P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2016
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
28 lipca 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 oraz goście. Lista
zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXIV sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie
Urszula Furmaniak o godz. 12:10. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15
radnych obecnych jest 13 (nieobecni radni: Janusz Mirek i Janusz Szrama), w związku z czym
podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co
najmniej ½ radnych.
Punkt 2
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przeszła do kolejnego punktu obrad i zapytała czy
w sprawie porządku obrad są propozycje dotyczące jego zmian.
Burmistrz Goliny M. Durczyński zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na
dodaniu punktu następującej treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019. Powiedział, że na ostatnim
posiedzeniu komisji informował, że oczekuje na pismo z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego dotyczące wniosku o przyznanie pomocy na operację typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który został złożony
14 kwietnia 2016 roku. Wnioski typu operacja przebudowy drogi w miejscowości Golina na
ulicach: Bohaterów II Wojny Światowej oraz Generała Sikorskiego zostały rozpatrzone
pozytywnie i 19 sierpnia 2016 roku o godz. 9:30 w Starostwie Powiatowym w Koninie
zostanie podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Dodał, że tego dnia podpisana zostanie
również deklaracja o wekslu in blanco i weksel in blanco oraz potrzebny będzie plan
finansowy, uchwała budżetowa lub wieloletni plan inwestycyjny uwzględniający ww.
inwestycję, ponieważ nie będzie możliwe uzyskanie pomocy.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poddała pod głosowanie wniosek burmistrza
o poszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poinformowała, że wniosek został przyjęty
i wprowadzony do porządku obrad jako punkt 7, a następnie odczytała proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
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5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina
na lata 2016 – 2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy
Golina na lata 2017-2018 na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych
zwierząt w miejscowości Izabelin gmina Krzymów” w ramach Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Golinie.
O godz. 12:16 na salę obrad wszedł radny J. Szrama w związku z czym na 15 radnych
obecnych na sesji jest 14 radnych.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.
Porządek obrad został przyjęty.
Punkt 3
Radny K. Substelny zwracając się do burmistrza i Wysokiej Rady zawnioskował o przyjęcie
protokołu z XXII sesji bez czytania, ponieważ jest do wglądu na obradach sesji lub w biurze
rady.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z powyższym protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty bez
czytania.
Punkt 4
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski powiedział, że w krótkim okresie czasu w lipcu
było kilka spotkań odnośnie ścieżek rowerowych i poprosił o przybliżenie tego tematu.
Radna I. Kościelska zadała następujące pytania:
Ile gmin podjęło już uchwałę inicjatywną odnośnie budowy schroniska dla
bezdomnych zwierząt w miejscowości Izabelin?
Powiedziała, że od 9-16 w Węglewie trwały półkolonie i zapytała jak zostały
sfinansowane czy z gminnej komisji, poprzez projekt czy tylko od sponsorów?
Radna A. Kapturska powiedziała, że kiedyś burmistrz na komisji mówił, że p. Marek
Michalak na Dniach Goliny otrzyma bon wartości do 500 zł, ale nie został uhonorowany.
Dodała, że gmina pominęła fakt, że został wysoko nagrodzony w przez Urząd Marszałkowski,
a następnie zapytała jaka jest przyczyna braku gratyfikacji p. Marka Michalaka.
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Radny W. Wojdyński zapytał o następujące kwestie:
Czy trasy dowozów uczniów do szkół są wytyczone zgodnie z uchwałami rady, czy
w stary sposób, który był? Potem powiedział, że w placówkach oświatowych Przyjma,
Radolina jest mało uczniów, a dzieci z ich obwodu są zabierane do Szkoły
Podstawowej w Golinie. Dodał, że w ten sposób powiększane jest zatrudnienie
nauczycieli, a pomniejszana jest liczba uczniów w klasach, co powoduje skutki
finansowe idące progresywnie do góry.
Odnośnie spotkania z 30 czerwca zapytał czy punkt selektywnej zbiórki odpadów
będzie na terenie gminy.
Radna A. Katurska złożyła następujące zapytania i wnioski:
Zapytała jak ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej będzie zrobiona w Spławiu.
Powiedziała, że od dłuższego czasu mieszkańcy zgłaszają, iż wzdłuż drogi gminnej
w Spławiu przy budynku nr 66 i 65 jest duże zaniżenie w asfalcie. Dodała, że było to
zgłaszane, a do tej pory jest nie zrobione i są obawy, że coś się może stać.
W sprawie zlecenia ZGKiM dot. naprawy przystanku przy drodze krajowej w Spławiu
powiedziała, że wiata jest ciągle nie naprawiona, źle wygląda i nie jest to wizytówka
gminy.
Punkt 6
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że radni otrzymali nowy projekt uchwały
i poprosiła o przedstawienie nowych zmian budżetowych.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że uchwała była omawiana na
komisji 14 lipca i przedstawiła następujące zmiany:
nowe zarządzenie nr 25/2016 z 27 lipca,
w uzasadnieniu jest zmiana nazwy zadań inwestycyjnych w związku
z dofinansowaniem budowy ulic w Golinie: Generała Sikorskiego oraz Bohaterów II
Wojny Światowej tj. zmiana zadania wykonania dokumentacji technicznej na budowę
ulicy na zadanie przebudowy dróg,
zmiana nazwy zadania budowy drogi Rosocha Kolonia na zadanie przebudowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych obręb Rosocha Kolonia oraz obręb Golina Kolonia,
zmiana w załączniku nr 3 tj. zmniejszenie wydatków z tytułu wykonania dokumentacji
na budowę ulic Generała Sikorskiego i Bohaterów II Wojny Światowej oraz na
przebudowę drogi Rosocha Kolonia, całość planu się zmniejsza i przenosi plan na
zadania przebudowy dróg na ulicach Generała Sikorskiego i Bohaterów II Wojny
Światowej, gdzie następuje zmiana paragrafów, ponieważ będą to inwestycje
wykonywane z udziałem środków unijnych, więc zamiast § 6050 – § 6059,
przesunięcie środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb
Rosocha Kolonia oraz obręb Golina Kolonia zamiast przebudowy drogi Rosocha
Kolonia.
Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie przebudowy dróg w miejscowości Golina
powiedział, że na tą chwilę są następująco rozpisane:
ul. Generała Sikorskiego: 2016 rok (dokumentacja) – 2 214,00 zł; 2017 rok 351 430,00 zł; 2018 rok (oznakowanie) – 5 652,00 zł; razem: 359 296,00 zł;
ul. Bohaterów II Wojny Światowej: 2016 rok (dokumentacja) – 2 706,00 zł; 2017 rok 393 646,00 zł; 2018 rok (oznakowanie) – 4 541,00 zł; razem: 400 893,00 zł;
z PROW-u jest dofinansowanie 63,63%.
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Radna I. Kościelska odnośnie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb
Rosocha Kolonia oraz obręb Golina Kolonia zapytała czy w ramach 300 tys. będą robione te
dwie drogi.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że tak, ponieważ w umowie jest
wymieniona Rosocha Kolonia i Golina Kolonia. Dodała, że kosztorys na drogę Rosocha
Kolonia jest mniejszy i dlatego jest wpisana Golina Kolonia.
Radny W. Wojdyński zapytał czy w projekcie uchwały zmian budżetowych już są zmiany
dotyczące budowy schroniska.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że nie ma, ponieważ jest to
uchwała intencyjna i nie ma takiego obowiązku.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nie wiadomo jak inne gminy się
wypowiedzą. Dodał, że jest to uchwała intencyjna, a po przyjęciu przez wszystkie gminy
okaże się jakie jest zainteresowanie i jakie będą realne kwoty. Uzupełnił, że jeżeli kwoty będą
dużo droższe niż w zapowiedzi, to gmina nie przystąpi.
Radny W. Wojdyński zapytał czy są do tego załączniki.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nie, bo jest to uchwała intencyjna.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że byłoby to ujęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, bo to są dalsze lata.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała czy są jeszcze jakieś pytania i wobec ich braku
poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.
Uchwała Nr XXIV/109/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok
2016 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że w związku z pozytywnym
rozpatrzeniem wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 oraz wyznaczeniem
terminu podpisania umowy na 19 sierpnia (przed podpisaniem umowy musi być zapewniona
całość środków na realizację tych inwestycji), zaistniała konieczność zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej. Potem powiedziała, że 2016 rok to dostosowanie dochodów oraz
wydatków bieżących i majątkowych do uchwały budżetowej, a w roku 2017 w projekcie jest
wprowadzona pożyczka na refinansowanie w wysokości 474 tys. zł. Dodała, że taka pożyczka
jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i wniosek będzie składany do oddziału
w Poznaniu. Powiedziała, że aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 0,43%, prowizja
0,1%, czyli jeżeli jest planowane 474 tys. zł na koszty kwalifikowalne z tytułu pomocy
finansowej, to odsetki na jeden rok wynoszą 2 tys. Potem powiedziała, że pożyczka ta jest
wyłączona z obliczenia wskaźnika zadłużenia gminy, a jej spłata nastąpiłaby w 2018 roku
z chwilą otrzymania pomocy finansowej po rozliczeniu zrealizowanych zadań. Dodała, że
w załączniku nr 2 wprowadzono dwa przedsięwzięcia tj. przebudowa dróg ul. Generała
Sikorskiego i ul. Bohaterów II Wojny Światowej z podziałem na poszczególne lata.
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II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019 wraz z uzasadnieniem.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.
Uchwała Nr XXIV/110/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019 została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Golina na lata 2017-2018 na realizację
zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Izabelin gmina
Krzymów” w ramach Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wraz
z uzasadnieniem.
Radny M. Kwaśniewski zapytał czy schronisko dla zwierząt zapewni też ewentualne
schwytanie bezdomnych zwierząt, czy gmina musi zrobić to we własnym zakresie i dowieźć.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że będzie to wiadome dopiero po wybudowaniu
schroniska.
Radny M. Kwaśniewski zapytał czy gmina będzie musiała wyposażyć swoich strażników czy
jakąś ekipę łapiącą. Dodał, że były deklaracje, iż będą wyłapywać.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że dopóki nie ma sprecyzowanej umowy to nic
nie można powiedzieć. Dodał, że przy rozmowach jest brane pod uwagę zorganizowanie
schroniska na bazie Katarzynowa w gminie Strzałkowo. Potem powiedział, że z terenu
działania Zakładu Usług Wodnych należy gmina Wilczyn i bardzo sobie chwali. Uzupełnił, że
w Katarzynowie było spotkanie robocze przedstawicieli gmin z prawnikami Zakładu Usług
Wodnych, prezesem, kierownikiem Zakładu Usług Wodnych i jest rozeznanie realne jakie
kwoty płaci gmina Wilczyn. Dodał, że schronisko jest zamknięte dla innych gmin, bo jest
tylko dla powiatu słupeckiego i nie chcą przyjmować. Powiedział, że chciała przystąpić
gmina Kołaczkowo z powiatu wrzesińskiego i dostała odpowiedź odmowną, bo nie chcą
poszerzać swojego terytorium.
Radny W. Wojdyński zapytał czy kwota 200 tys. zł wystarczyłaby do pobudowania
schroniska na własne potrzeby i czy była rozważana taka możliwość.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie, bo chodzi o obostrzenia sanitarne.
Potem w sprawie przytuliska przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
powiedział, że było zrobione dużo więcej niż w poprzednich latach, a mimo to co jakiś czas
były kontrole. Dodał, że uważa, iż osoby, które pracowały w wolontariacie spowodowały, że
są obostrzenia i negatywna opinia, a powiatowy lekarz weterynarii kategorycznie zabronił
dalszej egzystencji. Potem powiedział, że w samym pobudowaniu nie byłoby trudności, ale
w utrzymaniu i opiece weterynaryjnej. Uzupełnił, że z przykładu innych gmin widać, że jeżeli
nie ma wyspecjalizowanych osób i schronisko nie funkcjonuje z dala od zabudowań
mieszkaniowych, to pojawiają się duże utrudnienia. Dodał, że w rejonie kłodawskim również
są duże problemy, jeśli chodzi o dowozy do schroniska, które podrażają koszty.
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Radny W. Wojdyński zapytał czy zwierzęta będą dowożone do schroniska przez Straż
Miejską, czy będą mogły dowozić osoby prywatne.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że ma to odbywać się w ramach Zakładu
Usług Wodnych, ale nie ma tego na piśmie.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli był
poruszony temat kontroli tego zagadnienia. Dodał, że aktualnie jest uchylona uchwała
w sprawie programu ochrony zwierząt, z uwagi na to o czym była mowa. Potem powiedział,
że w programie było sformułowanie, że jeśli jest właściciel zwierzęcia to w przypadku, gdy
gmina zajmuje się zwierzęciem to właściciel pokrywa koszty. Dodał, że przepisy są tak
sformułowane, że to nie właściciel, tylko gmina ma pokryć wszystkie koszty pomimo tego, że
jest właściciel. Uzupełnił, że taki był jeden z elementów uzasadnienia wojewody. Następnie
powiedział, że jest to ciężki temat i wszystkie gminy mają nadzieję, że ustawa o ochronie
zwierząt bardziej się zmieni na korzyść gmin, że właściciele jeśli są ustaleni będą ponosić
koszty. Dodał, że na pewno nie jest opłacalne podejście indywidualne przez gminy, bo jest to
prawie nie do przejścia.
Radny W. Wojdyński powiedział, że gdy przemieszcza się osoby starsze do DPS, to rodzina
płaci jakąś kwotę za utrzymanie człowieka.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że przepis jest tak sformułowany, że jest to zadanie
gminy i gmina ma płacić, na co zwrócił uwagę wojewoda.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że bardziej zaczynamy opiekować się
zwierzętami niż ludźmi. Dodał, że na konwencie wójtów i burmistrzów chcą zająć się tym
tematem i wypracować stanowisko główne. Potem powiedział, że to są koszty, a schronisko
w Koninie jeszcze przyjmuje, choć nie chcą przyjmować, bo nie ma podpisanej umowy.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie spełnia ono kryteriów i jest warunkowo
dopuszczone, dopóki nie będzie modernizowane. Dodał, że powiatowy lekarz weterynarii nie
ma wyjścia, bo nie ma innego miejsca.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że są rodziny, które potrzebują mieszkania
i inne, ale jeśli ktoś ma zwierzę, to czuje się związany. Dodał, że jeśli wypuszcza się zwierzę
szczególnie w okresie letnim, druga osoba dzwoni i trzeba się tym zająć, bo w przeciwnym
razie informacja jest nagłaśniana w prasie i Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. Potem
powiedział, że rozumie, iż jest to ważne, ale priorytetem powinna być opieka nad ludźmi
starszymi i potrzebującymi pomocy.
Radna I. Kościelska zapytała ile już gmin podpisało uchwałę.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nie wie, gdyż trwają sesje, bo jest to zadanie
intencyjne. Dodał, że jeśli będzie za mało gmin, to zadanie nie będzie realizowane.
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że kiedyś był bezdomny, który został wywieziony do
jakiegoś ośrodka pomocy społecznej i gmina za niego płaci.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że za psy i koty w ramach schroniska
w Koninie też gmina płaci.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gmina ma 8 podopiecznych, za których płaci.
Radna A. Kapturska powiedziała, że należy trzymać kciuki, żeby wszystkie gminy wyraziły
zgodę i to schronisko zostało pobudowane. Dodała, że samodzielna budowa przez gminę to
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bardzo dużo kłopotów, bo była w Katarzynowie i wie jakie są obostrzenia oraz
uwarunkowania. Potem powiedziała, że należy trzymać kciuki żeby schronisko w Izabelinie
powstało, bo problem zwierząt byłby rozwiązany. Dodała, że nie ma co się zastanawiać, bo
sprawę trzeba rozwiązać, gdyż gmina jest zobowiązana.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że część z 14 gmin, które należą do
zgromadzenia Zakładu Usług Wodnych nie przystąpi. Dodał, że zainteresowane są inne
gminy, które nie należą do Zakładu Usług Wodnych np. Rychwał i Grodziec, które się z tym
problemem borykają.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że najwięcej bezpańskich psów biega
w okresie wakacyjnym.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że na koniec czerwca jest zapłacona kwota
11 tys. zł za psy i koty.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wobec braku dalszych pytań 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 13 radnych, nikt nie był przeciw, a od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXIV/111/2016 Rady Miejskiej w Golinie w zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Golina na lata 2017-2018 na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla
bezdomnych zwierząt w miejscowości Izabelin gmina Krzymów” w ramach Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie została podjęta i stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
Punkt 9
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny M. Durczyński na zadane pytania udzielił następujących odpowiedzi:
Odnośnie ścieżek rowerowych powiedział, że jest podpisana umowa zlecenie
nr 30/2016 z firmą Forma Pracownia Projektowa na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy dróg rowerowych, w tym ścieżek
pieszo-rowerowych o łącznej długości 2841 m zlokalizowanych wzdłuż:
drogi gminnej nr 472034 w Węglewie-Kolonii o długości 865 m - od DK92 do
torów,
ul. Kusocińskiego w Golinie, droga powiatowa nr 3316/P na odcinku
o długości 620 m - od ul. Poniatowskiego do Stadionu Miejskiego w Golinie,
drogi powiatowej nr 3229/P obręb Spławie, która łączy drogę krajową
z miejscowością Spławie, planowana droga rowerowa na odcinku o długości
1356 m - od DK92 do OSP w Spławiu.
Ww. drogi rowerowe będą
zrealizowane w obrębie istniejących pasów
drogowych, termin realizacji do 7 września 2016 roku.
Powiedział, że planowane jest zgłoszenie odcinka 260 m niedokończonego
w ramach programu LEADER w Węglewie.
Potem powiedział, że gorsza sytuacja jest na odcinku od ul. Poniatowskiego
wychodzącej do DK92 w kierunku końca Kraśnicy do Konina obejmującym
5200 m, który jest ujęty w Narodowym Programie Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych, a termin realizacji to 2017 i 2018 rok. Dodał, że jest to
drogie przedsięwzięcie ponieważ jest finansowane z budżetu państwa razem
z drogami równoległymi.
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Później powiedział, że drugi odcinek w sprawie którego były wysyłane pisma
do Marszałka Województwa i radnych wojewódzkich z tego terenu oraz
prowadzona rozmowa z dyrektorem dróg wojewódzkich to odcinek
ul. Słowackiego od ronda lewa strona w kierunku Myśliborza oraz Myślibórz
do Radoliny włącznie i są utrudnienia jeśli chodzi o dokumentację techniczną.
Dodał, że rejon dróg wojewódzkich wyraża zgodę, ale nikt nie chce pomóc,
ponieważ wiąże się to z wykupami ewentualnych gruntów na niektórych
etapach. Uzupełnił, że chodzi o to, żeby odcinek ten poprowadzić jak najbliżej
aktualnych zezwoleń drogi wojewódzkiej Golina-Ciążeń, ponieważ
ograniczyłoby to niepotrzebne koszty wykupu gruntów. Powiedział, że
prawdopodobnie we wrześniu będzie ogłoszony konkurs. Dodał, że to jest
jedyna rzecz, która nie jest zrobiona i są plany przynajmniej częściowej
realizacji na tych odcinkach.
Powiedział, że tak samo wygląda sytuacja ścieżek rowerowych w Spławiu.
Odnośnie podjęcia uchwały przez gminy powiedział, że nie wie;
W sprawie półkolonii w Węglewie powiedział, że były organizowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich, a o ilości środków odpowie w formie pisemnej.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że są to niewielkie kwoty.
Radna I. Kościelska zapytała czy były środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że tak ale niewielkie kwoty
Radna I. Kościelska powiedziała, że nie jest przeciwko, ale są dzieci na terenie całej gminy,
a świetlica też jest w Spławiu i w Przyjmie.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że organizuje to nie gmina, a stowarzyszenie
działające w danej miejscowości. Dodał, że po to są świetlice żeby wyjść z inicjatywą.
Radna A. Kapturska powiedziała, że wychodzi z inicjatywą bez skutku.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że chce być obecny na zebraniach funduszu
sołeckiego, szczególnie w sołectwach, gdzie lekką ręką duże środki wydaje się na podróże
i imprezy. Dodał, że jest to niemała kwota, bo wysokość środków przypadających na dane
sołectwa razem to 274 479,77 zł do wykorzystania na 2017 rok. Potem powiedział, że sołtysi
mają te kwoty i prosi, żeby nie przychodzić w sprawie np. zrobienia lamp przez gminę,
kiedy wydaje się pieniądze na wyjazd np. do Zakopanego.
Radny W. Grodzki zapytał, czy rady osiedlowe też tak szastają pieniędzmi.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że rady osiedlowe nie mają środków, bo
funkcjonują na innych zasadach. Dodał, że na terenie Goliny jest Dom Kultury i Biblioteka
Publiczna, więc pod względem kulturalnym mają więcej możliwości niż sołectwa. Następnie
w sprawie uhonorowania Marka Michalaka powiedział, że temat będzie dokończony. Dodał,
że rozmawiał z p. Michalakiem i zna jego decyzję.
Radna A. Kapturska powiedziała, że chodzi o to żeby burmistrz się wywiązał.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wywiąże się. Dodał, że dobrze się stało, bo
21 sierpnia są dożynki powiatowe w Kazimierzu Biskupim i dwóch rolników z terenu gminy
zostanie uhonorowanych. Następnie w sprawie wiaty w Spławiu powiedział, że był
z prezesem ZGKiM w kilku miejscach i był problem z zamówionym materiałem. Dodał, że
zostanie to jeszcze sprawdzone. Również w sprawie drogi na wysokości nr 65 i 66.
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Radna A. Kapturska powiedziała, że obok p. Z. Wawrzyniak.
Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielając dalszych odpowiedzi na zapytania i wnioski
powiedział:
W sprawie trasy zgodnie z uchwałami rady powiedział, że takie były sugestie. Potem
powiedział, że chodzi głównie o miejscowości Barbarka i Zalesie, ponieważ zamiast
do Radoliny część dzieci chodzi do Szkoły Podstawowej w Golinie. Dodał, że drugim
takim punktem jest Głodowo, który należy do obrębu Szkoły Podstawowej
w Przyjmie. Uzupełnił, że część dzieci z tego terenu uczęszcza do Szkoły
Podstawowej w Kawnicach, bo czują się bardziej związani religijnie z Kawnicami
i nie chcą należeć do obrębu Przyjma. Potem powiedział, że sprawa kilku osób
z Cienina Kościelnego (które należą do gminy Słupca, a chcą uczęszczać do szkoły
w Przyjmie) oraz dowozu niepełnosprawnego dziecka z Cienina-Kolonii (które
uczęszczało do Gimnazjum w Golinie) zostanie pozytywnie załatwiona w formie
porozumienia między gminami. Dodał, że są dobre układy z gminą Słupca i udało się
pozytywnie załatwić sprawę oświetlenia w miejscowości Lubiecz.
Odnośnie 30.06 powiedział, że punkt będzie w miejscowości Golina przy ZGKiM
z tyłu na miejscu przytuliska dla zwierząt. Dodał, że trzeba będzie zrobić wszystko od
początku. Potem powiedział, że z ramienia gminy został powołany zespół, a w ramach
konkursu wniosek o dofinansowanie złoży firma. Dodał, że są plany poszerzenia od
strony przedszkola. Podkreślił, że jeśli istnieje możliwość pozyskania dużych środków
finansowych to głupotą byłoby nie skorzystać.
Radny W. Wojdyński odnośnie punktu selektywnej zbiórki odpadów złożył wniosek, aby
obecny punkt naprzeciwko sklepu „Biedronka” zagrodzić, żeby był wjazd z jednej strony
i wyjazd z drugiej, bo jest nieładny widok.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w sierpniu chce wynająć firmę ze
Strzałkowa, która jest teraz najtańsza i uporządkować gruz. Dodał, że mieszkańcy Goliny
Kolonii i Kolna oferują pomoc w transporcie gruzu. Uzupełnił, że jedyne koszty gminy to
załadunek przez ZGKiM, a pozostałe koszty są poza budżetem gminy. Potem powiedział, że
temat nie zniknie, bo w tym punkcie musi być miejsce pod gruz, a ogrodzenie sprawiłoby, że
byłoby to bardziej kontrolowane.
Radna Z. Kasprzak powiedziała, że zasadzenie żywopłotu lub czegoś co niewiele kosztuje
poprawi wizerunek.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nie konsultował tego z ZGKiM.
Punkt 10
Zapytania i wolne wnioski
Radna I. Kościelska zapytała czy w gminie jest osoba, która jest odpowiedzialna za pisanie
małych projektów, żeby pomóc stowarzyszeniom.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie ma osób bezpośrednio zatrudnionych
na ten etat, ale zgłaszającym się stowarzyszeniom pomaga Kinga Szykowna. Dodał, że
z pomocy korzystały Koła Gospodyń Wiejskich i OSP. Potem powiedział, że jest to osoba,
która w Stowarzyszeniu LEADER zajmuje stanowisko wiceprezesa, jeździ na szkolenia i jest
na bieżąco w sprawach związanych z przygotowaniem projektu.
Radna I. Kościelska zapytała czy można się do niej zgłosić.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że tak. Dodał, że co roku przybywa zadań,
a środków finansowych na ich realizację nie przybywa. Potem powiedział, że na stanowisko
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dowodów osobistych czy związanych z urzędem stanu cywilnego były dwa etaty, a obecnie
jest półtora i tak jest w poszczególnych zespołach. Następnie powiedział, że w sierpniu jak
dojdzie 500+, w związku z przekroczeniem w budżecie 40 mln zł może pojawić się
konieczność zatrudnienia audytu wewnętrznego. Dodał, że jeszcze nie wiadomo na jakich
zasadach, bo chodzi o koszty, ale najlepiej byłoby na umowę zlecenie, gdyż musi być firma
zewnętrzna.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że jest miesiąc czasu na
zatrudnienie audytora i powiadomienie Ministerstwa Finansów Publicznych, że gmina
zatrudniła audytora. Dodała, że audytor musi być zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę
o pracę przynajmniej na 1 rok, nie krócej.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w ciągu miesiąca od daty pojawienia się
zarządzenia.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że nowy rząd chce zaostrzyć uprawnienia
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jest dużo takich rzeczy i jak skończy się
wizyta papieża, to okaże się jakie będą ruchy kadrowe w starostwach i zarządach
wojewódzkich.
Radny J. Szrama powiedział, że na drodze powiatowej w Przyjmie obok wiatraków jest
obrośnięta lipa i nie widać jak jedzie samochód od strony Goliny. Dodał, że zarośnięte są też
rowy w stronę do Kozarzewa. Potem powiedział, że na drodze od strony Kazimierza
Biskupiego jest lekkie zagięcie na wyjeździe i nic nie widać.
Burmistrz Goliny M. Durczyński zapytał, czy chodzi o oczyszczenie rowów na trasie Golina
– Kazimierz Biskupi i wycięcie lipy.
Radny J. Szrama powiedział, że tak.
Radny M. Majewski powiedział, że na przystanku w Kawnicach odnowionym w ramach
programu Wielkopolska Wiara trzeba uzupełnić deski i załatać dach.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w Kawnicach będą dożynki
archidiecezjalne 28 sierpnia i gmina będzie musiała pomóc w posprzątaniu oraz wykoszeniu,
żeby poprawić wizerunek. Dodał, że jest to przedsięwzięcie, którego jeszcze w gminie nie
było i trzeba w ramach promocji o to zadbać, bo przyjedzie dużo osób. Potem powiedział, że
głównym organizatorem dożynek jest proboszcz w Kawnicach, ale gmina będzie musiała
zająć się ich zabezpieczeniem.
Radny M. Majewski powiedział, że trzeba zainstalować kosze na przystankach.
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że w przystanku na ul. Kolejowej brakuje szyb
bocznych.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że ma to zlecone ZGKiM. Dodał, że nie ma
zlecenia przy PKS po prawej stronie, bo będzie nowy przystanek.
Radny M. Kwaśniewski zapytał czy przystanek będzie przeniesiony czy zutylizowany.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie wiadomo, ale na pewno nie będzie
zutylizowany.
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że nie jest taki zły, a w Myśliborzu jest lichy przystanek.
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Radny M. Wieczorek zapytał, kiedy będą usunięte drzewa przy p. Dryzner na drodze Węglew
- Kraśnica.
Radny W. Wojdyński podziękował burmistrzowi i całej Radzie w imieniu mieszkańców
Osiedla „Zachód” za przegłosowanie przebudowy dróg ul. Bohaterów II Wojny Światowej
i ul. Generała Sikorskiego.
Radny W. Grodzki zapytał kiedy będzie zrobiona ul. Pułaskiego.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że teraz nie odpowie. Dodał, że nie
spodziewał się że przejdą te dwie ulice.
Radny W. Grodzki powiedział, że już trzeci burmistrz nie chce odpowiedzieć.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że niektóre gminy pozgłaszały po 18 projektów
i nie dostały żadnego.
Radny M. Majewski powiedział, że sprawa własności po p. Gulczyńskich w miejscowości
Węglew jest nieuregulowana. Dodał, że trzeba wyciąć krzaki.
Sołtys Kolna A. Purol zapytała czy był przetarg na dowóz dzieci do szkoły, a jeśli tak to kto
wygrał.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że był, ale jeszcze nie jest rozstrzygnięty, bo są
zapytania.
Sołtys Kolna A. Purol zapytała czy wiadomo jakie to są firmy i czy była firma, która woziła
do czerwca.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że też startowała ta firma.
Sołtys Kolna A. Purol zapytała czy gimbus będzie nadal jeździł.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że tak. Dodał, że firma stara się
o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i dlatego przetarg jest ogłoszony tylko do
końca roku.
Sołtys Kolna A. Purol powiedziała, że ta firma woziła dzieci samochodem bez hamulców
i nie przyjeżdżała na Kolno. Dodała, że wiele razy musiała dowozić dzieci do szkoły, gdyż
autobus nie przyjechał, bo stwierdził, że na Kolno po dwoje dzieci nie musi przyjechać.
Potem powiedziała, że teraz na Kolnie będzie jedno dziecko i do gimnazjum nie pójdzie, bo
firma nie przyjeżdża.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że ma podpisaną umowę i musi.
Sołtys Kolna A. Purol powiedziała, że wiele razy firma nie przyjeżdżała po dzieci pomimo
rozkładu jazdy umieszczonego w szkole i musiała sama dowozić dzieci do gimnazjum.
Dodała, że gimbus dobrze jeździ, a ta firma nie.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że chodzi o kwestie finansowe, bo są duże
różnice, a niektóre firmy nie mają dofinansowania. Dodał, że przy małych różnicach można
wszystko nadrobić. Potem powiedział, że PKS się stara, bo Przybylski nie wystartował, bo nie
ma pracowników.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gdyby zmieniła się ustawa to większość firm
transportowych nie miałaby problemu.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że są duże różnice.
Sołtys Kolna A. Purol powiedziała, że firma ma w złym stanie autokary i inspekcja zabierała
im dowody rejestracyjne, a i tak jeździli.
Radna A. Kapturska zapytała czy Przybylski też startował.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nie, gdyż nie chce się dostosować do
uwarunkowań rynku, bo nie ma pracowników i nie stara się o dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego. Dodał, że to są duże środki finansowe, a różnica 30-40% jest duża nawet
w budżecie gminy. Potem powiedział, że w porównaniu z poprzednimi latami gmina jako
jedna z nielicznych gmin obniżyła wydatki ze względu na to, że przewoźnik otrzymał
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
Sołtys Kolna A. Purol powiedziała, że mieszkańcy zgłaszają, iż na Kolnie rośnie barszcz
Sosnowskiego i zapytała co z tym zrobić.
Burmistrz Goliny M. Durczyński zapytał w którym miejscu.
Sołtys Kolna A. Purol wyjaśniła, że przy ulicy w kierunku Kolna i w Myśliborskich
Holendrach koło p. Roszaka. Potem powiedziała, że wybiły się kolejne dziury w ulicy przed
pierwszym mostem, na moście i przed rozjazdem do Goliny.
Sołtys Adamowa T. Duryński w sprawie utwardzenia trzech odcinków drogi w środku wsi
w ramach funduszu sołeckiego na przyszły rok, zapytał czy ta droga jest gminna. Dodał, że
na mapach i wyciągach z archiwum jest to droga gromadzka. Potem powiedział, że jeżeli nie
jest to droga gminna, to nie można przeznaczyć na nią funduszu soleckiego.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że drogi dzielą się na krajowe, wojewódzkie,
powiatowe, gminne i prywatne. Dodał, że drogą powiatową na terenie sołectwa jest odcinek
od skrzyżowania w Golinie do Kazimierza Biskupiego, a pozostałe to drogi gminne.
Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że pierwszy odcinek to droga od p. Witkowskich
w stronę stadionu do bramy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że część drogi jest wybudowana. Dodał, że
w sprawie stadionu jest oczekiwanie na decyzję sądu.
Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że drugi odcinek to droga od p. Michalaków
w stronę J. Michalaka z tyłu za placem straży, tj. od drogi powiatowej do siatki ogrodzenia
placu straży. Dodał, że na mapie figuruje jako droga Prezydium Gromadzkiego Rady
Narodowej.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wszystkie drogi prezydium zostały przejęte.
Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że trzeci odcinek jest od stacji Spławie do
p. J. Zielińskiego. Dodał, że na mapie, którą posiada właścicielem jest Prezydium
Gromadzkiej Rady Narodowej.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że tę drogę trzeba sprawdzić.
Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że to jest numer ewidencyjny 101 działki. Potem
powiedział, że jeszcze jeden odcinek to droga Przyjma-Adamów.
Radna I. Kościelska powiedziała, że droga jest Przyjmy, ale mieszkańcy Adamowa.
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Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał czy ta droga może być zrobiona przez wieś Adamów.
Burmistrz Goliny M. Durczyński zapytał jak do tej sprawy odnosi się sołtys Przyjmy.
Radna I. Kościelska powiedziała, że będzie wdzięczna.
Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że jest to odcinek 30 m.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jest to kwestia do uzgodnienia.
Radna I. Kościelska powiedziała, że ta droga to jest granica Przyjmy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że podobnie jest w Kraśnicy.
Sołtys Adamowa T. Duryński wyjaśnił, że chodzi o to, iż teren jest Przyjmy, a środki pójdą
z Adamowa.
Przewodniczący Rady Osiedla „Wschód” J. Pazera powiedział, że została zakończona
ul. Poniatowskiego i zapytał kiedy będą pomalowane pasy obok apteki.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że przy odbiorze drogi na spotkaniu ze starostą
zwrócono uwagę na kilka rzeczy i część została zrobiona. Dodał, że postępują rozmowy ze
Starostwem Powiatowym w związku z kwestią wykupu, żeby przesunąć płot na zakręcie,
tj. cofnąć o 1,5 m oraz zjazd na ul. Olimpijską, żeby na długości 5 m bardziej utwardzić.
Powiedział, że istnieje zagrożenie, że w okresie opadów to miejsce będzie się wymywać
i chodnik będzie naruszony, więc wykonawca ma to zrobić. Potem powiedział, że na całym
odcinku jest sprawa pomalowania przejść, aż do cmentarza oraz odnowienie pasów na
ul. Strażackiej. Uzupełnił, że ul. Strażacka była drogą powiatową, a obecnie jest drogą
gminną. Następnie powiedział, że do 30 lipca firma zobowiązała się wymienić 36 lamp.
Dodał, że część już została komisyjnie odebrana.
Radny M. Kwaśniewski zapytał, czy na lampach można napisać numery ewidencyjne.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że inwentaryzacja będzie robiona na bieżąco
w poszczególnych gminach..
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że wszystkie urządzenia elektryczne będące
w przestrzeni publicznej muszą mieć oznaczenia, że są niebezpieczne i musi być numer
ewidencyjny. Dodał, że na pewno łatwiejsze byłoby zgłaszanie uszkodzonych lamp.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jest to zgłoszone na piśmie i jest w trakcie
realizacji.
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że na ul. Okólnej jest to dobrze opisane.
Radna A. Kapturska zawnioskowała o wysypanie tłucznia na drodze ze Spławia do stacji.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że po rozmowach ze starostą udało się
nawiązać pozytywne stosunki w sprawie dokumentacji technicznej dotyczącej Spławia
i ul. Kusocińskiego. Dodał, że ze względów formalnych robi to Gmina Golina, ale starosta
uważa, że nastąpił przełom w rozmowach z gminą i w ramach tego chce w przyszłości
dołożyć do innych zadań.
Radna. A Kapturska powiedziała, że droga jest w tragicznym stanie i nie można nią jeździć.
Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że miała być zainstalowana lampa pomiędzy
p. Ostrowskim i p. Bruchem.
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Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że do 1 września lampa ma być zainstalowana.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że dyrektor dotrzymuje słowa.
Przewodniczący Rady Osiedla „Zachód” P. Mielczarek zapytał czy na Osiedlu „Zachód”
będą wymienione wszystkie słupy od prądu.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że na razie tylko ta część.
Radna. A Kapturska powiedziała, że do 27 był termin zgłaszania szkód suszowych i zapytała
na co mogą liczyć rolnicy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że został powołany zespół, który trzeba było
zmienić u wojewody, bo został poszerzony o pracowników urzędu. Dodał, że p. Słowińska
jest na chorobowym i jest to niezależne od niej, bo są pewne uwarunkowania i musi
przechodzić kwarantannę. Powiedział, że problem jest nie tylko w urzędnikach, bo są osoby
z innych instytucji, a komisja musi to stwierdzić na bazie powołanego zespołu.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie ma odpowiedzi wojewody na zmianę komisji.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że pismo było 8 lipca i działania były bardzo
szybko.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że z powodu skutków suszy jest niewiele pomocy, bo
tylko tańsze kredyty i wnioski do gminy o umorzenie lub odroczenie podatku.
Radna. A Kapturska powiedziała, że jeszcze z KRUS-u można otrzymać pomoc.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że składka nie jest umorzona ale odroczona, więc i tak
trzeba ją zapłacić.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała następujące pisma:
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności
nr XXII/104/2016 Rady Miejskiej w Golinie, które stanowi załącznik
protokołu,
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności
nr XXII/105/2016 Rady Miejskiej w Golinie, które stanowi załącznik
protokołu.

Uchwały
nr 7 do
Uchwały
nr 8 do

Radny W. Wojdyński złożył wniosek, żeby nie czytać całej treści rozstrzygnięć nadzorczych.
Radna A. Kapturska powiedziała, że dobrze, iż uchwały zostały podjęte, bo wiadomo jakie są
braki.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo Rady Osiedla „Starówka”, które
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że uchwała była w tej sprawie podjęta, ale nie
wie dlaczego policja robiła dochodzenie.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w tym momencie nie ma na to dokumentów, bo Rada
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie działa. Dodał, że międzyczasie pozmieniały się
ustawy i kompetencje mają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut
Pamięci Narodowej. Powiedział, że trzeba wystąpić do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, bo w IPN jest wykaz 229 pomników do likwidacji, ale nie wiadomo czy
goliński pomnik tam jest. Uzupełnił, że do lat 60. było to miejsce pochówku dwóch żołnierzy
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radzieckich, dlatego jest traktowane jako miejsce pamięci i jest tablica. Potem powiedział, że
policja dostała rozkaz, ponieważ prokurator wystąpił o nielegalną rozbiórkę.
Radny M. Kwaśniewski zapytał czy zamiast rozbiórki może być przeniesienie.
Radny K. Szymański zapytał czy są plany dożynkowe.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że będą dożynki powiatowe i archidiecezjalne.
Radny W. Grodzki zaproponował, żeby odkręcić tablicę.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odczytał uchwałę Nr XXXIX/160/2013 Rady Miejskiej
w Golinie z 20 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji pomnika i zastąpienie go tablicą
pamiątkową, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radna A. Kapturska powiedziała, że był wniosek o reklamę.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wygląda to źle, ale nie można teraz nic
zrobić.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że trwają działania i są złożone wnioski do ministerstwa
oraz ambasady rosyjskiej o wydanie pozytywnej opinii, a także zaopiniowanie przez stronę
radziecką.
Radny W. Wojdyński powiedział, że temat pomnika trzeba omówić na komisji.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że była rozmowa z p. Adamem Kaczmarkiem i jest
problem, bo kompetencje mają dwie instytucje IPN oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Dodał, że od 1 sierpnia IPN będzie się tym formalne zajmować, ale nie można
dotrzeć jakie to pomniki.
Radny W. Wojdyński zapytał kto wydał decyzję o tablicy.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że poprzedni burmistrz.
Radny W. Wojdyński powiedział, że jest to niezgodne z prawem.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że sprawą będzie się zajmował Sekretarz.
Przewodniczący Rady Osiedla „Wschód” K. Walczyński
odpowiedzialność za uszkodzenia ludzi przez pomnik.

zapytał

kto

weźmie

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że sprawę ureguluje Sekretarz.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że decyzję podjął konsul w Koninie.
Punkt 11
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i o godz. 14:45 zamknęła obrady XXIV sesji
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Szymczak
Urszula Furmaniak
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