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P R O T O K Ó Ł   NR  XIV/2019 

XIV sesji Rady Miejskiej w Golinie 

05 września 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 

XIV 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 radnych, (nieobecni radni: Zofia Kasprzak, Iwona Kościelska)  

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. Następnie 

oddał głos dyrektor Przedszkola "Baśniowy Dworek" w Golinie Monice Łasińskiej. 
 

Dyrektor przedszkola Monika Łasińska zaprosiła radnych na uroczystość 40-lecia 

Przedszkola "Baśniowy Dworek", która odbędzie się 20 września 2019 r. o godz. 11:00. 
 

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

1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu XIII 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 65).    

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

na lata 2019-2027 (projekt nr 66).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie na 

kadencję 2020 – 2023 (projekt nr 63).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego Gminy Golina (projekt nr 64).  

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

11. Zapytania i wolne wnioski.  

12. Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

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

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

porządkiem obrad. 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu XIII 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. 



2 

 

W związku z powyższym protokół XIII 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 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński podziękował radcy prawnemu T. Lisewskiemu za 

wydanie opinii prawnej dotyczącej udziału sołtysów w obradach sesji i możliwości zadawania 

przez nich pytań na początku sesji.  
 

Radny M. Majewski zapytał się na jakim etapie jest realizacja budowy kanalizacji w gminie  

i kiedy rozpoczną się prace na terenie Kawnic. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się kiedy w Spławiu rozpocznie się 

budowa kanalizacji.  
 

Radny P. Grochociński zapytał się, czy rozważane było porozumienie z Miastem Konin  

w zakresie darmowych przejazdów linią MZK dla uczniów dojeżdżających do konińskich 

szkół. 
 

Radna E. Cieślak zapytała się, czy są planowane dodatkowe kursy autobusów do Konina.     
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że pilnie należy poprawić bezpieczeństwo na drodze 

krajowej 92 na odcinku przed wjazdem do Spławia i Radoliny poprzez postawienie znaków 

drogowych z ograniczeniem prędkości do 70 km oraz informujących o wypadkach. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, co będzie likwidowała w gminie powołana przez burmistrza 

komisja likwidacyjna. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- obecnie prace budowy sieci kanalizacyjnej trwają w Kraśnicy i Węglewie i powinny 

zakończyć się do końca roku. Natomiast w Spławiu i Kawnicach roboty rozpoczną się  

w przyszłym roku, 

- w sprawie darmowych przejazdów dla uczniów liniami MZK odbędzie się spotkanie  

z przedstawicielami przewoźnika i władzami Miasta Konina. Gmina Golina w tegorocznym 

budżecie dofinansowuje przejazdy autobusami PKS w wysokości 130 363,78 zł, a MZK  

79 186,97 zł. Jeszcze nie ma ostatecznych uzgodnień, będziemy starać się wynegocjować jak 

najlepsze warunki, 

- odnośnie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92 powiedział, że sołtys sołectwa 

Spławie i radna A. Kapturska w tej sprawie wystosowała pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Infrastruktury oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska powiedziała, że powołana komisja likwidacyjna ma za 

zadanie przyjąć do likwidacji zużyty sprzęt, wyposażenie będące na stanie urzędu. Komisja 

pracować będzie do końca bieżącego roku.   
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że w uzgodnieniu z burmistrzem 

wystosowała pisma do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Prezesa Rady Ministrów 

dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 92 na odcinku miejscowości 

Spławie. 
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Punkt 6 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt zmian w budżecie był 

omawiany na posiedzeniu komisji rady. Do przedłożonych przez burmistrza propozycji, radni 

zdecydowali jeszcze przeznaczyć 35 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP  

w Węglewie. 
 

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 13 radnych, nieobecnych 2 radnych  

(Z. Kasprzak, I. Kościelska). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

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

Uchwała nr XIV/62/2019 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 13 radnych, nieobecnych 2 radnych  

(Z. Kasprzak, I. Kościelska). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

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

Uchwała nr XIV/63/2019 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. 

Punkt 8 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie powołania zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego 

w Koninie na kadencję 2020 – 2023. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

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

(Z. Kasprzak, I. Kościelska). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
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Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie powołania zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego 

w Koninie na kadencję 2020 – 2023 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Punkt 9 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Golina. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

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

(Z. Kasprzak, I. Kościelska). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

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

Uchwała nr XIV/65/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Golina  została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że Burmistrz Goliny M. Durczyński 

udzielił odpowiedzi na zadane pytania radnych w punkcie 5 obrad sesji. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała radcy prawnemu T. Lisewskiemu za 

wydanie opinii prawnej odnośnie możliwości zabierania głosu przez sołtysów w punkcie 

sesji: "zapytania i wnioski radnych". 
 

Radny M. Aniszewski podziękował radnym za przyznanie środków finansowych na zakup 

samochodu pożarniczego dla OSP Węglew. 
 

Punkt 11 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny J. Mirek zawnioskował o zwrócenie się z zapytaniem do szkół średnich w Koninie  

w zakresie liczby uczniów z naszej gminy kończących zajęcia w godzinach wieczornych 

pomiędzy 18:00 a 20:00 z myślą o uruchomieniu dodatkowego kursu autobusu z Konina do 

Goliny.   
 

Radny T. Duryński poprosił o monitowanie w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie 

postawienia przy drodze powiatowej tablicy z nazwą miejscowości Brzeźniak. Następnie 

zgłosił do naprawy 2 dziury w nawierzchni asfaltowej drogi przy stacji PKP Spławie.  
 

Radna E. Cieślak zgłosiła o wyczyszczenie rowów melioracyjnych w Kraśnicy. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy rodzice zgłaszali problemy  

z organizacją dojazdów dzieci do szkół na terenie gminy. 
 

Radny M. Majewski ponowił o naprawę studzienki telekomunikacyjnej w drodze od 

cmentarza, przy torach kolejowych w Kawnicach. Następnie zgłosił, że w lasach przy 

Jeziorze Głodowskim jest pełno pozostawionych śmieci. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy zostały podjęte działania dotyczące 

dostosowania nazwy szkoły podstawowej w Kawnicach do stanu faktycznego. Kolejnie 

odczytał pismo złożone przez Klub Radnych "Obiektywni" dotyczące poszerzenia Komisji 

Rewizyjnej i Komisji Skarg Wniosków i Petycji o członków klubu, które stanowi załącznik nr 

8 do protokołu. 
   
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała dwa pisma złożone przez rodziców dzieci 

ze szkoły podstawowej w Przyjmie dotyczące budowy łącznika pomiędzy szkołą a strażnicą, 

które stanowi załącznik nr 9 do protokołu oraz w sprawie godziny rozpoczęcia zajęć 

lekcyjnych w szkole podstawowej w Przyjmie, stanowiące załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Sekretarz Goliny A. Górzna powiedziała, że zgodnie z sugestią radnego J. Mirka zostaną 

poczynione ustalenia o których godzinach młodzież z naszej gminy kończy zajęcia lekcyjne  

w konińskich szkołach.  

Następnie powiedziała, że w sierpniu br. pracownicy z Zarządu Dróg Powiatowych byli na 

wizji lokalnej dróg powiatowych i zobowiązali się do umieszczenia znaku informacyjnego  

z nazwą miejscowości Brzeźniak. Odnośnie naprawy w asfalcie na drodze przy stacji PKP 

Spławie sekretarz poinformowała, że właścicielem drogi jest PKP.  

W sprawie wyczyszczenia rowów melioracyjnych przypomniała, że są to obowiązki Gminnej 

Spółki Wodnej, więc problem zostanie przekazany Zarządowi Spółki. 
 

Radna E. Cieślak powiedziała, że jak najszybciej trzeba wyczyścić rowy przy firmie "Mój 

Ogród". 
 

Sekretarz Goliny A. Górzna przypomniała, że od tego roku szkolnego nie ma już gimnazjów, 

więc zmniejszyła się liczba autobusów dowożących dzieci do szkół. Dowozy obsługiwane są 

przez 2 autobusy, które wykonuje przewoźnik wyłoniony w przetargu. Zgodnie  

z wcześniejszymi sugestiami radnych została uporządkowana organizacja dowozów i obecnie 

z bezpłatnych dowozów korzystają dzieci zamieszkujące zgodnie z obwodami szkolnymi. 

Odnośnie zarwanej studzienki telekomunikacyjnej powiedziała, że naprawa została zgłoszona 

do Orange. Następnie w sprawie nazwy szkoły podstawowej w Kawnicach poinformowała, że 

kompletowane są dokumenty archiwalne i historyczne szkoły oraz opracowane zostało pismo 

do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że nie chodzi o przedstawianie historii 

szkoły, tylko o obecną sytuację. Przypomniał, że nazwa szkoły powinna być tożsama  

z siedzibą szkoły. 
 

Radny M. Majewski powiedział, że podobne sytuacje z nazwami szkół występują na terenie 

Polski. Za przykład podał szkołę podstawową we Wilczynie, której siedziba znajduje się  

w Wilczogórze. 
 

Radca prawny T. Lisewski przypomniał, że temat nazwy szkoły podstawowej w Kawnicach 

był szczegółowo omawiany podczas sesji rady w lipcu. 
 

Punkt 12 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 13:30 obrady XIV sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


