku w zakresie dochodów oraz prowadzonych działań 

windykacyjnych, nadal utrzymują się znaczne zaległości z tytułu podatków i opłat –  

w stosunku do stanu na koniec roku 2014 zaległości wzrosły o 197.689,06 zł, co świadczy  

o postępującym procesie ubożenia mieszkańców na skutek panującego w ostatnich latach 

kryzysu gospodarczego. 

 Plan wydatków na rok 2015 wynosił pierwotnie 28.713.850,00 zł w wyniku 

nowelizacji został zwiększony o 2.784.424,28 zł do kwoty 31.498.274,28 zł i został 

zrealizowany na poziomie 97,01%. 

 Znaczną część wydatków budżetu gminy stanowiły wydatki na oświatę, które 

wyniosły 14.806.676,39 zł przy udziale subwencji oświatowej w kwocie 8.481.315,00 zł, 

dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 439.250,55 zł, dotacji na pomoc materialną 
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dla uczniów w kwocie 173.946,58 zł oraz dotacji z tytułu zwrotu kosztów wychowania 

przedszkolnego z innych gmin w kwocie 33.160,49 zł. 

 Plan wydatków majątkowych na rok 2015 wynoszący 1.304.600,30 zł został 

zrealizowany w 99,29%. W ramach tych wydatków wykonano sieć wodociągową  

w miejscowości Węglew, Kolonia Golina, Kawnice od ul. Zielonej w kierunku torów oraz 

wykonano projekt przyłącza do działek budowlanych przy ul. Krokusowej w Golinie.  

W ramach przebudowy dróg gminnych z udziałem dofinansowania z Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 220.000,00 zł wykonana została przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych obręb Golina Kolonia oraz obręb Przyjma-Adamów. 

 Wykonany został także projekt na budowę chodnika od miejscowości Węglew 

Kolonia w kierunku Konina oraz przebudowano przystanek autobusowy w Kawnicach. 

 Na zadania wymienione w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne tj. termomodernizacja 

polegająca na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w garażach OSP Przyjma oraz 

termomodernizacja garaży poprzez wymianę drzwi garażowych OSP Rosocha, Gmina 

otrzymała dotację z powiatu konińskiego, którą wykorzystała w kwocie 9.997,71 zł. Na 

modernizację garaży w OSP Golina kwotę 22.866,00 zł oraz OSP Przyjma 9.970,17 zł gmina 

wydatkowała z własnych środków. 

 W dziale Oświata i wychowanie zrealizowano: 

- budowę wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Golinie, 

- adaptację pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Kawnicach na potrzeby 

oddziałów przedszkolnych, 

- zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem multimedialnym dla Szkoły Podstawowej  

w Golinie, 

- zakup obieraczki do ziemniaków dla stołówki szkolnej. 

Wykonana została również modernizacja drogi dojazdowej do budynku Przedszkola  

w Golinie położonej w obrębie parku miejskiego. 

Na budowę przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie wydatkowano 

472.935,00 zł. 

Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostały w pełni zrealizowane za 

wyjątkiem zadania „Zakup i założenie lamp oświetleniowych” (sołectwo Głodowo). 

 Z tytułu realizacji w poprzednich latach inwestycji pn.”Budowa szlaku turystycznego” 

na konto gminy w roku 2015 wpłynęło dofinansowanie w kwocie 189.564,64 zł. 

 Sytuacja finansowa Gminy w roku 2015 kształtowała się korzystnie. Nadwyżka 

dochodów nad wydatkami wyniosła 1.065.611,84 zł. Poprawie uległ wskaźnik zadłużenia 

Gminy z 20,78% na 31.12.2014 r. do 16,71% na 31.12.2015 r. Gmina posiadała bieżącą 

płynność finansową, z linii kredytowej korzystano sporadycznie, w przypadku kumulacji 

płatności (koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 67,60 zł). 

 Wysoka Rado, szczegółowe dane, dotyczące realizacji budżetu, są zawarte  

w przedłożonym Państwu sprawozdaniu. Mam nadzieję, że na jego podstawie Rada będzie 

mogła ocenić dotychczasowe działania”. 
 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/57/5/Ko/2016 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją  

o stanie mienia komunalnego:  
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr SO-0954/57/5/Ko/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 

2015: 
Członek Komisji Rewizyjnej M. Wieczorek odczytał opinię Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wykonania budżetu gminy Golina za rok 2015, która stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
 

Radni J. Szrama, S. Szczepaniak, M. Majewski i Z. Kasprzak o godz. 13:00 wyszli z obrad 

XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 10. 
 

d) dyskusja: 
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak otworzyła dyskusję nad przedstawionymi przez 

Burmistrza Goliny sprawozdaniami za rok 2015. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że dopiero po poszerzeniu składu Komisji Rewizyjnej został 

wybrany wiceprzewodniczący komisji. Następnie stwierdził, że komisja rewizyjna nie 

przeanalizowała informacji o stanie mienia gminy za 2015 rok. Powiedział, że burmistrz 

wykonał założenia budżetu gminy Golina za 2015 rok, jednak ma zastrzeżenia co do decyzji 

radnych, którzy uchwalili budżet na 2015 rok i w trakcie roku wprowadzali do niego zmiany. 

Przytoczył, że art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych mówi, że wydatki publiczne 

powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów. Uważa, że podzielenie środków na wykonanie 

przebudowy dwóch dróg: w Golinie Kolonii i w Przyjmie nie można uznać za oszczędne  

z uzyskaniem najlepszych efektów, ponieważ można było wykonać jedną drogę na całej 

długości, a tak zostały przebudowane drogi w częściowych odcinkach. Również 

wydatkowanie 12 500 zł na wiatę przystankową w Kawnicach nie było oszczędne, ponieważ 

za taką kwotę można byłoby wykonać 3 wiaty przystankowe.  
 

Radni Z. Kasprzak, M. Majewski i S. Szczepaniak o godz. 13:05 powrócili na obrady XXII 

sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

W związku z tym, że pozostali radni nie zgłosili się do zabrania głosu w dyskusji, 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zamknęła dyskusję. 
 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2015 rok:  
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.  
 

Następnie 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 XXII/101/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 13:12 wyszedł z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan obecnych radnych wynosi 12. 
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Punkt 7 

Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2015 rok 
 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2015 rok:  
Członek Komisji Rewizyjnej M. Wieczorek przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2015 rok, który stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 
 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 13:15 powrócił na obrady XXII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

Radny J. Szrama o godz. 13:18 powrócił na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 
 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania 

budżetu za 2015 rok:  

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr SO-0955/56/5/Ko/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2016 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok, która stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 
 

c) dyskusja:  
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak otworzyła dyskusję nad przedstawionym 

wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2015 rok. 
 

W związku z tym, że żaden z radnych nie zgłosił się do zabrania głosu w dyskusji, 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zamknęła dyskusję. 
 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 

2015 rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej): 

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

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2015 rok. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2015 rok. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XXII/102/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Goliny za 2015 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak pogratulowała burmistrzowi za uzyskane absolutorium. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za udzielone absolutorium. Stwierdził, 

że realizacja budżetu gminy jest także zasługą radnych oraz pracowników urzędu i jednostek 

organizacyjnych gminy, jak również sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, którym 

to podziękował za pracę włożoną w działalność gminy w ubiegłym roku.   
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XXII sesji, która trwała od 

godz. 13:30 do 13:55. 
 

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

w Golinie. 

Punkt 8 

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

Planu odnowy miejscowości Radolina na lata 2016 - 2021. 
 

Radca prawny T. Lisewski oznajmił, że podstawa prawna w odczytanym projekcie uchwały 

powinna zostać uzupełniona o zapis „§10 ust. 2 pkt 2 b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 501 ze 

zm.) oraz Uchwałę Nr 1/2016 r. III zebrania wiejskiego sołectwa Radolina z dnia 14 lutego 

2016 r. w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Radolina na lata 2016 – 2021”. 

Uważa, że po wprowadzeniu powyższych zapisów, podstawa prawna będzie kompletna  

i rzetelna. 
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o dostarczenie omawianego projektu uchwały  

z wprowadzonymi zapisami przepisów prawnych. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez 

radnego W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 

 

Wniosek radnego W. Wojdyńskiego została przyjęty, w związku z czym Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XXII sesji, która trwała od godz. 14:00 do 

14:30. 
 

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

w Golinie. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały z wprowadzonym 

rozszerzeniem zapisów w podstawie prawnej. 
 

Radny W. Wojdyński pogratulował radnemu K. Szymańskiemu za opracowanie planu 

odnowy Radoliny. Następnie wniósł zastrzeżenia do planu odnowy Radoliny. Powiedział, że 

w projekcie uchwały nie ma odniesienia do strategii rozwoju gminy Golina. Następnie 

stwierdził, że należy opracować plan odnowy dla wszystkich miejscowości gminy Golina,  

a nie tylko dla jednej. Oznajmił, że plan przewiduje realizację inwestycji w Radolinie na 

kwotę ok. 2,5 mln zł, więc zastanawia się z jakich środków miałyby zostać sfinansowane te 

inwestycje, skoro wieloletnia prognoza finansowa gminy nie przewiduje wymienionych  

w planie przedsięwzięć. Uważa, że projekt uchwały powinien zostać ponownie skierowany do 

omówienia na komisjach rady. Powiedział, że nie jest przeciwny odnowie Radoliny, ale 

sprzeciwia się trybowi i zasadom uchwalenia planu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak stwierdziła, że plan odnowy Radoliny był omawiany na 

dwóch posiedzeniach komisji rady i nie były wnoszone do niego żadne uwagi.  
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Radny W. Wojdyński powiedział, że do planu były wnoszone poprawki i zostało zgłoszone, 

że plan powinien być zgodny ze strategią rozwoju gminy. Uważa też, że plany odnowy 

powinny zostać opracowane dla wszystkich miejscowości w gminie. Stwierdził, że środki 

finansowe, które zostały określone na realizację przedsięwzięć w Radolinie w latach 2016 – 

2021 zablokują inne ważne do wykonania inwestycje na terenie gminy.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zapytał się mecenasa T. Lisewskiego, czy w podstawie 

prawnej uchwały należy powołać się jeszcze na strategię rozwoju gminy. Następnie 

powiedział, że przyjęcie planu odnowy Radoliny pozwoli na ubieganie się o środki unijne  

w ramach programu „Odnowy i rozwoju wsi”. Oznajmił, że to radni każdorazowo decydują  

o przeznaczeniu środków finansowych na realizację przedsięwzięć w gminie. 
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział, że plan odnowy Radoliny powinien być zgodny  

z założeniami strategii rozwoju gminy Golina. Natomiast powoływanie się w podstawie 

prawnej uchwały na strategię rozwoju gminy nie jest konieczne, ale też nie będzie błędem.   
 

Radny J. Mirek stwierdził, że zaplanowane w planie przedsięwzięcia nie mają określonych 

źródeł finansowania, a przepisy ustawy o finansach publicznych obligują do wskazania źródła 

finansowania zaplanowanych inwestycji. Zapytał się, czy zostanie opracowany gminny 

program rewitalizacji, który powinien zostać przyjęty w drodze uchwały rady gminy i będzie 

wskazywał na terenie gminy obszary zdegradowane, które wymagają odnowy. Jeżeli zostanie 

przyjęty plan odnowy Radoliny nie będzie można już uchwalić gminnego programu 

rewitalizacji, ponieważ gmina nie może posiadać dwóch niezależnie przyjętych programów 

odnowy. Zasadnym więc byłoby uchwalić gminny program rewitalizacji, którym objęte 

byłyby wszystkie miejscowości na terenie gminy. Zachowana zostałaby w ten sposób zasada 

równego traktowania wszystkich mieszkańców gminy.        
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że szacunkowy koszt opracowania gminnego 

programu rewitalizacji wynosi od 20 tys. zł do 30 tys. zł, a ustawa o rewitalizacji nie nakłada 

na gminy obowiązku uchwalania i realizacji gminnych programów rewitalizacji. Należy 

zastanowić się, czy określenie „rewitalizacja” jest tożsame z „odnową”.  
 

Radca prawny T. Lisewski stwierdził, że powyższe pojęcia, w jego ocenie, nie są tożsame  

i należy przyjąć je jako synonimy. Nie ma jednak pewności, czy osoba oceniająca plan 

odnowy uzna, że przewiduje on rewitalizację tej miejscowości.  
 

Radny W. Wojdyński przypomniał, że opracowane wcześniej plany odnowy Spławia, 

Myśliborza, Przyjmy, Węglewa i Adamowa zostały opracowane na potrzebę przeprowadzenia 

jednej inwestycji w danej miejscowości, natomiast plan odnowy Radoliny przewiduje  

9 przedsięwzięć, których koszt wynosi 2,5 mln zł. Uważa, że podjęcie uchwały, której zapisy 

nie będą realizowane ze względu na brak dostatecznych środków finansowych jest 

bezsensowne. Następnie powiedział, że podstawa prawna przytoczonego projektu uchwały 

powinna zostać rozszerzona o strategię rozwoju gminy Golina.  
 

Radca prawny T. Lisewski odczytał definicję pojęcia „rewitalizacji”, która wynika z ustawy  

o rewitalizacji cyt. „rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji”. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że przyjęcie planu odnowy Radoliny wykluczy uchwalenie 

gminnego programu rewitalizacji, który obejmowałby tereny całej gminy. 
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Radna A. Kapturska stwierdziła, że na sesji dotyczącej udzielenia burmistrzowi absolutorium 

nie powinny być podejmowane inne uchwały, które mogłyby zostać uchwalone  

w późniejszym terminie. Przypomniała, że radni ślubowali, iż będą mieli na względzie dobro 

całej gminy i jej mieszkańców. Tymczasem radni myślą tylko w jaki sposób załatwić 

prywatne sprawy, aby mieć poparcie we własnym okręgu wyborczym. Zauważyła, że Spławie 

jest trzecim sołectwem w gminie pod względem liczby mieszkańców, jednak pomimo 

opracowanego planu odnowy Spławia nie zostały wykonane inne inwestycje oprócz 

rozbudowy strażnicy. Uważa, że w Spławiu należy wybudować oświetlenie drogowe, 

poprawić bezpieczeństwo na drogach, jednak będąc w grupie mniejszościowej w radzie nie 

jest w stanie zrealizować żadnej inwestycji w Spławiu. Przypomniała, że radni będący  

w większości, odrzucili uchwalenie funduszy dla rad osiedlowych w Golinie motywując to 

brakiem odpowiednich środków  w budżecie gminy. Natomiast dzisiaj ci sami radni starają 

się uchwalić plan odnowy dla tylko jednej miejscowości traktując sprawy gminy wybiórczo.     
 

Radny K. Szymański oznajmił, że nikt nikomu nie zabrania opracowania planów odnowy dla 

poszczególnych miejscowości w gminie. On samodzielnie opracował plan odnowy dla 

Radoliny, ponieważ Radolina jako jedyne sołectwo w gminie jest zgłoszona do programu 

„Odnowa i rozwój wsi”, z którego można pozyskać środki finansowe, a dokumentem 

niezbędnym jest posiadanie planu odnowy miejscowości. Stwierdził, że nie rozumie dzisiaj 

zgłaszanych przez radnych wątpliwości, skoro podczas omawiania planu na komisjach radny  

J. Mirek zapytał się tylko o podpis sołtysa Radoliny.  
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że nie jest przeciwna założeniom opisanym w planie odnowy 

Radoliny, tylko obawia się, że przekazanie środków na ich realizację zablokuje 

przeprowadzenie rewitalizacji terenów zdegradowanych w gminie. Znając rozkład głosów  

w radzie obawia się, że zostaną przyjęte do wykonania zadania, które niekoniecznie będą 

adekwatne do potrzeb w gminie.   
 

Sekretarz Goliny H. Bąk zaproponował, aby podjęcie przedmiotowego projektu uchwały 

zostało wycofane z dzisiejszego porządku obrad. Potwierdził, że plany odnowy powinny 

posiadać wszystkie miejscowości na terenie gminy. Natomiast uchwalenie gminnego 

programu rewitalizacji nie jest obowiązkowe. Wiele gminnych programów i planów 

opracowywane jest tylko ze względu na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.  
 

Radny J. Mirek złożył wniosek o nie przyjmowanie planu odnowy Radoliny, natomiast 

wniósł o podjęcie działania zmierzającego do opracowania we własnym zakresie gminnego 

programu rewitalizacji. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przytoczył zapisy art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, gdzie 

zostało określone kto jest interesariuszem, a mianowicie: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości  

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 

społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe 

i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 
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7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zasadne jest opracowanie planu rewitalizacji dla całej 

gminy, więc zawnioskował o oddalenie planu odnowy Radoliny do ponownego 

przedyskutowania na komisjach rady i wkomponowania jego zapisów w gminny program 

rewitalizacji. 
 

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

godz. 15:15 do 15:25. 
 

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

w Golinie. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radnego J. Mirka.  
 

Radny J. Mirek oznajmił, że radny K. Szymański nie powinien brać udziału w głosowaniu, 

ponieważ opracował plan odnowy Radoliny, więc głosuje w swoim interesie prawnym.  
 

Radca prawny T. Lisewski stwierdził, że radny K. Szymański biorąc udział w głosowaniu nad 

powyższym wnioskiem nie narusza przepisów wyłączenia z głosowania, które dotyczy jego 

interesu prawnego. Może więc brać udział w głosowaniu nad tym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 6 radnych, przeciw 8 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego J. Mirka został odrzucony. 
 

Radni: J. Mirek, A. Kapturska, Z. Kasprzak, W. Grodzki, W. Wojdyński i M. Kwaśniewski 

wnieśli o zapisanie w protokole, że głosowali za wnioskiem radnego J. Mirka. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radnego W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 6 radnych, przeciw 8 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został odrzucony. 
 

Radni: J. Mirek, A. Kapturska, Z. Kasprzak, W. Grodzki, W. Wojdyński i M. Kwaśniewski 

wnieśli o zapisanie w protokole, że głosowali za wnioskiem radnego W. Wojdyńskiego. 
 

Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że przewodniczącej rady nie zależy na dobru całej gminy tylko 

na utrzymaniu większości w radzie. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Radolina na lata 2016 - 2021. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

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

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

w protokole, że głosowali przeciw podjęciu uchwały. 
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Uchwała Nr XXII/103/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu odnowy 

miejscowości Radolina na lata 2016 - 2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

Punkt 9 

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

Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina wraz  

z uzasadnieniem. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że gmina ma ustawowy obowiązek 

uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Ze względu na brak 

środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na utrzymanie zwierząt  

w schronisku oraz na całodobową obsługę weterynaryjną, burmistrz poprosił radnych, aby  

w głosowaniu nad przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały wstrzymali się od głosu. 
 

Ze względu na brak pytań i uwag 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 3 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 11 radnych. 
 

Uchwała Nr XXII/104/2016 w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Punkt 10 

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

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie.  
 

Radny J. Szrama opuścił o godz. 15:40 obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 13. 
 

Radna A. Kapturska o godz. 15:45 wyszła z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 12. 
 

Radca prawny T. Lisewski wniósł o naniesienie poprawki w zapisie §4 dotyczącego wejścia 

w życie uchwały. Powiedział, że statut jest aktem prawa miejscowego, więc uchwała wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.  
 

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 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Uchwała Nr XXII/105/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

Punkt 11 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

uzupełnienia uzasadnienia Uchwały Nr XVI/81/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 

2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny z uzasadnieniem. 
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Radna A. Kapturska o godz. 15:50 wróciła na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

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 XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uzupełnienia uzasadnienia 

Uchwały Nr XVI/81/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. 

Punkt 12 

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

zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

położonej w mieście Golina przy ul. Kolejowej 1 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 XXII/107/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej 

w mieście Golina przy ul. Kolejowej 1 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 14 

do protokołu. 

Punkt 13 

Członek Komisji Rewizyjnej M. Wieczorek przedstawił protokół z kontroli Komisji 

Rewizyjnej za II kwartał 2016 roku, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że w roku 2015 udzielił umorzeń zaległości 

podatkowych w wysokości 19 956,00 zł, a wykazana w protokole kwota 451 783,00 zł są to 

łączne skutki podatkowe z tytułu udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń. 
 

Radny J. Mirek obiecał, że na przyszłość w protokole z kontroli kwoty skutków podatkowych 

z tytułu ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty  zostaną właściwie rozpisane. 
 

Punkt 14 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie współpracy Konińskiej Izby Gospodarczej z lokalnymi samorządami powiedział, 

że starostwo powiatowe zobowiązało się promować gminne tereny inwestycyjne, czym od 

strony praktycznej zajmie się Konińska Izba Gospodarcza; 

- w sprawie posiedzenia Stowarzyszenia Samorządowego A-2 Wielkopolska poinformował, 

że trzy gminy z województwa lubuskiego zgłosiły akces przystąpienia do stowarzyszenia; 

- zysk netto za 2015 rok w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

w Koninie zarząd spółki przeznaczył w następujący sposób: 600 tys. zł na zwiększenie 

kapitału zapasowego spółki, a 364 335 zł na nagrody dla pracowników. Poinformował, że 

poprosił prezesa spółki o dostarczenie wykazu z danymi dotyczącymi wielkości odstawianych 

do spalarni odpadów przez poszczególne gminy; 
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- odnośnie konkursu Grunt na Medal powiedział, że gmina Golina znalazła się w drugim 

etapie konkursu wśród sześciu gmin. Zgłoszony teren inwestycyjny znajduje się  

w Sługocinku i obejmuje obszar 5 ha. Została przygotowana multimedialna prezentacja terenu 

oraz odbyła się wizja w terenie; 

- powiedział, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie na 

koniec 2015 roku jest w dobrej kondycji finansowej; 

- odnośnie remontowanego chodnika na ul. Kościelnej powiedział, że wszystkie zgłaszane 

uwagi i sugestie są cenne i weźmie je pod uwagę. Remont chodnika wykonywany jest przez 

ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że miejscem odniesienia do rozpoczęcia 

odtwarzania chodnika na ul. Kościelnej był chodnik na ul. Mickiewicza. Zostały 

uwzględnione wszystkie spady do drogi krajowej i ul. Kościelnej. Oznajmił, że chodnik nie 

jest zaniżony w stosunku do poziomu drogi ul. Kościelnej. Długość remontowanego chodnika 

wynosi 208 mb, a szerokość to 1,62 m. Wjazdy do posesji nie wchodzą w zakres obecnie 

wykonywanego zadania. W związku z tym, że jest to remont chodnika nie ma obowiązku 

sporządzania dokumentacji inwestycji. Natomiast zejście do parku zostanie wykonane  

z odzyskanych płytek chodnikowych. 
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że nie należy wykonywać zejścia do parku ze starych płytek. 

Zapytał się dlaczego nie ma powołanego inspektora nadzoru sprawującego kontrolę 

inwestycji oraz czy zostało wzięte pod uwagę położenie w przyszłości nowej nawierzchni 

asfaltowej na drodze, co spowodować może, że chodnik będzie obniżony w stosunku do 

drogi. Następnie oznajmił, że chodnik powinien być także wyremontowany po drugiej stronie 

ulicy.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska odpowiedział, że nie uwzględniał położenia nowej 

nawierzchni asfaltowej. Stwierdził, że wtedy stara nawierzchnia jest frezowana i odpowiednie 

poziomy muszą zostać zachowane. 
  
Burmistrz Goliny M. Durczyński potwierdził, że chodnik po drugiej stronie ulicy także 

wymaga remontu wraz z ul. Staromiejską.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że budynek i teren ZGKiM w Golinie powinien zostać jak 

najszybciej zrewitalizowany.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że planowana jest zmiana wizerunku 

budynku zakładu. Stwierdził, że spółka musi czynić starania, aby się rozwijać i w tym celu 

powinna występować z ofertą usług poza teren gminy.  Zaproponował, aby działalnością 

ZGKiM zająć się na jednym z posiedzeń komisji rady.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska podziękował radnemu W. Wojdyńskiemu za 

zainteresowanie przyszłością spółki. Powiedział, że obecnie najpilniejszą potrzebą jest zakup 

nowej śmieciarki. Stwierdził, że do sprawnej obsługi odbioru odpadów komunalnych zakład 

musi dysponować przynajmniej 3 śmieciarkami.  
 

Punkt 15 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny W. Wojdyński w nawiązaniu do udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń 

podatkowych w 2015 roku powiedział, że rada obniżyła górne stawki podatków, natomiast 

udzielane ulgi, odroczenia, umorzenia, czy rozłożenie na raty podatków należą do decyzji 

burmistrza. 
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Zastępca Skarbnika J. Adamczewska wyjaśniła, że burmistrz posiada wyłącznie kompetencje 

do udzielenia umorzeń zaległości podatkowych, które w 2015 roku wyniosły 19 956,00 zł 

oraz do rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, które wyniosły w ubiegłym roku 

41 328,00 zł. Natomiast pozostałe zmniejszenie dochodów gminy wynika z obniżenia 

górnych stawek podatków oraz z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie 

uchwał rady gminy.  
 

Radny K. Substelny powiedział, że zostały wyrwane znaki z ograniczeniem tonażu przy 

drodze w Golinie Kolonii. Stwierdził, że przejazdy samochodów ciężarowych zniszczą 

nawierzchnię asfaltową na tej drodze. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że sprawa zostanie zgłoszona właściwym 

służbom bezpieczeństwa. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że na słupach ogłoszeniowych będzie umieszczał informacje  

o terminach sesji rady, aby mieszkańcy miasta i gminy mogli także uczestniczyć w obradach 

rady. 
 

Radny K. Szymański wniósł o uprzątnięcie plakatów i ogłoszeń, którymi oklejone są drzewa 

na terenie Goliny.  
 

Radna A. Kapturska podziękowała prezesowi ZGKiM p. A. Łesce za bardzo ładne kwiaty 

nasadzone na terenie miasta. 
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał się, dlaczego przewodniczący rad 

osiedlowych nie zostali poinformowani o organizowanej gminnej spartakiadzie mieszkańców 

oraz dlaczego na dwie ostatnie sesje rady nie zostali zaproszeni goście.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że co roku gminna spartakiada mieszkańców 

gminy odbywa się w pierwszą niedzielę maja. Powiedział, że ze względu na stałe wpisanie się 

spartakiady w gminny kalendarz imprez o terminie nie byli informowani także sołtysi.   
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odpowiedziała, że ostatnie dwie sesje były zwołane  

w trybie nadzwyczajnym po zakończeniu wspólnych posiedzeń komisji rady i dlatego nie byli 

zaproszeni goście.    
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski oznajmił, że w poprzednich kadencjach rady, 

jeżeli sesje zwoływane były w trybie nadzwyczajnym i odbywały się parę minut po 

zakończeniu wspólnego posiedzenia rady nie byli również zapraszani goście. Ostatnio radny  

W. Wojdyński zarzucił, że przewodniczący rad osiedlowych są finansowo poszkodowani, 

jeżeli nie uczestniczą w nadzwyczajnych sesjach rady, ponieważ za udział w posiedzeniach 

sesji otrzymują dietę.    
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że przewodniczący rad osiedlowych za swoją działalność 

otrzymują tylko dietę za uczestnictwo w sesji, natomiast sołtysi otrzymują kwartalną dietę 

niezależnie od tego czy są obecni na sesji. Uważa więc, że przewodniczący rad osiedlowych 

każdorazowo powinni być informowani o sesjach rady.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że gmina Golina zajęła I miejsce w Letniej 

Powiatowej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi, natomiast powiat koniński, w skład którego 

wchodziła drużyna z Goliny, zwyciężył w Letniej Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS 

Mieszkańców Wsi. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że nie będzie już wnosić zastrzeżeń do świątecznych 

dekoracji na terenie miasta, ponieważ jest świadoma ich wysokich kosztów. 
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Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że przystrojenie lampkami tylko 1 świerku 

wys. 8 m kosztuje minimum 20 tys. zł, natomiast 1 element ozdoby świetlnej na lampie 

ulicznej to koszt od 500 do 700 zł. 
 

Mieszkaniec Goliny Tomasz Telicki zawnioskował, aby gmina wystosowała podanie do 

starostwa powiatowego o wyznaczenie dyżurów aptek czynnych w porze nocnej oraz  

w niedzielę i święta.    
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przyznał, że zgłoszony wniosek jest słuszny. 
 

Mieszkaniec Goliny Tomasz Telicki zasugerował, aby prezydium rady zostało wyposażone  

w mikrofon, ponieważ na sali jest słaba słyszalność. Następnie stwierdził, że sesje rady 

powinny rozpoczynać się przynajmniej o godz. 15:00, aby umożliwić mieszkańcom 

uczestniczenie w obradach.  
 

Przewodniczący Rady Os. Wschód Jarosław Pazera zapytał się kiedy ulice na Os. Wschód 

zostaną oznakowane tablicami z nazwami ulic. 
 

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

przeznaczonych środków na oznakowanie ulic w mieście. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że koszt oznakowania ulic jednego osiedla wyniesie około 

100 tys. zł. 

Punkt 16 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:10 obrady XXII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      

 Urszula Furmaniak 


