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P R O T O K Ó Ł   NR  IX/2019 

IX sesji Rady Miejskiej w Golinie 

25 kwietnia 2019 r. 

 

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 

Anna Górzna, Skarbnik Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

IX sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:00 Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

obecnych jest 15 radnych, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą 

prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy  

o samorządzie gminnym obrady sesji są nagrywane i transmitowane na żywo. 
 

Punkt 2 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów VII i VIII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 (projekt nr 42).    

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina 

na lata 2019-2027 (projekt nr 43).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym 

lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

Gminę Golina (projekt nr 34).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Rosocha-Kolonia          

(projekt nr 35).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Golina, określonej działką nr 147/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 

Adamów (projekt nr 36).   

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina 

nieruchomości w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę 

gminną (projekt nr 37).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedla Starówka (projekt nr 38). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedla Wschód (projekt nr 39). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedla Zachód (projekt nr 40).  

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

16. Zapytania i wolne wnioski.  

17. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do porządku obrad IX sesji nie zostały wprowadzone zmiany. Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński stwierdził, że obrady IX sesji będą przebiegały zgodnie z przedstawionym 

porządkiem obrad. 
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Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów VII i VIII sesji 

bez odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

W związku z powyższym protokoły VII i VIII 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. 

Następnie burmistrz odczytał zarządzenie nr 21/2019 z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 

powierzenia p. Ewie Kutnik stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego  

w Golinie. Burmistrz Goliny M. Durczyński pogratulował p. E. Kutnik wygrania konkursu na 

stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński i Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska złożyli także 

gratulacje p. E. Kutnik w związku z objęciem stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Golinie. 
 

Dyrektor E. Kutnik podziękowała za zaufanie i obiecała, że postara się zrobić wszystko, aby 

tego zaufania nie zawieźć.  

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy gmina ma wpływ na uprzątnięcie zalegającego 

piasku z dróg powiatowych, w szczególności na ul. Kolejowej, ul. Piaskowej, ul. Cmentarnej.  
 

Radny J. Mirek zapytał się o tematy poruszane podczas posiedzenia Konwentu Wójtów  

i Burmistrzów, które odbyło się w Rychwale. Następnie zapytał się, czy z władz samorządu 

Gminy Golina był przedstawiciel na spotkaniu 3 kwietnia br. w Koninie, gdzie zostało 

podpisane porozumienie na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski 

Wschodniej.    
 

Radna U. Furmaniak zapytała się kiedy na terenie Gminy Golina zostanie zakończona 

realizacja projektu pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 

Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek". 
 

Punkt 6 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu został szczegółowo omówiony podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2019. 
   
Ze względu na brak zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,          

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
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Uchwała nr IX/37/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie w sprawie zmiany budżetu na 

rok 2019 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027.  
 

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

zarządził 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 (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr IX/38/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

Punkt 8 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 

uczestniczących w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Golina. 
 

Radny M. Majewski zgłosił, aby w §1 pkt 2 wprowadzić zapis "szkolenia pożarniczego 

organizowanego przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną lub przez Gminę 

Golina".  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zgłoszonej 

zmiany przez radnego M. Majewskiego.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag do przedstawionego projektu uchwały przewodniczący 

zarządził głosowanie nad jego przyjęciem z uwzględnieniem przegłosowanej zmiany  

w §1 pkt 2. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 0 radnych, wstrzymał się od 

głosu 1 radny (M. Kwaśniewski). 
 

Uchwała nr IX/39/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących  

w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub Gminę Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Punkt 9 

Radny K. Szymański złożył wniosek o nadanie nazwy ulicy Trakt Węglewski, ponieważ 

wśród mieszkańców od dawnych lat funkcjonuje już takie nazewnictwo drogi. Następnie 

zapytał się ile obecnie przy tej drodze wybudowanych jest budynków. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że stoją 4 domy i są już wydzielone kolejne 

działki budowlane. 
 

Radna U. Furmaniak oznajmiła, że popiera wniosek mieszkańców, którzy zgłosili o nadanie 

drodze nazwę ul. Stary Trakt. Powiedziała, że w sprawie nadania nazwy drodze to 

mieszkańcy powinni mieć decydujący głos. Stwierdziła, że wniosek mieszkańców w sprawie 

nadania nazwy drodze Stary Trakt jest zasadny. 
 

Radny K. Szymański stwierdził, że jeżeli ustawodawca chciałby, aby mieszkańcy decydowali 

o nadawaniu nazw ulic, to uchwała rady gminy byłaby zbędna. Wyjaśnił, że Trakt Węglewski 

ciągnie się od Sławska do Bieniszewa, więc uważa, że nazwa funkcjonująca wśród 

społeczeństwa powinna zostać zachowana. 
 

Radna U. Furmaniak powiedziała, że zostały przeprowadzone konsultacje wśród 

mieszkańców, którzy poparli proponowaną nazwę Stary Trakt. Stwierdziła, że do tej pory 

radni akceptowali składane przez mieszkańców propozycje o nadanie nazw ulic na terenie 

gminy. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że wniosek o nadanie nazwy Stary Trakt 

został podpisany przez dwie osoby, zamieszkałe w Koninie. 
 

Radna U. Furmaniak powiedziała, że wnioskodawcy oczekują na nadanie nazwy ulicy, aby 

móc zameldować się. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wniosek złożonym przez 

radnego K. Szymańskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw 4 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego K. Szymańskiego został przyjęty. 
 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania 

nazwy drodze w obrębie Rosocha-Kolonia po wprowadzonej zmianie. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 10 radnych (E. Cieślak, T. Duryński,  P. Grochociński, W. Grodzki,  

A. Kapturska, Z. Kasprzak, M. Kwaśniewski, J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński), 

przeciw 4 radnych (U. Furmaniak, I. Kościelska, M. Majewski, K. Substelny),  

wstrzymał się od głosu 1 radny (M. Aniszewski). 
 

Uchwała nr IX/40/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze  

w obrębie Rosocha-Kolonia została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Golina, określonej działką nr 147/2, położonej w obrębie 

ewidencyjnym 0001 Adamów, przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński,  P. Grochociński,  

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 0 radnych, od głosu 

wstrzymała się 1 radna (U. Furmaniak). 
 

Uchwała nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Golina, określonej działką nr 147/2, położonej w obrębie 

ewidencyjnym 0001 Adamów została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
  

Punkt 11 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński złożył wniosek o ponowne omówienie na komisjach 

rady projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina 

nieruchomości w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę gminną  

w związku ze złożeniem dodatkowych wyjaśnień do projektu uchwały. Następnie 

przewodniczący zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek został przyjęty. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że odnośnie projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina nieruchomości w obrębie nr 0018 

Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę gminną nie wniesie nowych informacji  

w stosunku do tych, które zostały przedstawione podczas wspólnego posiedzenia komisji rady 

w dniu 17 kwietnia br.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że zgodnie z decyzją rady projekt uchwały 

nr 37 zostanie ponownie procedowany na najbliższym posiedzeniu komisji rady. 
 

Punkt 12 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekty statutów osiedli Starówka, 

Wschód i Zachód były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji rady po 

przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Goliny. 
 

Ze względu na brak zapytań i uwag do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedla 

Starówka Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził 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 (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr IX/42/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania Statutu Osiedla 

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

Punkt 13 

Ze względu na brak zapytań i uwag do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedla 

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

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr IX/43/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania Statutu Osiedla Wschód 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Punkt 14 

Ze względu na brak zapytań i uwag do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedla 

Zachód Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził 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 (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr IX/44/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania Statutu Osiedla Zachód 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę w obradach IX sesji Rady Miejskiej  

w Golinie, która trwała od godz. 12:50 do godz. 13:00. 
 

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

w Golinie. 
 

Radna I. Kościelska zwolniła się u Przewodniczącego Rady W. Wojdyńskiego z dalszych 

obrad IX sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Punkt 15 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w odpowiedzi na zadane pytania radnych powiedział: 

- w sprawie uprzątnięcia piasku z poboczy ulic dróg gminnych poinformował, że obecnie 

drogi na bieżąco sprzątane są przez osoby bezrobotne zatrudnione w ramach prac 

interwencyjnych. Natomiast oczyszczaniem dróg powiatowych ma zająć się Zarząd Dróg 

Powiatowych, 

- głównym tematem poruszanym w Rychwale podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów 

Gmin Aglomeracji Konińskiej było przedstawienie przez Zarząd Dróg Powiatowych  

planowanych inwestycji drogowych, 

- na spotkaniu, na którym zostało podpisane porozumienie na rzecz sprawiedliwej 

transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej, brały udział gminy na terenach 

których znajdują się odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego. Przypomniał, że 3 kwietnia  

w Golinie odbywały się uroczystości związane z rocznicą Zbrodni Katyńskiej i w związku  

z tym nie był obecny na tym spotkaniu. Przypomniał, że Gmina Golina zgłosiła swoje 

propozycje przedsięwzięć, które mogłyby zostać realizowane w ramach programu Platformy 

Powęglowej, 

- inwestycja instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Golina jest na 

ukończeniu. Wykonawca zobowiązał się zakończyć instalacje do końca kwietnia br.   
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Punkt 16 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny T. Duryński zapytał się, czy budowa światłowodu w Adamowie obejmie całą 

miejscowość.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że inwestorem i wykonawcą budowy 

światłowodu jest INEA.   
 

Radna E. Cieślak poinformowała, że 9 maja we Węglewie odbędzie się spotkanie odnośnie 

budowy światłowodu w Kraśnicy i we Węglewie. Powiedziała, że INEA posiada nieaktualne 

mapy z naniesionymi budynkami. 
 

Radny M. Kwaśniewski zwrócił się z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji lub 

podejrzeń dotyczących celowych podpaleń, które mają miejsce na terenie gminy. 
 

Radna E. Cieślak zapytała się, czy planowana jest budowa drogi ul. Makowa w Kraśnicy  

w kierunku drogi krajowej nr 92.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że obecnie jest opracowywany projekt budowy 

drogi gminnej na odcinku Kraśnica - Węglew. Aktualnie nie jest przewidziana budowa drogi 

na odcinku ul. Makowej. 
 

Radna E. Cieślak zauważyła, że na tej drodze jest wzmożony ruch autobusów i autokarów, 

które niszczą nawierzchnię destruktową. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w najbliższym czasie zostaną postawione 

znaki zakazu ograniczające tonaż pojazdów. 
 

Radny M. Majewski zgłosił o naprawę nawierzchni na drodze gminnej przy Kółku Rolniczym  

w Kawnicach oraz na ul. Rubinowej naprawienie zarwanej studzienki telekomunikacyjnej, 

która zagraża bezpieczeństwu.  
 

Radny T. Duryński zapytał się, czy wykonawca budowy gazociągu odpowiedział odnośnie 

jego realizacji na terenie Adamowa.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jeszcze nie uzyskał odpowiedzi od firmy 

Avrio Media, która realizowała budowę gazociągu na terenie gminy.  
 

Radna E. Cieślak poprosiła o powiadamianiu sołtysów o planowanych i aktualnie 

przeprowadzanych naprawach i remontach dróg. 
 

Radna Z. Kasprzak poinformowała, że mieszkańcy ul. Słowackiego i ul. Świerkowej są 

zainteresowani przyłączeniem do sieci gazociągowej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że do firmy Avrio Media na bieżąco zgłaszane 

jest zapotrzebowanie na nowe przyłączenia do sieci gazociągowej oraz wybudowanie nowych 

odcinków gazociągu na terenie gminy.  
 

Sołtys Rosochy R. Kruszyna zgłosił o naprawę dróg na terenie Rosochy. Następnie oznajmił, 

że niezrozumiałym jest, aby radny który nie jest mieszkańcem Rosochy decydował o nazwie 

ulicy w tej miejscowości. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że zgłoszone do naprawy drogi gminne 

zostaną zrealizowane do końca kwietnia. Zostaną także usunięte krzewy i obcięte gałęzie 

drzew rosnące przy drogach gminnych i powiatowych, które zagrażają bezpieczeństwu. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński odniósł się do wypowiedzi sołtysa Rosochy  

R. Kruszyny. Przypomniał, że uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Rososze-Kolonia 

została podjęta przez radnych 10 głosami "za". Oznajmił, że radni nie są związani wnioskami 

mieszkańców. Następnie powiedział, że już od dawnych lat droga ze Sławska do Bieniszewa 

nazywana była przez ludzi Traktem Węglewskim. Uważa, że wniosek radnego  

K. Szymańskiego był słuszny ze względu na utrzymanie nazewnictwa od dawna zwyczajowo 

przyjętego, czy też lokalnej tradycji. Następnie podziękował radnemu M. Kwaśniewskiemu za 

czynny udział w zdemontowaniu progu zwalniającego na ul. Cmentarnej. Kolejnie 

zaapelował do mieszkańców o czyszczenie studzienek deszczowych. Zapytał się, czy jest 

możliwe ustalenie nagrody za wskazanie podpalacza, który w ostatnim czasie wznieca pożary 

na terenie gminy. Następnie poinformował o rozwiązaniu Klubu Radnych "Sprawiedliwi"  

w związku z rezygnacją z członkowstwa radnego T. Duryńskiego oraz o złożonym wniosku 

przez Klub Radnych "Obiektywni" dotyczącym poszerzenia o przedstawiciela klubu składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji.  
 

Radny M. Aniszewski zgłosił o ustawienie lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Mieszka I 

na ul. Królewską we Węglewie, które będzie poprawiać bezpieczeństwo zwłaszcza 

uczestnikom ścieżki pieszo - rowerowej.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że ul. Królewska jest drogą powiatową, więc 

należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie o wyrażenie zgody na postawienie 

lustra drogowego. 
 

Radny M. Majewski zgłosił, że utrudniony jest także wyjazd z ul. Zielonej w ul. Królewską  

w Kawnicach i należałoby tam również postawić lustro drogowe.   
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy planowana jest gminna spartakiada 

sportowa dla mieszkańców gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że gminna spartakiada nie została 

zaplanowana w tegorocznym kalendarzu imprez sportowych ze względu na niskie 

zainteresowanie udziałem mieszkańców w ubiegłych latach. 
 

Dyrektor Biblioteki w Golinie Ż. Matlewska poinformowała, że 5 maja br. na boisku Orlik  

w Golinie odbędzie się turniej siatkówki plażowej o puchar Burmistrza Goliny. 
 

Punkt 17 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 13:55 obrady IX sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


