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P R O T O K Ó Ł  NR  XXV/2016 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

30 września 2016 roku 

 

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

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

Henryk Bąk, Zastępca Skarbnika Goliny Janina Adamczewska i adwokat Bartek Torz. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 
XXV 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 14 (nieobecny radny 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 Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Golina do Konińskiej Izby 

Gospodarczej.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Golinie.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2015 roku.  

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2016 – 2019.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina 

(projekt nr 123).  

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina 

(projekt nr 124).  

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz  

w miejscowości Węglew, Kawnice i Myślibórz (projekt nr 125). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Sługocinek, gmina Golina 

(projekt nr 126).  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr 

XXIV/119/2008 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowościach 

Myślibórz i Spławie.  
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr 

XXIV/120/2008 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowościach 

Węglew, Kawnice i Myślibórz.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 1 do 

Uchwały Nr XIX/93/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 5 maja 2016 r.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/94/2016 Rady Miejskiej w Golinie  

z 5 maja 2016 r.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości  

Węglew – Kolonia. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości  

Węglew – Kolonia.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 

pedagoga, psychologa i logopedy.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Słupca, a Gminą Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie 

Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na 

terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie. 

24. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za III kwartał 2016 roku. 

25. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

26. Zapytania i wolne wnioski.  

27. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad XXV sesji nie zostały wniesione zmiany. 
 

Punkt 3 
Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 

 

W związku z powyższym protokoły z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały 

przyjęte. 

Punkt 4 
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zadał następujące pytania: 

 kto reprezentował gminę Golina podczas wizyty w gminie Crivitz w Niemczech, 

 kto uczestniczył w spotkaniu dotyczącym zapisów w projekcie opisu technicznego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego,  

 czy wykonawca budowy hali widowiskowo – sportowej ma w zakresie robót 

wykonanie posadzek, 
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 jakie są plany w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego realizowanego przez 

Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, 

 poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej planowanej budowy ścieżek 

rowerowych na terenie gminy. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy planowane jest wprowadzenie w gminie tzw. trybu in-house, 

czyli możliwości zlecania wywozu i przetwarzania odpadów własnym spółkom bez 

rozpisywania konkursu. Następnie poprosił o szczegółową informację na temat spotkania  

w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu dotyczącym gospodarki wodno – ściekowej 

oraz czy na najbliższym posiedzeniu komisji rady przewidziany jest temat poświęcony 

realizacji na terenie gminy inwestycji wodno – ściekowej w ramach K OSI.  
 

Radny S. Szczepaniak złożył pisemne zapytanie dotyczące zebrania wiejskiego w sołectwie 

Kraśnica, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się na jakim etapie są starania dotyczące zakupu samochodu 

ratowniczo – gaśniczego. 
 

Radna A. Kapturska  zapytała się na jakim etapie jest budowa schroniska dla zwierząt 

zaplanowana przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. 

 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski poprosił o wykonanie przedłużenia chodnika  

o 5 m przy ul. Cmentarnej w celu poprawy bezpieczeństwa i pomalowanie pasów  

z przejściem dla pieszych. Powiedział, że ul. Cmentarna jest drogą powiatową i to Zarząd 

Dróg Powiatowych powinien się tym zająć jak również pomalowaniem przejść dla pieszych 

na ul. Kopernika i ul. Poniatowskiego. Następnie wniósł o zdemontowanie pozostałości progu 

spowalniającego na ul. Cmentarnej. Kolejnie poprosił o przekazanie informacji dotyczącej 

podpalenia budynku przedszkola w Golinie. Zaapelował do radnych o okazanie pomocy dla 

przedszkola.  
 

Dyrektor Biblioteki w Golinie Żanetta Matlewska w nawiązaniu do wypowiedzi radnego  

L. Kwiatkowskiego poinformowała o akcji pomocy dla przedszkola i koncercie 

charytatywnym, w którym udział weźmie iluzjonista z Poznania uczestnik programu 

telewizyjnego "Mam talent".   
 

Dyrektor Przedszkola w Golinie M. Łasińska przekazała informacje o toczących się pracach 

remontowych w przedszkolu. Następnie powiedziała, że pomoc finansowa będzie niezbędna. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się dlaczego w proponowanych zmianach budżetowych nie 

zostały uwzględnione środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc dla przedszkola. Zapytał 

się jakie działania zostały podjęte w zakresie przywrócenia do użytku podpalonej części 

budynku przedszkola. Powiedział, że pożar zbiegł się w czasie z otworzeniem prywatnego 

przedszkola w Golinie i dlatego wielu mieszkańców dopatruje się zlecenia podpalenia. 

Następnie złożył pisemny wniosek klubów radnych "Samorządni" i "Niezależni" w sprawie 

wybudowania w 2017 r. drogi na ul. Wąskiej. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.     
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował o szczegółach podpalenia budynku 

przedszkola w Golinie i podjętych działaniach zabezpieczających budynek oraz trwających 

pracach remontowych. Powiedział, że zostało przez patrol policji zatrzymanych 2 

podejrzanych dokonania podpalenia przedszkola i trwają czynności operacyjne. Uważa, że dla 

sprawców kara powinna być surowa. Następnie burmistrz oznajmił, że wstępnie zostały 

oszacowane straty i środki finansowe na remont przedszkola zostaną uwzględnione  

w zarządzeniu burmistrza zmieniającym budżet gminy. Zdarzenie zostało zgłoszone do 

ubezpieczyciela, więc także otrzymamy środki z wypłaty odszkodowania.  
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Radny J. Szrama o godz. 12:55 przybył na obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 15. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy dzieci z sali, która uległa spaleniu uczęszczają do 

przedszkola. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w części budynku, w którym mieści się 

oddział integracyjny zostało zorganizowane miejsce dla tych dzieci i dzieci uczestniczą  

w zajęciach przedszkolnych. 
 

Dyrektor Przedszkola w Golinie M. Łasińska potwierdziła, że pomimo prac remontowych, 

przedszkole funkcjonuje normalnie. 
 

Radny M. Kwaśniewski zawnioskował o zamontowanie monitoringu, który będzie przesyłał 

informacje do służb bezpieczeństwa oraz założenie czujników dymu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że zostały poczynione ustalenia dotyczące 

zamontowania odpowiednich zabezpieczeń.  
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy suma ubezpieczenia jest wystarczająca do pokrycia 

poniesionych strat. Następnie zapytała się jakie są plany rozwoju ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie  

nawiązując do spotkania dotyczącego perspektyw długofalowego rozwoju spółki.   
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy ZGKiM Sp. z o.o. remontuje 

wjazdy przy drodze powiatowej w kierunku Adamowa. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że właściciel jednej z posesji zniszczył 

chodnik i obecnie ZGKiM naprawia chodnik na koszt właściciela posesji.  
 

Punkt 6 
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Golina do Konińskiej Izby Gospodarczej wraz z uzasadnieniem. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zapytał się, czy osoba reprezentująca gminę powinna być 

wpisana z imienia i nazwiska, czy wystarczy tylko wpisanie pełniącego stanowiska. 
 

Adwokat Bartek Torz odpowiedział, że właściwe jest zapisanie pełnionej funkcji w gminie,  

a więc Burmistrz Goliny z pominięciem imienia i nazwiska. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy w związku z natłokiem obowiązków burmistrza nie można 

byłoby powołać pełnomocnika do reprezentowania gminy w KIG. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że kontakty z KIG odbywają się na bieżąco, więc 

nie ma potrzeby wyznaczania dodatkowej osoby. 
 

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

głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Golina do Konińskiej 

Izby Gospodarczej.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/112/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia Gminy 

Golina do Konińskiej Izby Gospodarczej została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 
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Dyrektor Konińskiej Izby Gospodarczej Paweł Jasiński podziękował radnym za wyrażenie 

zgody na przystąpienie Gminy Golina do KIG. Następnie zadeklarował pomoc dla 

przedszkola w formie przekazania kompletu zabawek.    
 

Punkt 7 
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie.   
  
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/113/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Punkt 8 
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK  

Sp. z o.o. w 2015 roku wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy jeżeli spółka MZGOK w danym roku osiągnie deficyt, 

czy gmina Golina będzie musiała uczestniczyć w jego pokryciu.  

 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że zgodnie z przepisami o spółkach prawa 

handlowego każdy z udziałowców spółki odpowiada swoim majątkiem do wysokości 

udziałów w spółce.  
 

Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/114/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia wyników 

kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2015 roku została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 9 
Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła zmiany w budżecie na 2016 rok.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował o zatrudnieniu od 1 października br. na 

umowę zlecenie audytora wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z której 

wynika obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w JST, w których kwota dochodów  

i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów ujęta w uchwale budżetowej przekroczyła 40 

mln zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania umowa zlecenie zostanie podpisana  

z p. Mirosławem Maciejewski, który pracuje w Starostwie Powiatowym w Turku. 

Wynagrodzenie miesięczne wynosi 830 zł brutto i umowa musi zostać zawarta na okres  

1 roku.  
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Radny W. Wojdyński zapytał się w jakiej wysokości i od kiedy pracownicy Biblioteki 

Publicznej w Golinie otrzymają podwyżki wynagrodzeń, na które to w zmianach 

budżetowych została zaplanowana kwota w wysokości 15 tys. zł. 
 

Dyrektor Biblioteki w Golinie Ż. Matlewska odpowiedziała, że pracownicy biblioteki t.j. 

bibliotekarki otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 250 zł brutto z wyrównaniem 

od września br. Natomiast dla dyrektora biblioteki podwyżka wynagrodzenia jest  

z wyrównaniem od stycznia br.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie jest przeciwny podwyżkom dla pracowników 

biblioteki tylko nierównemu traktowaniu. Jeżeli dyrektor otrzymała podwyżkę wynagrodzenia 

od stycznia, to również pracownicy powinni dostać podwyżki z wyrównaniem od początku 

roku.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że dyrektor biblioteki realizuje zadania nie 

wpisane w działalność biblioteki, więc uznał, że podwyżka wynagrodzenia dla dyrektor 

począwszy od stycznia jest zasadna. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy skoro dyrektor biblioteki otrzymała podwyżkę 

wynagrodzenia już w styczniu to, czy obecnie w budżecie biblioteki brakuje środków na 

wynagrodzenia i należy tzw. "dziurę" uzupełnić.   

 

Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że w innych jednostkach organizacyjnych gminy pracownicy 

otrzymywali podwyżki wynagrodzeń, natomiast w bibliotece takich podwyżek nie było.  
 

Dyrektor Biblioteki w Golinie Ż. Matlewska oznajmiła, że od 8 lat pracownicy biblioteki nie 

otrzymywali podwyżek wynagrodzeń, chociaż co roku wnioskowała o podwyżki przy 

ustalaniu projektu budżetu na kolejny rok.  
 

Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że należy docenić pracę i działalność biblioteki, która 

prowadzi zajęcia zarówno dla najmłodszych i dla seniorów. 
 

Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że dyrektor biblioteki wnioskowała  

o zmianę wynagrodzeń już w kwietniu, jednak wtedy nie było wystarczających środków 

finansowych.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że dyrektor biblioteki pracuje również po 

godzinach. Zdecydował więc, że otrzyma podwyżkę wynagrodzenia od stycznia br. a nie 

zgodził się na wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ponieważ potrzebne 

byłyby większe środki finansowe.  
 

Radny K. Szymański oznajmił, że ma pretensje do burmistrza, że nie poinformował wcześniej 

radnych o przyznaniu dyrektor biblioteki podwyżki już od miesiąca stycznia.  
 

Radna A. Kapturska powiedziała, że osobiście jest jej wstyd za dyskusję jaka wywiązała się  

w związku z podwyżką dla dyrektor biblioteki. Stwierdziła, że działalność i wykonywana 

praca dyrektor biblioteki zasługuje na przyznaną podwyżkę. Oznajmiła, że biblioteka nadaje 

w gminie rozwój życia kulturalnego. Powiedziała, że zarzuty w stosunku do burmistrza, że 

nie poinformował radnych o podwyżce dla dyrektor biblioteki nie są w porządku. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie jest przeciwny podwyżce wynagrodzenia dla 

dyrektor biblioteki, tylko nie zgadza się z tym, że pozostali pracownicy nie otrzymali 

podwyżki także od stycznia.  
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Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że wzrósł standard funkcjonowania biblioteki, co wiąże się ze 

zwiększonymi kosztami obsługi i działalności.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przyznał, że może dziś nie byłoby dyskusji w tym temacie, 

gdyby rzeczywiście wcześniej radni zostali poinformowani o zmianach wynagrodzeń  

w bibliotece. 
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy środków finansowych wystarczy do końca roku po 

zwiększeniu dotacji w dzisiejszych zmianach budżetowych. 

 

Dyrektor Biblioteki w Golinie Ż. Matlewska odpowiedziała, że nie potrafi przewidzieć jak 

będą kształtowały się koszty utrzymania budynku biblioteki m.in. ogrzewanie w sezonie 

grzewczym. W pozostałym zakresie środków finansowych powinno wystarczyć. 

 

Radny K. Szymański powiedział, że jeżeli znalazłyby się środki to pracownikom biblioteki 

należy przyznać podwyżkę wynagrodzenia z wyrównaniem od początku roku. Następnie 

zapytał się z jakich powodów zwiększane są o 30 tys. zł wydatki na zakup usług pozostałych 

w rozdziale drogi publiczne. 
 

Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska odpowiedziała, że przewidując iż może zabraknąć 

środków do końca roku na bieżące utrzymanie dróg proponowane jest zwiększenie środków  

o 30 tys. zł. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że obecnie realizowane jest zabezpieczenie na 

odcinku drogi gminnej w Kraśnicy pomiędzy stawami, finansowane częściowo ze środków 

fundusz sołeckiego. W najbliższym czasie także zostaną dokończone budowy dróg w Golinie 

Kolonii i Rososze Kolonii.  
 

Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że planując budżet nie można do końca 

przewidzieć wysokości dochodów i wydatków i dlatego w trakcie roku dokonywane są 

zmiany w budżecie dostosowujące ich wysokości do rzeczywistości. 
 

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

budżetu na rok 2016 wraz z uzasadnieniem. 
 

Radna I. Kościelska zapytała się w jakim zakresie będzie wykonywany audyt energetyczny  

w szkole podstawowej w Przyjmie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że sprawdzane zostanie ocieplenie ścian 

budynku oraz stan stolarki okiennej. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/115/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 

2016 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Punkt 10 
Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Golina na lata 2016 – 2019. 
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Radni M. Wieczorek, M. Kwaśniewski, W. Grodzki, Z. Kasprzak o godz. 13:55 wyszli z sali 

narad. Stan obecnych radnych wynosi 11. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy zapisanie w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej 

o długości 60 m przy gimnazjum i szkole podstawowej w Golinie" równoznaczne jest  

z przyjęciem tego zadania do realizacji w przyszłym roku.  
 

Radni Z. Kasprzak i M. Kwaśniewski o godz. 14:00 wrócili na salę narad. Stan obecnych 

radnych wynosi 13. 
 

Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska odpowiedziała, że dane przedsięwzięcie zapisane  

w WPF można realizować dopiero po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie 

gminy. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski stwierdził, że jeszcze nie została zakończona 

budowa hali widowiskowo - sportowej, a zaczynamy budować kolejny obiekt sportowy. 

 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na wspomnianą budowę boiska 

wielofunkcyjnego gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Teren 

pomiędzy gimnazjum a szkołą podstawową zostanie więc odpowiednio zagospodarowany. 

Uważa, że uczniom potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury lekkoatletycznej. 

 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy boisko będzie ogólnie dostępne. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że w Golinie potrzebne jest wybudowanie infrastruktury do 

uprawiania lekkoatletyki, więc uważa zaproponowaną inwestycję za zasadną.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że zarówno hala widowiskowo - sportowa jak  

i boisko będą ogólnodostępne i otwarte także w soboty i niedziele.  

 

Radny W. Grodzki o godz. 14:05 wrócił na obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radni M. Majewski i I. Kościelska o godz. 14:05 opuścili obrady sesji . Stan obecnych 

radnych wynosi 12. 
 

Radny K. Szymański zapytał się o miejsce posadowienia boiska oraz czy będzie odpowiedni 

dojazd dla służb ratowniczych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że boisko będzie usytuowane pomiędzy 

budynkami gimnazjum i szkoły podstawowej. 
 

Radni M. Wieczorek i I. Kościelska wrócili na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 
 

Radny K. Szymański powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie 

infrastruktury lekkoatletycznej na terenie stadionu w Golinie.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że problematyczna jest odległość pomiędzy 

szkołami a stadionem, więc w ramach zajęć wychowania fizycznego teren na stadionie nie 

byłby optymalnie wykorzystany. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że utworzenie przy szkole boiska wielofunkcyjnego przyczyni się 

do organizowania zajęć sportowych na świeżym powietrzu. 
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Radny W. Grodzki oznajmił, że jeżeli zostanie zagospodarowany teren przy szkole to 

następną inwestycją obiektu sportowego powinna być modernizacja stadionu w Golinie.  
 

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

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019 wraz z uzasadnieniem. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 

 

Uchwała Nr XXV/116/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

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

nr 10 do protokołu. 

Punkt 11 
Radni W. Wojdyński, J. Mirek, K. Szymański o godz. 14:15 wyszli z obrad sesji. Stan 

obecnych radnych wynosi 11. 
 

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

stawek podatku od nieruchomości. 
 

Radny J. Mirek o godz. 14:17 wrócił na obrady XXV sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

12. 
 

Radny J. Mirek zaproponował, aby na stronie internetowej gminy została zamieszczona 

informacja, że stawki podatku od nieruchomości nie zostały podwyższone. 
 

Radni K. Szymański i M. Majewski o godz. 14:20 wrócili na obrady sesji. Stan obecnych 

radnych wynosi 14. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/117/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia stawek podatku 

od nieruchomości została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Punkt 12 
Radny W. Wojdyński wrócił o godz. 14:23 na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zawnioskowała, aby treść projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu  

w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina nie była odczytywana w całości ze względu 

na obszerny tekst. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
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I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał podstawę prawną projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego 

terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina. 
 

Radna A. Kapturska o godz. 14:25 opuściła obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 

 

Uchwała Nr XXV/118/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości 

Węglew, gmina Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Punkt 13 
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał podstawę prawną projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego 

terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina. 
 

Radna A. Kapturska o godz. 14:28 wróciła na obrady XXV sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 15. 
 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

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

 

Uchwała Nr XXV/119/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości 

Węglew, gmina Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Punkt 14 
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał podstawę prawną projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowości Węglew, 

Kawnice i Myślibórz. 
 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/120/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia zmiany części 

tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów 

w mieście Golina oraz w miejscowości Węglew, Kawnice i Myślibórz została jednogłośnie 

podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła przerwę w obradach XXV sesji Rady 

Miejskiej w Golinie, która trwała od godz. 14:35 do 15:05. 
 

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

w Golinie. 

Punkt 15 
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał podstawę prawną projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego 

terenu w obrębie miejscowości Sługocinek, gmina Golina.  
 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/121/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości 

Sługocinek, gmina Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. 

Punkt 16 
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV/119/2008 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście 

Golina oraz w miejscowościach Myślibórz i Spławie wraz z uzasadnieniem. 
 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/122/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Uchwały Rady 

Miejskiej w Golinie Nr XXIV/119/2008 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz  

w miejscowościach Myślibórz i Spławie została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 

16 do protokołu. 

Punkt 17 
Radny J. Szrama o godz. 15:10 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 

 

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

Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV/120/2008 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście 

Golina oraz w miejscowościach Węglew, Kawnice i Myślibórz wraz z uzasadnieniem. 
 

Następnie zapytał się kto jest właścicielem działek we Węglewie dla których zostanie 

zmienione przeznaczenie z zabudowy związanej ze sportem i rekreacją na zabudowę 

mieszkaniową.  
 

Radny M. Wieczorek powiedział, że właścicielem przedmiotowych działek jest p. Szczęsny  

z Konina mieszkający przy ul. Poznańskiej. 
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Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady U. Furmaniak 

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/123/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Uchwały Rady 

Miejskiej w Golinie Nr XXIV/120/2008 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz  

w miejscowościach Węglew, Kawnice i Myślibórz została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. 

Punkt 18 
Radny J. Szrama wrócił o godz. 15:15 na obrady sesji.  
 

Radny M. Wieczorek o godz. 15:15 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/93/2016 Rady 

Miejskiej w Golinie z 5 maja 2016 r. wraz z uzasadnieniem. 

 

Radny M. Wieczorek wrócił o godz. 15:18 na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/93/2016 Rady Miejskiej w Golinie  

z 5 maja 2016 r. została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Punkt 19 
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XIX/94/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 5 maja 2016 r. wraz z uzasadnieniem. 

Następnie zapytał się, czy ul. Bursztynowa wzdłuż drogi K92 będzie we Węglewie  

i Węglewie Kolonii.  
 

Radny M. Wieczorek powiedział, że po stronie gdzie znajduje się cmentarz jest Węglew, 

natomiast po drugiej stronie, gdzie zlokalizowana jest szkoła to jest Węglew Kolonia. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy nie można byłoby ujednolicić miejscowości i nadać nazwę 

Węglew całemu obszarowi. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że sprawa z nazwami miejscowości nie jest prosta, 

ponieważ wiąże nas podział administracyjny, geodezyjny i historyczny. Część działek przy ul. 

Bursztynowej w podziale geodezyjnym należy do Węglewa, a część do Węglewa Kolonii. 

Obecnie obszar Węglewa jest mniejszy niż Węglewa Kolonii.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski stwierdził, że z takim podziałem miejscowości 

będzie bałagan administracyjny. 
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Radny K. Szymański stwierdził, że jeżeli numeracja porządkowa posesji jest prawidłowa to 

nie widzi problemu, że w dwóch miejscowościach będzie jedna ulica.  
 

Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XIX/94/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 5 maja 2016 r. została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Punkt 20 
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie nadania 

nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Węglew – Kolonia z uzasadnieniem. 
 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/126/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazw drogom 

wewnętrznym w miejscowości Węglew – Kolonia została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 

Punkt 21 
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew – Kolonia z uzasadnieniem. 
 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 

 

Uchwała Nr XXV/127/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Węglew – Kolonia została podjęta i stanowi załącznik nr 21 do 

protokołu. 

Punkt 22 
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy. 

 

Radni M. Wieczorek i M. Kwaśniewski o godz. 15:40 wyszli z sali narad. Stan obecnych 

radnych wynosi 13. 
 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Radny M. Kwaśniewski o godz. 15:47 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/128/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy została podjęta i stanowi załącznik  

nr 22 do protokołu. 

Punkt 23 
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą Golina w sprawie 

przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie wraz  

z uzasadnieniem. 
 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XXV/129/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą Golina w sprawie przekazania 

przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie została 

podjęta i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 

Punkt 24 
Radny M. Wieczorek o godz. 15:55 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie odczytała protokół z kontroli 

za III kwartał 2016 roku, który stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 

Punkt 25 

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

- odnośnie delegacji do Niemiec powiedział, że w wyjeździe brali udział Burmistrz Goliny, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej U. Furmaniak, nauczyciel szkoły podstawowej w Radolinie,  

tłumacz M. Mielcarek - Mirek, radny J. Mirek oraz kierowca S. Pawłowski. Obecni byli 

również przedstawiciele z gminy Dygowo województwo zachodniopomorskie. Nawiązanie 

współpracy pomiędzy naszą gminą a gminą Crivitz będzie miało przełożenie przede 

wszystkim na linii placówek oświatowych i stowarzyszeń. Już 10 października przyjeżdża do 

nas niemiecka młodzież, która będzie przebywać w naszej gminie do 14 października, 

- na spotkaniu w Cekowie Kolonii obecni byli Burmistrz Goliny, podinspektor B. Jóźwiak, 

kierowca J. Perliński. We wcześniejszych spotkaniach uczestniczył także naczelnik OSP  
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w Golinie P. Roszak. Omówione zostały szczegóły wymagań technicznych samochodu 

ratowniczego, które zostaną ujęte w specyfikacji przetargowej. Realizacja zakupu samochodu 

ma nastąpić do maja 2017 r. natomiast w październiku br. zostanie ogłoszony przetarg, 

- odnośnie odbytego spotkania dotyczącego założenia posadzek w hali widowiskowo - 

sportowej oznajmił, że w spotkaniu wzięli także udział wykonawca budowy hali i kierownik 

budowy. Było to spotkanie z przedstawicielami firmy, która specjalizuje się w wykonywaniu 

posadzek w obiektach sportowych, które są bardzo trwałe i wytrzymałe, 

- podczas spotkania z przedstawicielami Spółki Oświetlenie Drogowe i Uliczne została 

omówiona dotychczasowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy oraz zakres 

planowanych przez spółkę działań w gminie. W październiku odbędzie sie ponowne 

spotkanie, 

- spotkanie w Rejonie Dróg Wojewódzkich dotyczyło budowy ścieżek rowerowych na 

odcinku Golina - Ciążeń. Zarząd Dróg Wojewódzkich stwarza pewne trudności  

w rozpoczęciu tej inwestycji tłumacząc potrzebą wykupienia gruntów pod ścieżki od 

prywatnych właścicieli, 

- wprowadzenie in-house w gminie obecnie prowadzimy rozeznanie jak system funkcjonuje  

w innych gminach. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że w Turku w ostatnim czasie opłatą za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zostały objęte także nieruchomości niezamieszkałe i w związku   

z tym planowane jest obniżenie wysokości opłaty za odbiór segregowanych odpadów.   
 

Radna A. Kapturska o godz. 16:15 opuściła obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 
 

Burmistrz Goliny  M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi: 

- odnośnie wniosku złożonego przez radnego S. Szczepaniaka powiedział, że wystosował do 

sołtys Kraśnicy Elżbiety Cieślak pismo o zmianę miejsca zwołania zebrania wiejskiego  

i zorganizowanie zebrania w świetlicy wiejskiej w Kraśnicy. Oznajmił, że w statutach sołectw 

powinno zostać określone miejsce zebrań wiejskich i m.in. z tego powodu należy jak 

najszybciej opracować znowelizowane statuty, 

- w sprawie budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt powiedział, że 

każdorazowo podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów  

i Kanalizacji przedstawiana jest informacja w zakresie podejmowanych działań zmierzających 

do rozpoczęcia budowy schroniska, 

- przedłużenie chodnika przy ul. Cmentarnej - zadeklarował, że przeprowadzi rozmowę  

z Zarządem Dróg Powiatowych, jak również w sprawie zdemontowania spowalniacza oraz 

pomalowania pasów przejść dla pieszych, 

- wniosek klubów radnych odnośnie budowy drogi ul. Wąskiej stanowi wniosek radnych 

złożony do projektu budżetu na 2017 rok.   
 

Punkt 26 

Zapytania i wolne wnioski 
Radny K. Szymański oznajmił, że ścieżki rowerowe planowane na odcinku Golina - 

Sługocinek powinny zostać wybudowane ciągiem tylko po jednej stronie drogi. Natomiast 

budowanie ścieżek odcinkami raz po prawej stronie, a następnie po lewej stronie będzie 

bardzo niebezpieczne dla uczestników tej drogi.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w Myśliborzu po lewej stronie drogi nie 

można wybudować ścieżki ze względu na rów biegnący przy drodze. Poinformował, że 

Zarząd Dróg Wojewódzkich twierdzi, że nie jest finansowo przygotowany na wykupy 

gruntów pod budowę ścieżki rowerowej.    
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Radny J. Szrama o godz. 16:35 opuścił obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 13. 
 

Radny K. Szymański powiedział, że przed Wrześnią i za Wrześnią budowane są ścieżki 

rowerowe w prostej linii. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że tam zarządcą drogi jest Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast na terenie naszej gminy właścicielem jest Zarząd 

Dróg Wojewódzkich.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że przeszkodą może być linia zabudowy domów i nie ma miejsca 

na wybudowanie ścieżki rowerowej po danej stronie drogi.  
 

Radny K. Substelny stwierdził, że można byłoby przeprowadzić rozmowy z właścicielami 

gruntów o ewentualnym wykupie czy przekazaniu pod ścieżkę, jeżeli będzie jasno określone 

gdzie ścieżki będą przebiegać.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wielkim sukcesem będzie jeżeli zrealizujemy 

budowę ścieżki na odcinku Golina - Radolina.   
 

Radny K. Szymański powiedział, że droga wojewódzka Golina - Sługocinek jest wąska, nie 

ma pobocza i ze względu na poprawę bezpieczeństwa powinna zostać w pierwszej kolejności 

zmodernizowana z uwzględnieniem wybudowania ścieżek rowerowych. Powiedział, że 

bardzo dużo ludzi z Radoliny, Myśliborza dojeżdża na rowerach do Goliny.  
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się gdzie mieszkańcy mogą oddawać niebezpieczne odpady 

medyczne np. zużyte strzykawki. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że problem ten w całej Polsce nie jest rozwiązany. 

Odbiór takich odpadów związany jest z dodatkowymi kosztami.  
 

Radny W. Wojdyński złożył zastrzeżenia do wyglądu chodnika przy ul. Cmentarnej, którego 

część została zrobiona z płytek chodnikowych, a kolejny odcinek z kostki brukowej. 

Powiedział, że chodnik wygląda nieestetycznie. Następnie zwrócił uwagę, że herb Goliny, 

który znajduje się na sali narad nie jest zgodny z zapisami statutu gminy Golina. W następnej 

kolejności powiedział, że planowane ścieżki rowerowe przede wszystkim powinny być 

bezpieczne. Ponadto zgłosił zdemontowanie spowalniacza na ul. Cmentarnej oraz założenie  

3 lamp drogowych przy ul. Nałkowskiej.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w sprawie oświetlenia na ul. Nałkowskiej 

zostały przeprowadzone już pewne ustalenia ze Spółką Oświetlenie Drogowe i Uliczne  

i jest potrzeba założenia 5 lamp ulicznych.  
 

Radny J. Mirek poinformował, że koszty pobytu młodzieży niemieckiej w naszej gminie 

zostaną sfinansowane m.in. z otrzymanego dofinansowania w wysokości ok. 8 tys. zł. 

Następnie zaproponował, aby na mapie gminy Golina uwzględnić miejsca przyjazne dzieciom 

i seniorom. Dalej poinformował, że pewna firma zadeklarowała się, że może bezkosztowo 

wymienić 2 przystanki autobusowe na terenie Goliny w zamian za umieszczenie własnej 

reklamy. Poprosił więc o sprawdzenie na jakich zasadach można byłoby sfinalizować umowę 

w tym zakresie.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w sprawie przystanków zasięgnie opinii 

radców prawnych.  
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Radny J. Mirek zapytał się, czy jest możliwość, aby na posiedzenie komisji rady zaprosić 

wolontariuszy opiekujących się bezdomnymi zwierzętami. 
 

Radny K. Substelny zgłosił potrzebę usunięcia drzewa, które niszczy nawierzchnię drogi na 

odcinku od stadionu do torów kolejowych.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo mieszkańców Rosochy Kolonia  

w sprawie stwarzanego zagrożenia przez bezdomnych zajmujących pustostan, które stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że niejednokrotnie policja i straż miejska 

przeprowadzała interwencje. Sprawa znana jest służbom bezpieczeństwa oraz opiece 

społecznej. Rozwiązaniem zgłaszanego problemu zobowiązał się zająć p. Sławomir Papiera. 

 

Punkt 27 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:15 obrady XXV sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 
 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      

 Urszula Furmaniak 


