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P R O T O K Ó Ł   NR  VI/2019 

VI sesji Rady Miejskiej w Golinie 

28 lutego 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 Kajetan Kalicki - pracownik 

Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Lisewski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 

2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

VI 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 obrady sesji 

są nagrywane i transmitowane na żywo. 
 

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

1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu V sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

na terenie Gminy Golina (projekt nr 25).     

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Golina na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych (projekt 

nr 26).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/162/2009 Rady Miejskiej w Golinie  

z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Miasta Golina do Stowarzyszenia Miast 

Króla Kazimierza Wielkiego (projekt nr 27). 

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

10. Zapytania i wolne wnioski.  

11. Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie zostały wprowadzone zmiany. 
 

Radna E. Cieślak przedstawiła obecnego na sesji Jacka Kubiaka wiceprzewodniczącego 

"Solidarnej Polski" na terenie Wielkopolski i radnego Rady Miasta Konina. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu V sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
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W głosowaniu jawnym 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. Kwaśniewski,  

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

przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny (M. Majewski). 
 

W związku z powyższym protokół V 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 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że Gmina Golina, którą reprezentowali 

radni: Elżbieta Cieślak, Urszula Furmaniak, Paweł Grochociński, Zofia Kasprzak, Mariusz 

Majewski, Janusz Mirek, Wojciech Wojdyński, Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, 

radna Rady Powiatu Konińskiego Żanetta Matlewska, zajęła I miejsce w kategorii Gmin  

w XX Regionalnych Zawodach Samorządowców w Tenisie Stołowym rozgrywanych we 

Witkowie 09 lutego 2019 r. oraz IV miejsce w Zawodach Strzeleckich Samorządowców. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za udział w zawodach i za osiągnięcie 

tak wysokich wyników. 
 

Radna U. Furmaniak odczytała pismo informujące o utworzeniu klubu radnych "Obiektywni", 

które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Następnie zapytała się, czy statut Gminy Golina 

pozytywnie przeszedł kontrolę organu nadzoru tj. Wojewody Wielkopolskiego. Kolejnie 

zapytała się o zakres modernizacji oświetlenia ulicznego.  
 

Radny M. Majewski zapytał się o plany związane z remontem i budową dróg powiatowych  

w bieżącym roku. Następnie zapytał się, czy zgodne z prawem jest podpisanie się przez 

przewodniczącego rady pod wystosowanym do mieszkańców apelem dotyczącym 

prawidłowego spalania, który został zamieszczony na tablicy przy ul. Kopernika w Golinie. 

Powiedział, że Rada Miejska w Golinie nie podejmowała żadnego apelu do mieszkańców. 
 

Radny T. Duryński zgłosił potrzebę przedłużenia linii oświetlenia ulicznego w kierunku 

stadionu w Adamowie oraz o wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej w Brzeźniaku na 

odcinku od krzyża. 
 

Radna E. Cieślak zawnioskowała o zamontowanie 3 lamp ulicznych przy ul. Makowej  

w Kraśnicy oraz o wyrównanie dróg gruntowych w Kraśnicy. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy Starosta Koniński planuje budowę chodnika przy  

ul. Cmentarnej, która jest drogą powiatową. Następnie zapytał się, czy Spółka Oświetlenie 

Drogowe i Uliczne planuje rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Osiedla Zachód 

szczególnie przy ul. Ogrodowej.   
 

Radny M. Aniszewski zapytał się od kiedy rozpoczną się prace równania dróg gruntowych na 

terenie gminy. Powiedział, że drogi na terenie sołectwa Węglew wymagają natychmiastowej 

naprawy. Następnie zapytał się przewodniczącego rady kiedy zostanie odczytane pismo 

złożone przez sołtysów w sprawie podwyższenia diet dla sołtysów i przewodniczących 

osiedli. 
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Radny K. Szymański zapytał się, czy planowane jest w gminie spotkanie w sprawie 

utworzenia Polderu Golina. Następnie zapytał się na jakim etapie są rozmowy dotyczące 

budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku Golina - Sługocinek.  
 

Radna E. Cieślak zapytała się przewodniczącego rady w jakim terminie powinien odczytywać 

pisma. Oznajmiła, że ma na myśli pismo w sprawie podwyżki diet dla sołtysów. 
 

Radna U. Furmaniak zapytała się o zakres zimowego utrzymania dróg powiatowych na 

terenie Gminy Golina przez Zarząd Dróg Powiatowych. 
 

Radna I. Kościelska zapytała się na jaki cel zostały przeznaczone środki finansowe, które 

zostały zwiększone w budżecie oświaty i pochodziły z przesunięcia z innych zadań. Poprosiła 

o wyszczególnienie środków z podziałem na poszczególne placówki oświatowe. Następnie 

zapytała się, czy będą zatrudnieni pracownicy w ramach robót interwencyjnych i czy sołtysi 

na terenie danego sołectwa mogliby mieć nadzór nad wykonywanymi pracami. Zaznaczyła, 

że szczególnie chodzi jej o wycinanie krzewów i obcinanie gałęzi drzew. Następnie zgłosiła  

o załatanie dziur na drogach gminnych w Przyjmie: od wiatraka oraz w Przyjmie Cegielni.  
 

Radny K. Substelny zapytał się o podstawę prawną odnośnie podpisania sprawozdania  

z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok przez radnego Janusza Mirka, który w obecnej 

kadencji rady nie jest już przewodniczącym komisji. 
 

Radny J. Mirek poprosił o przybliżenie tematu poruszanego podczas Konwentu Wójtów  

i Burmistrzów dotyczącego działalności Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie  

w zakresie realizacji projektów związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem 

przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zgłosiła zły stan dróg gruntowych w Spławiu, które 

ze względu na znacznie utrudniony przejazd należy jak najszybciej naprawić. 
 

Punkt 6 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów                             

i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina. 
 

Radny M. Majewski zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytując 

podstawę prawną projektu uchwały pominął cały wers trzeci podstawy prawnej. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał w całości podstawę prawną projektu uchwały 

nr 25. 
  
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 14 radnych (nie głosował radny K. Substelny). 

Za głosowało 14 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. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
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Punkt 7 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Golina na 

rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.  
 

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

zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Radny K. Substelny zgłosił, że nie działa jego terminal do głosowania imiennego i podczas 

głosowania oddał głos "za" przyjęciem uchwały.   
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński uwzględnił oddany głos przez radnego K. Substelnego. 
 

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 VI/28/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Golina na rzecz gminnych 

jednostek organizacyjnych została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Punkt 8 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXX/162/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia 

Miasta Golina do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 
 

Ze względu na brak uwag 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 VI/29/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr 

XXX/162/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia 

Miasta Golina do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego została jednogłośnie 

podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

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

w Golinie, która trwała od godz. 12:55 do godz. 13:10. 
 

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

w Golinie. 

Punkt 9 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

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

- w sprawie statutu Gminy Golina poinformował, że Wojewoda Wielkopolski wydał 

rozstrzygniecie nadzorcze unieważniające zapis §18 statutu tj. "przewodniczący, oprócz 

uprawnień przewidzianych w §17, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz", 

- odnośnie oświetlenia drogowego na terenie gminy powiedział, że podczas spotkania  

w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe zgłosił miejsca, w których należy w pierwszej 
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kolejności założyć lampy drogowe, głównie przy drodze krajowej k-92 w Kawnicach na 

odcinku od kościoła w stronę Węglewa. Modernizacja oświetlenia czy założenie nowych 

lamp wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi, 

- na spotkaniu ze Starostą Konińskim S. Bielikiem i radnymi Powiatu Konińskiego  

Ż. Matlewską, Z. Paszkiem, E. Raźną zostały wskazane do remontu i budowy drogi 

powiatowe na terenie gminy: w Głodowie, Węglewskich Holendrach, Rososze (warstwa 

bitumiczna), opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Kawnicach  

w kierunku torów kolejowych oraz uwzględnienie w następnych latach poszerzenia drogi 

powiatowej o pas pieszo-rowerowy od zakrętu w Adamowie w stronę Kozarzewa, 

-  odnośnie remontów dróg gminnych powiedział, że zostaną ogłoszone 2 przetargi: na 

wyrównanie i utwardzenie oraz na położenie destruktu z nawierzchnią z masy bitumicznej, 

- budowa oświetlenia drogowego przy ul. Makowej w Kraśnicy zostanie w tym roku 

dokończona, 

- w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Cmentarnej w Golinie powiedział, 

że powiat oczekuje pomocy finansowej od gmin na realizację budowy chodników. 

Przypomniał, że w ramach projektu Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji została 

zgłoszona budowa chodnika ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania  

z ul. Bohaterów II Wojny Światowej w kierunku ul. Okólnej,  

- remonty dróg gruntowych rozpoczną się jak tylko pogoda pozwoli na prace drogowe, 

- w sprawie spotkania dotyczącego Polderu Golina powiedział, że ma na uwadze 

zorganizowanie spotkania z osobami decyzyjnymi w tej sprawie, jednak przede wszystkim 

powinny zostać zmienione przepisy stosownych ustaw, 

- w sprawie budowy chodnika na odcinku Golina - Radolina - Sługocinek poinformował, że 

ze względu na wysoki koszt inwestycji Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje wykonać budowę 

etapowo. W tym roku ma zostać wybudowany chodnik w Radolinie, którego koszt wynosić 

będzie 500 tys. zł, 

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywa się wg ustalonego harmonogramu przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, 

- zwiększenie środków finansowych w oświacie przeznaczone zostało na wynagrodzenia  

i pochodne. Wyszczególnienie wysokości środków w placówkach oświatowych zostanie 

przedstawione radnym na komisjach podczas omawiania sytuacji placówek oświatowych  

w obecnym roku szkolnym,  

- planowane jest zatrudnienie osób w ramach robót interwencyjnych, które skierowane są  

z Urzędu Pracy, 

- naprawa dróg w Przyjmie zostanie zrealizowana oraz droga w Spławiu także zostanie 

naprawiona.  
 

Sekretarz Goliny A. Górzna powiedziała, że reprezentowała burmistrza na Konwencie 

Wójtów i Burmistrzów w Wierzbinku dnia 31 stycznia 2019 r. Głównymi poruszanymi 

sprawami były gospodarka odpadami komunalnymi i wzrost stawek opłat za śmieci, dopłaty 

gmin do zbiorowego transportu publicznego, rozbudowa systemu syren alarmowych  

w ramach projektu "Bezpieczny Powiat", prezentacja projektu „Jak sobie radzić ze stresem  

w szkole” jak również wystąpienie Prezesa Zarządu ARR w Koninie Macieja Sytka, który jest 

także pełnomocnikiem Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. transformacji 

gospodarczej regionów pogórniczych w Wielkopolsce wschodniej. Przedstawił on działania 

ARR na rzecz rozwoju regionalnego, gospodarczego, innowacyjnego i prospołecznego. 

Poinformował, że z budżetu Unii Europejskiej zostały przeznaczone środki finansowe na 

program Platformy Powęglowej tj. dla obszarów gdzie funkcjonują kopalnie węglowe. 

Obecnie tworzony jest program i zbierane są propozycje przedsięwzięć, które mogłyby zostać 

realizowane w ramach tego programu. Gminy zostały poproszone o przygotowanie takich 

propozycji.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że propozycje przedsięwzięć zostały przesłane 

do Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. 
 

Sekretarz Goliny A. Górzna powiedziała, że radni mogą także przedłożyć własne pomysły.  
 

Radny J. Mirek poprosił o udostępnienie propozycji opracowanych przez gminę. 
 

Sekretarz Goliny A. Górzna powiedziała, że w najbliższym czasie radni otrzymają 

opracowane propozycje przedsięwzięć. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że w związku z powstaniem klubu 

radnych "Obiektywni" zostaną przygotowane odpowiednie projekty uchwał, aby 

przedstawiciele klubu mogli wejść w skład komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków  

i petycji. Następnie w sprawie tablicy z wystosowanym apelem do mieszkańców powiedział, 

że apel został pozytywnie odebrany przez mieszkańców i zauważalne jest zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza. Jeżeli radny M. Majewski uważa, że pod apelem nie powinien 

znaleźć się podpis przewodniczącego rady i jako przewodniczący rady nie ma takich 

uprawnień, to zwróci się do radcy prawnego gminy o wydanie opinii w tym zakresie. 

Oznajmił, że zadowolony jest, że jakość powietrza w Golinie poprawiła się. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy tablica jest własnością gminy. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że tablica jest prywatna. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy zostało wydane pozwolenie na umieszczenie tablicy na 

terenie gminnym. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że posiada takie pozwolenie i zgodę. 

Następnie poinformował, że sołtys p. Agnieszka Purol została poinformowana, że pismo 

dotyczące podwyżki diet dla sołtysów będzie rozpatrywane dopiero po zakończeniu wyborów 

sołtysów we wszystkich sołectwach. W przepisach nie ma zapisów, że należy bezzwłocznie 

przedstawiać radnym wszystkie pisma, które wpływają do przewodniczącego rady. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że w związku z Dniem Sołtysa zostanie 

zorganizowane spotkanie z wszystkimi sołtysami i przewodniczącymi osiedli w dniu  

12 marca br. godz. 12:00. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że 7 marca odbędzie się wspólne 

posiedzenie komisji rady odnośnie sytuacji placówek oświatowych na terenie gminy Golina  

w roku szkolnym 2018/2019.  
 

K. Kalicki powiedział, że sprawa złożenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 

2018 rok i podpisania przez radnego J. Mirka pełniącego funkcję przewodniczącego komisji 

rewizyjnej w poprzedniej kadencji rady zostanie przeanalizowana na podstawie przepisów 

statutu gminy i odpowiedź zostanie radnym udzielona na piśmie. 
 

Radny J. Mirek stwierdził, że przedłożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 

poprzedni rok w terminie do 31 stycznia zgodnie z zapisami statutu Gminy Golina.  

Z przeanalizowania dotychczasowych rocznych sprawozdań komisji po zakończeniu kadencji 

rady nie były takie sprawozdania przedkładane, więc uważa że lepiej było złożyć 

sprawozdanie nie będąc już przewodniczącym tej komisji niż nie wykonać takiego 

obowiązku. Składając roczne sprawozdanie podpisał się nie jako przewodniczący komisji 

rewizyjnej lecz tylko z imienia i nazwiska. Następnie zapytał się, dlaczego aktualna Komisja 

Rewizyjna, której członkiem jest radny K. Substelny nie złożyła tego sprawozdania  

w wymaganym terminie tj. do 31 stycznia 2019 r.  
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Punkt 10 

Zapytania i wolne wnioski 

Józef Jaworski - przewodniczący rady sołeckiej Kraśnicy zapytał się burmistrza odnośnie 

udzielonej przez niego wypowiedzi w "Przeglądzie Konińskim" na temat zebrania 

sprawozdawczego OSP Kraśnicy i nie wpuszczenia na zebranie grupy mieszkańców 

Kraśnicy. Oznajmił, że sołtysem Kraśnicy została wybrana p. E. Cieślak, która jest także 

radną w tej kadencji rady gminy, została wybrana także nowa rada sołecka i te osoby są 

organami decyzyjnymi w sołectwie, a nie jednostka OSP Kraśnica.  
 

Jadwiga Szota - mieszkanka Kraśnicy powiedziała, że grupa mieszkańców złożyła wniosek  

o przyjęcie w poczet członków OSP Kraśnica, który to wniosek został odrzucony bez podania 

uzasadnienia. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że działalność jednostki OSP Kraśnica reguluje jej 

statut i zebranie odbywa się zgodnie z jego przepisami. Stwierdził, że mieszkańcy sołectwa 

powinni wspólnie działać, a nie wprowadzać pomiędzy sobą podziały.  
 

Karol Garbarczyk - prezes OSP w Kraśnicy podważył podpisy osób złożone pod pismem do 

Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Koninie. Następnie powiedział, że sala OSP  

w Kraśnicy jest udostępniana wszystkim, którzy zwracają się o jej wynajęcie. Przypomniał, że 

nieporozumienia pomiędzy panią sołtys a zarządem OSP zaczęły się od wyboru wykonawcy 

ogrzewania w budynku OSP Kraśnica. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że sprawa OSP Kraśnica nie jest tematem 

posiedzenia dzisiejszej sesji rady. Oznajmił, że mieszkańcy sprawy i problemy w sołectwie 

muszą rozwiązać we własnym gronie. Następnie poinformował, że na zebranie 

sprawozdawcze OSP Kraśnica został zaproszony podobnie jak burmistrz. A mieszkańcy 

zebrani przed salą mieli stwierdzić, że razem z burmistrzem "weszli jak szczury". Uważa, że 

takie sformułowanie jest bardzo obraźliwe i nie powinno mieć miejsca.  
 

Jacek Kubiak - radny Rady Miasta Konina stwierdził, że burmistrz powinien doprowadzić do 

pojednania zwaśnionych stron. Powiedział, że budynek OSP jest własnością sołectwa  

i powinien służyć lokalnej społeczności. Następnie podważył cennik za wynajmowanie sali 

OSP i oznajmił, że zgłosi tę sprawę do prokuratury. Oznajmił, że na spotkanie 

stowarzyszenia, którym jest OSP ma prawo wejść każdy, tylko nie może brać udziału  

w głosowaniu, jeżeli nie jest jego członkiem. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że budynek OSP w Kraśnicy jest własnością 

jednostki OSP w Kraśnicy. Jest podpisana umowa użyczenia sali pomiędzy OSP Kraśnica  

a Gminą Golina na potrzeby świetlicy wiejskiej. Zauważył, że wszystkie zebrania sołeckie 

Kraśnicy powinny odbywać się w świetlicy wiejskiej.    
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zamknął dyskusję odnośnie OSP w Kraśnicy.   
  

Punkt 11 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

zamknął o godz. 15:05 obrady VI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


