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P R O T O K Ó Ł  NR  XXVI/2016 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

26 października 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 radca prawny Tomasz 

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

Punkt 1 
XXVI 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 Anna Kapturska i radna Iwona 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 XXVI sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia Uchwały Nr XVII/84/2016 Rady 

Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Golina na lata 2015 – 2020.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2017 rok za odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie.     

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

zabudowanej stacją paliw w mieście Golina przy ulicy Parkowej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego 

Szkół i Placówek Oświatowych w Golinie na Centrum Usług Wspólnych w Golinie oraz 

nadania statutu. 

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

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

lata 2016 – 2019.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.  

13. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad XXVI sesji nie zostały wniesione zmiany. 

 

Punkt 3 
Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołu z XXV sesji bez odczytywania na 

dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

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

 

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

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 zapytał się o zasady naborów wniosków  

w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
 

Radny K. Szymański zapytał się jakie zapadły ustalenia podczas spotkania w Wielkopolskim 

Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odnośnie budowy ścieżek rowerowych na 

odcinku Golina - Sługocinek. Następnie zapytał się, czy w ramach Konińskiego Obszaru 

Strategicznej Interwencji został złożony już wniosek o dofinansowanie. 

 

Punkt 6 
Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że w Planie gospodarki niskoemisyjnej  

w zadaniu budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 467 został dopisany 

Sługocinek, a więc na odcinku Golina - Myślibórz - Bobrowo - Radolina - Sługocinek. 

Inwestycja ta przewidziana jest do realizacji poza OSI. 
 

Radna A. Kapturska o godz. 12:25 przybyła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czym kierował się burmistrz poszerzając planowane 

inwestycje o budowę drogi we Węglewie w kierunku torów, w Golinie ul. Bohaterów II 

Wojny Światowej i ul. Kusocińskiego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podał powody uwzględnienia w PGN Gminy Golina 

budowy wspomnianych dróg gminnych tj. poprawę dojazdów do instytucji publicznych, 

polepszenie warunków bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych oraz rozwój uprawiania 

sportów masowych. 
 

Radny K. Szymański zapytał się o powody podziału na 2 etapy budowy ścieżki rowerowej 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 467.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w ramach Zintegrowanego Punktu 

Przesiadkowego gmina mogła zgłosić budowę ścieżek rowerowych ogółem o długości 5 km. 

Natomiast odcinek Golina - Sługocinek wynosi 6 km, a więc jego długość przekracza 

określone warunki do złożenia wniosku w ramach OSI. Na budowę ścieżki rowerowej przy 

ul. Słowackiego o długości 642 m posiadamy opracowaną już dokumentację, natomiast na 

dalszy odcinek do Sługocinka, Zarząd Dróg Wojewódzkich w określonym czasie nie zdąży 

opracować całej dokumentacji. Problem stanowi także wykup gruntów od rolników pod 

budowę ścieżki, który sfinansować powinien Zarząd Dróg Wojewódzkich. Oznajmił, że wraz 

z gminą Lądek planowane jest złożenie wniosku do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego o budowę ścieżki z Goliny do Ciążenia. Poprosił radnych, aby włączyli się 

w zbieranie podpisów od mieszkańców popierających budowę ścieżki rowerowej na 

wspomnianym odcinku drogi.   
 

Radna I. Kościelska o godz. 12:35 przybyła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
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Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w ramach OSI można byłoby ubiegać się o pozyskanie 

dofinansowania dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów c.o. z opalania węglowego na 

gazowe.  
 

Radny J. Szrama o godz. 12:40 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że gmina Golina w ramach OSI uczestniczy  

w 6 programach tj. uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych, wsparcie osób chcących rozpocząć działalność 

gospodarczą, wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim, stworzenie 

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej. K OSI nie przewiduje dofinansowania 

zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowy.  
 

Radny J. Szrama o godz. 12:45 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Radny K. Szymański poprosił o podanie jaki jest procentowy podział środków finansowych   

w poszczególnych przedsięwzięciach.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że jeszcze nie jest wiadoma wysokość 

procentowa finansowania inwestycji ze środków własnych gminy.  
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy znana jest wysokość dofinansowania ze środków 

budżetu gminy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wniosek o dofinansowanie zostanie 

złożony na budowę ścieżki na odcinku Golina - Radolina. Dopiero po rozstrzygnięciu 

naborów wniosków wiadome będą kwoty dofinansowania. 
 

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

uzupełnienia Uchwały Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 – 2020. 
 

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

głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia Uchwały Nr 

XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 – 2020.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia uzupełnienia 

Uchwały Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 – 2020 została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Punkt 7 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała, że podczas wspólnego posiedzenia 

komisji zostało ustalone, że cennik na 2017 rok zostanie zaopiniowany negatywnie. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

zaopiniowania cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … 

- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie wraz z uzasadnieniem. 
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Radny W. Wojdyński zaproponował, aby gmina zwróciła się do MZGOK Sp. z o.o.  

w Koninie z zapytaniem jakie odpady należą do kodu 20 01 99 i czy inne gminy odstawiają 

odpady w ramach tego kodu oraz czy popiół można zakwalifikować do tej grupy.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że gmina Golina zwróci się do MZGOK  

w Koninie o przekazanie pisemnej interpretacji odnośnie odpadów o kodzie 20 01 99. 

Następnie przyznał, że zaproponowane na 2017 rok ceny za odpady komunalne są bardzo 

wysokie. 
 

Radna A. Kapturska o godz. 13:00 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny W. Wojdyński zauważył, że z przedstawionej kalkulacji wynagrodzeń w MZGOK  

Sp. z o.o. w Koninie wynika, że do spółki zostało zatrudnionych dużo pracowników. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że spółka nie miała problemów  

z zatrudnieniem pracowników na stanowiska fizyczne, nie było jednak chętnych do objęcia 

kierowniczych stanowisk z uprawnieniami ze względu na wysokość proponowanego 

wynagrodzenia. W związku z czym wynagrodzenia dla kierowników zostały podwyższone.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że burmistrz powinien także zapytać się o powody tak 

drastycznej podwyżki cen za odzysk i unieszkodliwianie odpadów przez MZGOK Sp. z o.o. 

w Koninie. 
 

Radna A. Kapturska o godz. 13:05 powróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

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 XXVI/131/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaopiniowania cennika na 

2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne 

łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

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

zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej stacją paliw w mieście Golina przy 

ulicy Parkowej 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej stacją paliw w mieście Golina przy ulicy 

Parkowej została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Punkt 9 

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

nazwy Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Golinie 

na Centrum Usług Wspólnych w Golinie oraz nadania statutu 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXVI/133/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Golinie na Centrum 

Usług Wspólnych w Golinie oraz nadania statutu została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o ogłoszenie przerwy w obradach XXVI sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad powyższym wnioskiem. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła przerwę  

w obradach XXVI sesji Rady Miejskiej w Golinie, która trwała od godz. 13:15 do 13:45. 
 

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

Miejskiej w Golinie. 

Punkt 10 
Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła zmiany w budżecie gminy na rok 2016  

w porównaniu do przedstawionych zmian podczas wspólnych komisji 20 października br. 
 

Radny K. Szymański podziękował burmistrzowi za uwzględnienie środków finansowych na 

podwyżki dla pracowników biblioteki z wyrównaniem od stycznia br. Następnie poprosił  

o dokładne rozliczenie kwoty 5 tys. zł przyznanej na zakup i instalację pieca c.o. w świetlicy 

wiejskiej w Radolinie. Powiedział, że 2 lata temu kiedy burmistrzem był p. Tadeusz Nowicki, 

został zakupiony materiał za kwotę 8 tys. zł, który częściowo nie został wykorzystany i jest 

składowany na placu za strażnicą w Radolinie.  
 

Sołtys Radoliny W. Miętkiewicz powiedział, że 2 lata temu została zakupiona kostka 

chodnikowa, która zostanie założona do końca listopada, na placu przed świetlicą wiejską.  

W związku z tym, że planowana była wymiana bramy garażowej kostka nie została wcześniej 

założona.  
 

Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska poinformowała, że na ogłoszony przetarg dotyczący 

udzielenia i obsługi kredytu w wysokości 2 mln zł na sfinansowanie planowanego budżetu 

oraz spłatę zaciągniętych kredytów, odpowiedziały 3 banki. Jako najkorzystniejsza została 

wybrana oferta złożona przez Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie oddział w Sieradzu 

na kwotę 182 533,37 zł.  
 

Radny W. Wojdyński poprosił o przedstawienie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników 

biblioteki za okres od 2010 roku do 2016 roku.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że w 2010 r. bibliotekarki otrzymały 

podwyżki wynagrodzeń w wysokości od 140 zł do 150 zł brutto, w 2013 r. od 144 zł do 150 

zł brutto, a pracownicy obsługi od 40 zł do 50 zł.   
 

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

budżetu na rok 2016 wraz z uzasadnieniem. 
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy zaproponowane w zmianach budżetowych 5 tys. zł na 

zakup i instalację pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Radolinie stanowi dodatkowe środki do 

zaplanowanego zadania ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 097,44 zł. 
 

Sołtys Radoliny W. Miętkiewicz wyjaśnił, że z funduszu sołeckiego zabrakło pieniędzy na 

sfinansowanie montażu pieca i instalacji centralnego ogrzewania. Kwota 5 tys. zł pozwoli na 

zakończenie inwestycji w tym roku.  
 

Ze względu na brak dalszych pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2016.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XXVI/134/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 

2016 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 
Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019.  
 

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

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

Ze względu na brak 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 XXVI/135/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019 została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Punkt 12 
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 

stawek podatku od środków transportowych.  
 

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. 
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Uchwała Nr XXVI/136/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia stawek podatku 

od środków transportowych została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała się radcy prawnego T. Lisewskiego, czy 

zasadne jest odczytywanie uzasadnień do przedstawianych projektów uchwał.  
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że ze względu na ekonomikę prowadzenia obrad nie 

ma potrzeby odczytywania uzasadnień z uwagi choćby na fakt, że radni nad projektami 

uchwał procedują na posiedzeniach komisji. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy każdy projekt uchwały musi posiadać uzasadnienie. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że do każdego projektu uchwały powinno być 

uzasadnienie, które wyjaśnia potrzebę i zasadność przyjęcia danej uchwały.  
 

Punkt 13 
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych za 2015 rok, która to stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Punkt 14 

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

- odnośnie naborów wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

powiedział, że 3 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Golinie o godz. 15:30 odbędzie 

szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" skierowane dla 

przedsiębiorców oraz osób, które chcą podjąć we własnym imieniu działalność gospodarczą. 

Omówione zostaną możliwości pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie” 

oraz informacje dotyczące założeń Programu, zasad  przyznawania pomocy oraz biznesplanu.  

W ramach strategii rozwoju lokalnego będzie można pozyskać wsparcie finansowe w zakresie 

tworzenia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

oraz kulturalnej, na rozpoczęcie działalności i rozwój przedsiębiorczości, projekty grantowe 

w zakresie rozwoju obiektów turystycznych i rekreacyjnych, rozwoju obiektów kultury na 

obszarze LGD, promocji turystyki i dziedzictwa oraz działań edukacyjnych i rozwojowych, 

- w sprawie spotkania w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odnośnie 

budowy ścieżek rowerowych na odcinku Golina - Sługocinek powiedział, że podczas 

omawiania uzupełnienia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina udzielił już 

odpowiedzi. 

Punkt 15 

Zapytania i wolne wnioski 
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że gmina Kazimierz Biskupi zamierza wystąpić  

o przywrócenie Posterunku Policji. Zasugerował, aby gmina Golina oficjalnie opowiedziała 

się za pozostawieniem w Golinie Komisariatu Policji w obecnej strukturze organizacyjnej.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że rząd planuje, aby Posterunki Policji 

powróciły do małych miejscowości. O rozmieszczeniu posterunków decyduje Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Gmina może tylko wystąpić z pismem do Komendanta 

Miejskiego Policji w Koninie wskazując argumenty przemawiające za obecną strukturą 

organizacyjną komisariatu w Golinie. 
 

Radny J. Szrama i radny W. Wojdyński o godz. 14:50 wyszli z obrad sesji. Stan obecnych 

radnych wynosi 13. 
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Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy 

Kazimierz Biskupi przeprowadzany jest sondaż wśród mieszkańców dotyczący przywrócenia 

posterunku w Kazimierzu Biskupim. 
 

Radny J. Mirek zgłosił braki w oświetleniu ulicznym na terenie Goliny: przy boisku Orlik, na 

ulicach Różanej, Tulipanowej, Wyzwolenia, Zielonej. Powiedział, że od paru dni nie działa 

oświetlenie przy ul. Poniatowskiego i ul. Strażackiej. Następnie zapytał się, czy możliwe jest 

sfrezowanie betonowych chodników na ul. Zielonej celem ich wyrównania. Poinformował, że 

na ul. Chełmońskiego we Węglewie lampy uliczne włączają się już przed godz. 17:00 kiedy 

jest jeszcze widno. Uważa, że należy na terenie całej gminy ujednolicić czas włączanie  

i wyłączanie oświetlenia drogowego. 
 

Radny J. Szrama i radny W. Wojdyński o godz. 14:55 powrócili na obrady sesji. Stan 

obecnych radnych wynosi 15. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przyznał zasadność uregulowania godzin działania 

oświetlenia ulicznego. Następnie powiedział, że lamp ulicznych brakuje w wielu miejscach na 

terenie Goliny, jednak ich uzupełnienie wiąże się z niemałymi nakładami finansowymi.   
 

Radny J. Mirek zaznaczył, że na skrzyżowaniu ulic Olimpijska, Sportowa i Kusocińskiego 

pilnie należałoby założyć oświetlenie drogowe. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że gmina prowadzi rozmowy ze Spółką 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe m.in. w omawianych kwestiach. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że przy ul. Różanej i ul. Tulipanowej są słupy, na których 

wystarczy tylko zamontować oprawy oświetleniowe. Następnie zapytał się, czy w Targach 

Autostrada Polska brali udział przedstawiciele naszej gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Gmina Golina należy do Stowarzyszenia 

Samorządowego A-2 Wielkopolska, które to uczestniczyło w Targach. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że osobisty udział przedstawicieli gminy w wystawach czy 

prezentacjach przyniósłby dla gminy wymierne korzyści.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że został ogłoszony nabór na stanowisko 

urzędnicze m.in. do spraw promocji gminy. 
 

Radny M. Kwaśniewski ponowił o oznakowanie słupów i urządzeń elektrycznych. Następnie 

powiedział, że na terenie targowiska miejskiego zamontowana jest lampa, która powinna być 

włączana tylko w dni jarmarku.   
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że wspomniana lampa oświetla nie tylko plac 

targowiska, ale również drogę.   
 

Radna Z. Kasprzak o godz. 15:05 opuściła obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny K. Szymański ponowił prośbę o poprawienie wykonania mijanek na drodze  

w Bobrowie, które zostały zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Następnie zgłosił 

potrzebę założenia 6 lamp drogowych w Sługocinku. 
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o uzupełnienie dziur na ul. Gen. Sikorskiego. 
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się, czy z budżetu gminy zostały 

przekazane środki finansowe na zorganizowanie Nocy Świętych.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że sprawdzi, czy na organizację Nocy 

Świętych zostało przyznane z budżetu gminy dofinansowanie. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy po zakończeniu prac na drodze 

krajowej k-92 w Kawnicach możliwe jest, aby nie zostało ponownie zamontowane zwężenie 

na wysokości posesji p. Podlesińskich. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że zwężenie na drodze poprawia bezpieczeństwo  

i nie może zostać zlikwidowane. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski zapytał się, czy destrukt odzyskany  

z nawierzchni drogi krajowej k-92 zostanie wykorzystany na uzupełnienie dróg gminnych. 
 

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

i Autostrad Odział w Poznaniu ogłosiła przetarg na zbycie zbędnego majątku ruchomego. 

Gmina Golina będzie brała udział w tym przetargu.  
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski powiedział, że ujednolicenie czasu włączania  

i wyłączenia oświetlenia ulicznego poza korzyściami finansowymi, poprawi także 

bezpieczeństwo na drogach. 
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że można byłoby na lampach założyć czujniki 

zmierzchowe. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że wymiana jednego sterownika kosztuje 610 zł, 

natomiast czujniki zmierzchowe nie są już montowane, ponieważ nie spełniają swoich 

wymogów. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy zostały opracowane projekty statutów sołectw. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że projekt statutu sołectwa sprawdzany jest przez 

radcę prawnego p. Dominika Kurowskiego. 
 

Radna I. Kościelska zgłosiła zapotrzebowanie na kruszywo wykorzystane do utwardzenia 

dróg gruntowych w Przyjmie i Lubczu.  
 

Radny J. Mirek poprosił o uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych na Osiedlu Wschód. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że prace remontowe na drogach gruntowych na 

terenie miasta i gminy rozpoczną się około 15 listopada br.  
 

Punkt 16 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:25 obrady XXVI sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 
 
 

 

 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      

 Urszula Furmaniak 


