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P R O T O K Ó Ł  NR  LVII/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

19 lipca 2018 roku 

 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 13 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 
LVII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:05 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych jest 13 (nieobecni radna Zofia Kasprzak i radny Mariusz Majewski), w związku  

z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych 

jest co najmniej ½ radnych.  
 

Punkt 2 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński przedstawił proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV, LV i LVI sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.  

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

lata 2018-2022.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 

terenie Gminy Golina.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Golina.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody: 

klon srebrzystolistny i trzech wiązów pospolitych znajdujących się w parku w Radolinie 

nr działki ewid. 159/24 i 159/21 obręb Radolina.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich 

numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 

Gminy Golina.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia gruntu położonego w obrębie 

Węglew, Gmina Golina. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu położonego w obrębie 

Węglew, Gmina Golina. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Bezpieczny powiat 

koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania". 

19. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

20. Zapytania i wolne wnioski.   

21. Zakończenie LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad LVII sesji nie zostały wprowadzone zmiany. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów z LIII, LIV, LV  

i LVI sesji bez odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

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

W związku z powyższym protokoły z LIII, LIV, LV i LVI 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 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się o liczbę osób zatrudnionych  

w ramach robót publicznych, okres ich zatrudnienia i zakres planowanych prac na terenie 

gminy. Następnie zapytał się o działki, które miałyby zostać nabyte przez gminę od Skarbu 

Państwa, odnośnie których burmistrz rozmawiał w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. 
 

Radna U. Furmaniak zapytała się o wysokość wydatków w ramach funduszu sołeckiego 

poniesionych na budowę dróg o nawierzchni destruktowej.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy burmistrz zgłosił do Prokuratury sprawę 

związaną z wynikami przeprowadzonego audytu finansowego i antymobbingowego w Szkole 

Podstawowej w Golinie. Następnie zapytał się, czy osoby mobbingowane ze Szkoły 

Podstawowej w Golinie mogą skorzystać z pomocy prawnej kancelarii, która obsługuje 

gminę, przy dochodzeniu swoich praw przed sądem. 
 

Punkt 6 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały został szczegółowo 

omówiony podczas wspólnego posiedzenia komisji rady przed dzisiejszą sesją. Następnie 

odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr LVII/303/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2018 roku 

pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 
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Punkt 7 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2018.  

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr LVII/304/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Punkt 8  

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018-2022.  

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr LVII/305/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018-2022 została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Punkt 9 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się  

w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Golina.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zaproponowała, aby w §5 ust. 1 pkt 3 pozostawić 

zapis "kwotę przyznanej dotacji" wykreślając "oraz udział procentowy kwoty dotacji  

w szacowanym koszcie zadania". 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się, czy wnioskodawca nie musi 

załączyć kserokopii dokumentów potwierdzających dofinansowanie z innych źródeł. 
 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska odpowiedziała, że środki pozyskane z innych źródeł 

wnioskodawca wykazuje we wniosku. 

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

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem  

z wprowadzoną zmianą w §5 ust. 1 pkt 3. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr LVII/306/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
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zabytków, położonych na terenie Gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Punkt 10  

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr LVII/307/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 

Punkt 11 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wraz z uzasadnieniem.   
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr LVII/308/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Punkt 12 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia formy 

ochrony przyrody z pomników przyrody: klon srebrzystolistny i trzech wiązów pospolitych 

znajdujących się w parku w Radolinie nr działki ewid. 159/24 i 159/21 obręb Radolina.  
 

Radna U. Furmaniak zapytała się, czy projekt uchwały przedłożony przez radnego  

K. Szymańskiego był weryfikowany przez radcę prawnego. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że przedstawiony projekt uchwały był sprawdzany 

od strony prawnej i został zaakceptowany. 
 

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

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
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Uchwała Nr LVII/309/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zniesienia formy ochrony 

przyrody z pomników przyrody: klon srebrzystolistny i trzech wiązów pospolitych 

znajdujących się w parku w Radolinie nr działki ewid. 159/24 i 159/21 obręb Radolina została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński o godz. 13:10 ogłosił przerwę w obradach sesji, która 

trwała do godz. 13:25. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wznowił obrady LVII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 
 

Radny J. Szrama nie wrócił po przerwie na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12. 

 

Punkt 13 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia 

stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Golina.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Przyjmie została dopisana informacja, że lokal 

przystosowany jest dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Uchwała Nr LVII/310/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Golina została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Punkt 14 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy 

użyczenia gruntu położonego w obrębie Węglew, Gmina Golina. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Uchwała Nr LVII/311/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zawarcia umowy użyczenia 

gruntu położonego w obrębie Węglew, Gmina Golina została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Punkt 15 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 

użyczenia gruntu położonego w obrębie Węglew, Gmina Golina. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Uchwała Nr LVII/312/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nieodpłatnego użyczenia 

gruntu położonego w obrębie Węglew, Gmina Golina została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Radny J. Szrama o godz. 13:38 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

Punkt 16 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny. Następnie przypomniał, że projekt uchwały 

przewiduje zmniejszenie dotychczasowego wynagrodzenia Burmistrza Goliny w związku  

z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

W związku z tym rada gminy zobowiązana jest do podjęcia  uchwały ustalającej 

wynagrodzenie burmistrza zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu. Stwierdził, że 

nowe przepisy zmniejszające wynagrodzenie są krzywdzące w stosunku do wykonywanej 

pracy i obowiązków burmistrza, który nie posiada zastępcy i od pół roku nie ma także  

w gminie obsadzonego stanowiska sekretarza. Jednak rada musi podjąć uchwałę, inaczej 

decyzje w tym zakresie podejmie wojewoda.  
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

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

Uchwała Nr LVII/313/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza Goliny została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że na komisjach rady wyraził opinię, że obniżanie 

wynagrodzenia burmistrzowi jest krzywdzące, ponieważ burmistrz zmierza się z ogromem 

pracy. Następnie stwierdził, że wstrzymanie się od głosu 2 radnych świadczy o tym, że są oni 

zadowoleni bądź niezadowoleni z obniżenia burmistrzowi wynagrodzenia.   
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że komentowanie głosowania 

poszczególnych radnych jest bardzo nieładne. Poprosił, aby wypowiedź radnego  

L. Kwiatkowskiego została wykreślona z protokołu sesji.  
 

Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że jest to jego osobista ocena i nie zgadza się, aby jego 

wypowiedź została wykreślona z protokołu.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że radny nie ma prawa do oceny 

głosowania innych radnych. 

Punkt 17 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na 

skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Burmistrza Goliny z uzasadnieniem. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 

Uchwała Nr LVII/314/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie odpowiedzi na skargę na 

uchwałę Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 

Goliny została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Punkt 18 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu "Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania". 
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy w §2, gdzie wymienione są gminy biorące udział  

w projekcie zamiast "Miasto i Gmina Golina" nie powinno być zapisane "Gmina Golina". 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że projekt uchwały przygotowywał Powiat 

Koniński, który jest liderem tego projektu i taki zapis gminy został zgłoszony do realizacji.  
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Uchwała Nr LVII/315/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu "Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania" została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Punkt 19 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- w ramach robót publicznych zostały zatrudnione 4 osoby w okresie do końca października. 

Do sprzątania terenu parku zostały oddelegowane 3 osoby, a 1 osoba zajmuje się 

utrzymaniem zieleni na terenie Goliny. Następnie osoby te mają zająć się czyszczeniem 

rowów przydrożnych na terenie gminy. Prace nadzoruje prezes ZGKiM w Golinie A. Łeska, 

- odnośnie działek drogowych należących do Skarbu Państwa powiedział, że są to działki  

ul. Targowej. Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę tej ulicy, jednak wcześniej należy 

jak najszybciej uregulować własność, więc interweniował u wojewody celem przyspieszenia 

procedur własnościowych, 

- poinformował, że p. Pietrzak właściciel wyrobiska pożwirowego w Przyjmie złożył 

zawiadomienie o firmie, która przywoziła odpady na teren wyrobiska, 

- całkowity koszt remontowanych dróg nawierzchnią z destruktu wynosi 938 736,00 zł  

z czego część kosztów pochodzi ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach, które miały 

zaplanowane remonty dróg gruntowych. W Golinie nawierzchnia z destruktu z emulsją 

została położona na ul. Chabrowej, ul. Liliowej, ul. Rzeźniczej, ul. Sportowej,  

- w sprawie wyników z przeprowadzonych audytów w Szkole Podstawowej w Golinie 

powiedział, że trwają rozmowy z Kuratorium Oświaty w Koninie i sprawa jest rozwojowa. 

Następnie stwierdził, że w raporcie z audytu antymobbingowego nie ma wymienionych  

z imienia i nazwiska osób, które były dotknięte mobbingiem. Jeżeli te osoby zgłosiłyby się  

o udzielenie prawnej pomocy, to nie jest pewien, czy kancelaria prawna obsługująca gminę 

takiej pomocy może udzielić. 
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Radca prawny T. Lisewski wyjaśnił, że kancelaria ze względów etycznych nie mogłaby 

udzielić pomocy prawnej potencjalnym osobom, które zwróciłyby się o taką pomoc prawną. 

Kancelaria obsługuje od strony prawnej Gminę Golina.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał sołtysom o terminie składania wniosków 

dotyczących planowanych przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok, który 

upływa 30 września br.  

Punkt 20 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się, czy zostało złożona skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zarządzenie zastępcze Wojewody 

Wielkopolskiego dotyczące zmiany nazwy ulicy 35 lecia w Golinie.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński potwierdził, że zarządzenie zastępcze Wojewody 

Wielkopolskiego zostało zaskarżone.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zgłosił, że na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. 

Poniatowskiego wyrwane jest pobocze. Następnie powiedział, że na przystanku 

przesiadkowym przy ul. Poniatowskiego brakuje kosza na śmieci oraz, że można byłoby 

posadzić kilka drzew dla poprawy estetyki tego miejsca. Kolejnie zapytał się, czy została 

podjęta decyzja odnośnie wykupu działki celem przedłużenia ul. Olimpijskiej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie zna decyzji właściciela wspomnianej 

działki co do wyceny gruntu.   
 

Radny J. Szrama o godz. 14:20 opuścił obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12. 
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy w przesłanej informacji p. Pietrzak wskazuje firmę, 

która przywoziła wszystkie odpady na wyrobisko pożwirowe w Przyjmie. Następnie zapytała 

się o szacunkowy koszt wykonania drogi w Przyjmie.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że p. Pietrzak wskazuje jedną firmę 

odpowiedzialną za zgromadzone odpady. Informację tę przekazał do wszystkich 

odpowiedzialnych instytucji. Odnośnie kosztów drogi powiedział, że nie pamięta kwoty  

z kosztorysu.  
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się kiedy zostaną usunięte tablice 

z reklamami na Pl. K. Wielkiego. 
 

Burmistrz M. Durczyński odpowiedział, że tablice zostaną na pewno usunięte.  
 

Radna U. Furmaniak zgłosiła dziury w nawierzchni drogi powiatowej w Rososze Drugiej. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zaprosił Burmistrza Goliny i Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Golinie na zebranie wiejskie dotyczące funduszu sołeckiego, które odbędzie się 3 sierpnia 

br. Następnie poprosił o prawidłowe ustawienie znaku przy drodze w kierunku Przyjmy 

Cegielnia. Kolejnie poprosił o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych odnośnie 

uprzątnięcia chodników przy drodze powiatowej Golina - Adamów ze skoszonej trawy  

z poboczy oraz z piasku.  
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił o wyczyszczenie studzienek burzowych na drodze 

powiatowej Golina - Adamów. 
 

Radny M. Wieczorek zgłosił wykoszenie chwastów przy chodniku drogi powiatowej we 

Węglewie. 
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Sołtys Lubcza S. Simiński zapytał się o szczegóły organizowanych gminnych dożynek. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił program dożynek gminnych, które odbędą się 

26 sierpnia br. w Golinie. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się, czy rogatki kolejowe działają 

sprawnie po zakończonej modernizacji odcinka sieci kolejowej Konin - Poznań. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie posiada takich informacji. 

Odpowiedzialne są Polskie Koleje Państwowe.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska wniosła o wykoszenie chwastów przy 

wybudowanym chodniku drogi powiatowej w Spławiu. 
 

Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy tylko sołtysi zostali powiadomieni o dożynkach 

gminnych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że dożynki są w fazie przygotowań.  

W odpowiednim czasie zaproszenia zostaną wystosowane. 
 

Radna I. Kościelska powiedziała, że sołectwa powinny otrzymać środki finansowe na 

przygotowanie stołów na dożynki. Oznajmiła, że dożynki powinny odbyć się na terenie 

jakiegoś sołectwa, a nie w mieście Golina. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poprosił Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, 

Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej o zwołanie posiedzenia komisji odnośnie 

działalności Klubu LZS Polonia. 
 

Punkt 21 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:50 obrady LVII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

            Olga Frońda      

 Wojciech Wojdyński 


