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P R O T O K Ó Ł   NR  XIII/2019 

XIII sesji Rady Miejskiej w Golinie 

24 lipca 2019 r. 

 

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, Sekretarz Goliny 

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

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XIII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:07 Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

obecnych jest 13 radnych, (nieobecni radni: Paweł Grochociński, Mariusz Majewski)  

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 XIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów XI i XII 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 60).    

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

na lata 2019-2027 (projekt nr 61).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Golina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 01 września 2019 roku (projekt nr 62).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji (projekt nr 45 Klubu Radnych "Obiektywni").  

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

11. Zapytania i wolne wnioski.  

12. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

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

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

porządkiem obrad. 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów XI i XII sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

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

W związku z powyższym protokoły XI i XII sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały przyjęte. 
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Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Radny J. Mirek zapytał się o szczegóły podpisanego porozumienia z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wspólnej realizacji 

programu "Czyste powietrze" oraz o zakres organizacji transportu publicznego. Następnie 

zapytał się, czy powołana gminna komisja do spraw szacowania skutków suszy zdążyła  

w terminie dokonać kontroli w terenie zgłoszonych szkód w uprawach. 
 

Radna Z. Kasprzak zgłosiła poluzowanie pokryw na studzienkach w drodze wojewódzkiej ul. 

Słowackiego i poprosiła o ich zabezpieczenie.  
 

Radny J. Mirek o godz. 12:20 wyszedł z obrad XIII sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12. 
 

Punkt 6 

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 12 radnych, nieobecnych 3 radnych  

(P. Grochociński, M. Majewski, J. Mirek). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

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

K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XIII/59/2019 Rady Miejskiej w Golinie 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 Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027. 
 

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 12 radnych, nieobecnych 3 radnych  

(P. Grochociński, M. Majewski, J. Mirek). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

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

K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XIII/60/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Wieloletniej Prognozy 

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

nr 5 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek o godz. 12:30 przyszedł na obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 13. 
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Punkt 8 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy przedstawiony projekt uchwały zgodny jest z obowiązującymi 

przepisami prawnymi. Przypomniał, że podczas wspólnego posiedzenia komisji zgłosił 

wątpliwości w zakresie Szkoły Podstawowej w Kawnicach z adresem siedziby we Węglewie. 
 

Radny T. Duryński zapytał się dlaczego w granicach obwodu Szkoły Podstawowej w Golinie 

nie występuje miejscowość Adamów Kolonia.   
 

Radca prawny T. Lisewski oznajmił, że pod względem przepisów prawnych zachodzi 

nieprawidłowość w zapisie Szkoły Podstawowej w Kawnicach skoro administracyjnie szkoła 

znajduje się na terenie Węglewa. Jednak z uwagi na czas w jakim musi zacząć obowiązywać 

uchwała należałoby dzisiaj przyjąć ją w przedstawionym zakresie. Następnie trzeba byłoby 

zwrócić się z zapytaniem do Ministerstwa Edukacji o interpretację tej wyjątkowej sytuacji,  

a następnie podjąć próby dostosowujące nazwę szkoły do stanu faktycznego. Stwierdził, że 

szkoła znajduje się na terenie Węglewa, więc Kawnice nie mogą figurować w nazwie szkoły.  
 

Radny J. Mirek oznajmił, że prawo miejscowe powinno być stanowione zgodnie  

z przepisami, a w omawianym zakresie od lat usankcjonowana jest nieprawidłowość. Przepisy 

wskazują jednoznacznie, że siedziba szkoły jest jednoznaczna z jej adresem. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy prawidłowy jest zapis dwóch adresów 

przy Szkole Podstawowej w Golinie tj. ul. Słowackiego i ul. Kopernika.  
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że zapis jest prawidłowy ze względu na 

prowadzenie zajęć w budynku szkoły przy ul. Kopernika 12.  
 

Sekretarz Goliny A. Górzna powiedziała, że obwody szkół pokrywają się z miejscowościami, 

które wchodzą w skład danego sołectwa i są tożsame z funkcjonującymi sieciami szkół na 

terenie gminy. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że nie jest przekonany, aby podejmować 

uchwałę, która będzie sprzeczna z przepisami ustawowymi. 
 

Radca prawny T. Lisewski stwierdził, że obecnie używana nazwa szkoły z miejscowością  

w Kawnicach jest nieprawidłowa, ale Szkoła Podstawowa w Kawnicach istnieje i tak jest 

zarejestrowana w systemie. Jeżeli w przedstawionym projekcie uchwały zostałaby zmieniona 

nazwa szkoły z miejscowością Węglew, to formalnie taka placówka nie istnieje. Sprawa jest 

bardzo skomplikowana i niejednoznaczna. Zaproponował, że najlepszym rozwiązaniem w tej 

sytuacji jest zasięgnięcie opinii w Ministerstwie Edukacji Narodowej, natomiast na dzisiejszej 

sesji należałoby przyjąć uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się o konsekwencje podjęcia uchwały pod 

koniec sierpnia br. po zasięgnięciu opinii z MEN i Kuratorium. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że obwody szkół muszą obowiązywać od  

01 września 2019 r., a sama uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała musiałaby zostać przyjęta co najmniej 

w połowie sierpnia, a do tego czasu na pewno nie uzyskamy odpowiedzi ze wspomnianych 

instytucji.  
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Radny J. Mirek powiedział, że procedura zmiany nazwy szkoły podstawowej w Kawnicach 

powinna rozpocząć się w momencie nadania nazw ulic we Węglewie i ustalenia adresu szkoły 

przy ul. Bursztynowej 31 we Węglewie.  
 

Radca prawny T. Lisewski zadeklarował pomoc prawną w zakresie zmiany nazwy szkoły. 
 

Radny T. Duryński powiedział, że należy także doprecyzować w obwodach szkolnych 

miejscowości z rozszerzeniem Kolonia, np. Adamów Kolonia. 
 

Sekretarz Goliny A. Górzna stwierdziła, że w podziale gminy obowiązuje statystyczny 

podział TERYD i niektóre nazwy miejscowości funkcjonują potocznie. W przedstawionym 

projekcie uchwały zostały powielone miejscowości z poprzedniej uchwały o sieciach szkół. 

Zaznaczyła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez oświatowe związki 

zawodowe.  
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że nie rozumie dlaczego musi głosować nad przyjęcie uchwały, 

która nie jest zgodna z prawem. Uważa, że procedowanie nad ustaleniem sieci szkół należy 

przeprowadzić po dokonaniu zmiany siedziby szkoły. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że w uchwale nr XXXI/159/2017  

z 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego zostały wymienione miejscowości tj. Spławie - Stacja 

Kolejowa, Adamów Kolonia, Kawnice Kolonia itp. natomiast w uchwale nr 

XXXIII/166/2017 z 30 marca 2017 r. powyższe  miejscowości już nie występują, na co 

zwrócił uwagę w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Wielkopolski. Należy jak 

najszybciej wyjaśnić zgłoszone dzisiaj wątpliwości zarówno w zakresie nazwy szkoły  

w Kawnicach jak również poszczególnych miejscowości w obwodach szkolnych. Natomiast 

na dzisiejszej sesji będzie trzeba przyjąć uchwałę w przedstawionym kształcie, aby zdążyć 

dostosować sieć szkół do roku szkolnego 2019/2020 zgodnie z nowymi przepisami.    
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że najpierw organy szkoły muszą wystąpić do 

organu prowadzącego o zmianę nazwy.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że należy przyjąć argumenty radcy prawnego za przyjęciem 

uchwały na dzisiejszej sesji, a następnie wszcząć procedurę zmiany nazwy szkoły, która 

zgodnie z przepisami musi być tożsama z adresem jej siedziby. 
 

Radca prawny T. Lisewski przypomniał, że rada gminy nie posiada kompetencji do zmiany 

nazwy szkoły. 
 

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

w Golinie, która trwała od godz. 13:08 do godz. 13:18. 
 

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

w Golinie. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził 

głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13, nieobecnych 2 radnych  

(P. Grochociński, M. Majewski). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 4 radnych (U. Furmaniak, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański), przeciw  

0 radnych, wstrzymało się od głosu 9 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński,  

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, W. Wojdyński). 
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Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku została podjęta  

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie poszerzenia składu 

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt uchwały złożony przez Klub 

Radnych "Obiektywni"). 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13, nieobecnych 2 radnych  

(P. Grochociński, M. Majewski). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 2 radnych (I. Kościelska, K. Substelny), przeciw - 9 radnych (E. Cieślak,  

T. Duryński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, M. Kwaśniewski, J. Mirek,  

K. Szymański, W. Wojdyński), od głosu wstrzymało się 2 radnych (M. Aniszewski,  

U. Furmaniak). 
 

W związku z powyższym uchwała w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji nie została podjęta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania:  

- odnośnie realizacji programu "Czyste powietrze" powiedział, że Gmina Golina podpisała 

porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Program ma na celu 

poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do 

atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 

zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych. Na podstawie podpisanego porozumienia wnioski o dofinansowanie będzie 

można składać w Urzędzie Miejskim w Golinie, jak również pomocą przy wypełnianiu 

wniosków służyć będą pracownicy urzędu: podinspektor Ewa Karnafel i podinspektor Justyna 

Krysztofowicz; 

- w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego poinformował, że do Prezydenta 

Konina zostało wystosowane pismo z propozycją umożliwienia uczniom z terenu gminy 

Golina darmowych przejazdów autobusami MZK do konińskich szkół; 

- powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego gminna komisja ds. szacowania skutków suszy 

zakończyła tydzień temu w terenie szacowanie strat w uprawach spowodowanych tegoroczną 

suszą. Wpłynęły 442 wnioski i obecnie sporządzane są protokoły; 

- odnośnie studzienek na ul. Słowackiego powiedział, że problem zostanie przekazany do 

Zakładu Usług Wodnych w Koninie.  

Punkt 11 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał pisma dotyczące dofinansowania gminnych 

jednostek OSP: 

- OSP w Węglewie - załącznik nr 8 do protokołu,  

- OSP w Kraśnicy - załącznik nr 9 do protokołu,  

- OSP w Golinie - załączniki nr 10, 11 i 12 do protokołu. 
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Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała pisma o dofinansowanie prac 

remontowych obiektów zabytkowych złożone przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. 

Mateusza Apostoła w Myśliborzu, stanowiące załącznik nr 13 do protokołu oraz Parafię 

Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie, stanowiące załącznik nr 14 do 

protokołu.   
 

Radca prawny T. Lisewski poinformował o zapłaceniu przez spółkę APIS Polska zasądzonej 

na rzecz gminy kary umownej z tytułu opóźnienia terminu realizacji siłowni zewnętrznych 

oraz o podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego wykupienia nieruchomości zabudowanej 

świetlicą wiejską w Brzeźniaku. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy zostały rozpoczęte działania w kierunku poprawy 

infrastruktury ul. 35-lecia w zakresie budowy kanalizacji deszczowo - burzowej, na które to 

zostały przeznaczone środki w wysokości 15 000 zł z zaplanowanej rezerwy celowej na 

Osiedle Wschód. 
 

Radna E. Cieślak powróciła do opracowania harmonogramu użytkowania świetlicy wiejskiej 

w Kraśnicy. Następnie zawnioskowała o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu drogi z wyjazdem z Kraśnicy na drogę krajową K-92. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy zostały zgłoszone, wykonawcy siłowni zewnętrznych 

w Golinie, stwierdzone komisyjnie uszkodzenia urządzeń do ćwiczeń w ramach gwarancji. 

Kolejnie zawnioskował o zamontowanie 3 lamp ulicznych na skrzyżowaniach ul. Ogrodowej, 

ul. Młodzieżowej i ul. Górniczej.  
 

Radny J. Mirek poprosił przewodniczącego rady o wprowadzenie na najbliższe posiedzenie 

wspólnych komisji rady przedstawienia informacji przez dyrektora Domu Kultury dotyczącej 

organizacji Dni Goliny. 
 

Przewodniczący Zarządu Os. Starówka K. Walczyński poprosił o przycięcie gałęzi drzew 

wzdłuż drogi krajowej 92 w Golinie celem poprawy widoczności znaków drogowych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w odpowiedzi na zgłoszone wnioski powiedział: 

- budowa kanalizacji deszczowo - burzowej na ul. 35 - lecia - zostało ogłoszone zapytanie 

ofertowe na opracowanie dokumentacji, 

- harmonogram świetlicy wiejskiej w Kraśnicy - podmiotem odpowiedzialnym  

i zarządzającym budynkiem jest OSP w Kraśnicy, 

- sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w Kraśnicy - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad posiada dokumentację na realizację likwidacji miejsc niebezpiecznych, w której 

ujęty jest także odcinek drogi w Kraśnicy, jednak z braku środków finansowych właściciel 

drogi nie realizuje inwestycji, 

- urządzenia siłowni zewnętrznych w Golinie - poprosił o uszanowanie wspólnej własności 

oraz o szczególną dbałość, 

- oświetlenie drogowe - są planowane modernizacje oświetlenia na terenie całej gminy, 

- przycięcie gałęzi drzew - w odpowiednim czasie zostanie zlecone Spółce ZGKiM w Golinie. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radcy prawnego, czy w pkt. sesji "Zapytania 

i wnioski radnych" może być udzielany głos sołtysom i przewodniczącym zarządu osiedli.  
 

Radny W. Grodzki zawnioskował o zagospodarowanie działki na ul. Krasińskiego, na której 

obecnie jest wielki bałagan.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że własność działki nie jest uregulowana. 
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Radny T. Duryński zgłosił o obcięcie gałęzi krzewów na działce sąsiadującej z placem OSP  

w Adamowie. Powiedział, że krzewy niszczą siatkę ogrodzeniową placu. 
 

Punkt 12 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:10 obrady XIII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

        Beata Szczepaniak  

                           Wojciech Wojdyński 


