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P R O T O K Ó Ł   NR  XV/2019 

XV sesji Rady Miejskiej w Golinie 

17 października 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 Tomasza Lisewskiego. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Punkt 1 

XV 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 XV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XIV 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 74).    

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

na lata 2019-2027 (projekt nr 75). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (projekt nr 

73).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/179/2009 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli (projekt nr 67).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym 

zarządów osiedli w Golinie (projekt nr 69). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

(projekt nr 70 - Klubu Radnych "Obiektywni"). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. ustalenia oraz 

opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta Golina (projekt nr 72 - radnego Janusza Mirka). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie  

i Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020–2023 (projekt nr 68).  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny na 2020 rok za odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie (projekt nr 76). 

15. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  

w III kwartale 2019 roku.  

16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

17. Zapytania i wolne wnioski.  

18. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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Do porządku obrad XV sesji nie zostały wprowadzone zmiany. Przewodniczący Rady  

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

porządkiem obrad. 

Punkt 3 

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

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

W związku z powyższym protokół XIV 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 

Radny T. Duryński zapytał się jaka firma utrwalała emulsją asfaltową nawierzchnię  

z destruktu, który został położony  na gminnych drogach gruntowych. Następnie zapytał się, 

czy podczas trwającej budowy kanalizacji w Kraśnicy i Węglewie pojawiły się problemy, 

które zagrażają terminowej realizacji inwestycji. 
 

Radny J. Mirek przypomniał, że rada podjęła 24.01.2019 r. uchwałę nr V/22/2019 wyrażającą 

zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy  

ul. Kusocińskiego. W związku z tym zapytał się dlaczego do tej pory nie został podpisany akt 

notarialny finalizujący podjętą uchwałę. Następnie zapytał się jaki był koszt zakupionej przez 

gminę nieruchomości gruntowej w Rososze Kol. przeznaczonej na poszerzenie drogi oraz za 

jaką kwotę została sprzedana nieruchomość gruntowa przy ul. Partyzantów. Kolejnie zapytał 

się, czy zostało już odebrane wykonanie dróg z położonym destruktem i kto został powołany 

do komisji odbierającej tę inwestycję oraz czy komisja została powołana zarządzeniem 

burmistrza. 
 

Przewodniczący Zarządu Os. Zachód W. Staśkiewicz  podziękował za sfinansowanie 

ogrodzenia przy siłowni zewnętrznej na Os. Zachód. Następnie zapytał się, czy będzie 

ponownie ogłoszony projekt z dofinansowaniem instalacji fotowoltaicznych. Kolejnie zapytał 

się, czy planowana jest budowa chodnika po drugiej stronie ul. Okólnej.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński złożył do burmistrza pismo z interpelacjami, które 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 6 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2019. 
 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska przedstawiła zmiany, które zostały dokonane podczas 

wspólnego posiedzenia komisji rady.  
   
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 XV/66/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 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 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). 
 

Uchwała nr XV/67/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Wieloletniej Prognozy 

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

nr 6 do protokołu. 

Punkt 8 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 

stawek podatku od nieruchomości. 
  
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

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, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

wstrzymała się 1 radna (I. Kościelska). 
 

Uchwała nr XV/68/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 9 

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

XXXII/179/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący 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). 
 

Uchwała nr XV/69/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXII/179/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 
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Punkt 10 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania diet przewodniczącym zarządów osiedli w Golinie. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że podwyższenie diety ze 175,00 zł do 

200,00 zł jest zgodne ze złożonym przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 

wnioskiem z 20.11.2018 r.  
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący 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). 
 

Uchwała nr XV/70/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

diet przewodniczącym zarządów osiedli w Golinie została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Punkt 11 

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

osobowego Komisji Rewizyjnej. Następnie przytoczył treść art. 20 ust. 6 ustawy  

o samorządzie gminnym. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

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

10 radnych (E. Cieślak, T. Duryński, P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska,  

Z. Kasprzak, M. Kwaśniewski, J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński), od głosu wstrzymał 

się 1 radny (M. Aniszewski). 
 

W związku z powyższym uchwała w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej nie została podjęta. Projekt uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Punkt 12 

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

komisji ds. ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia 

ulicznego na terenie miasta Golina.  
 

Radny J. Mirek, jako wnioskodawca projektu uchwały, zgłosił radnych do składu komisji:  

P. Grochocińskiego, Z. Kasprzak i J. Mirka.  
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

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

wstrzymał się 1 radny (M. Majewski). 
 

Uchwała nr XV/71/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie powołania doraźnej komisji ds. 

ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na 

terenie miasta Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę w obradach XV sesji, która trwała od 

godz. 12:55 do godz. 13:10.  
 

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady XV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 13 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poprosił o zgłaszanie radnych do składu komisji 

skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 

2020-2023. 
 

Radny T. Duryński zgłosił radnego P. Grochocińskiego. Radny P. Grochociński wyraził 

zgodę. 
 

Radny J. Mirek zgłosił radnego M. Kwaśniewskiego. Radny M. Kwaśniewski wyraził zgodę. 
 

Radny P. Grochociński zgłosił radnego J. Mirka. Radny J. Mirek nie wyraził zgody. 
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił radną E. Cieślak. Radna E. Cieślak wyraziła zgodę. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że komisja skrutacyjna będzie pracować  

w składzie: radny P. Grochociński, radny M. Kwaśniewski, radna E. Cieślak.  
 

Następnie członkowie komisji skrutacyjnej wybrali radnego P. Grochocińskiego na funkcję 

przewodniczącego komisji. 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej P. Grochociński odczytał regulamin głosowania  

w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, który stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Komisja skrutacyjna rozdała radnym wg listy obecności karty do głosowania na ławników do 

Sądu Okręgowego w Koninie oraz karty do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego  

w Koninie, które radni po oddaniu głosów wrzucili do urny wyborczej. Następnie komisja 

opuściła salę narad w celu zliczenia głosów i spisania protokołów z wyników głosowania.  

W tym celu Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę w obradach XV sesji, która 

trwała od godz. 13:30 do godz. 13:45. 
 

Po przerwie Przewodniczący komisji skrutacyjnej P. Grochociński odczytał protokoły  

z głosowania w wyborach na ławników: do Sądu Okręgowego w Koninie stanowiący 

załącznik nr 13 do protokołu oraz do Sądu Rejonowego w Koninie stanowiący załącznik nr 

14 do protokołu. 
 

W związku z zakończeniem procedury wyborów ławników Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński odczytał uchwałę stwierdzającą wybór ławników do Sądu Okręgowego  

w Koninie i Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy uchwała powinna zostać poddana pod głosowanie. 
 

K. Kalicki wyjaśnił, że wybór ławników nastąpił w głosowaniu tajnym, natomiast uchwała 

stwierdza dokonany wybór. 
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Uchwała nr XV/72/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023 stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu. 

Punkt 14 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 

ceny na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne 

łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Przypomniał, że przedstawione ceny przez 

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie zostały negatywnie zaopiniowane przez radnych. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący 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). 
 

Uchwała nr XV/73/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaopiniowania ceny na 2020 

rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie  

z frakcjami gromadzonymi selektywnie została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 16 

do protokołu. 

Punkt 15 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Szymański odczytał protokół z przeprowadzonej 

kontroli w III kwartale 2019 roku, który stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Punkt 16 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiadając na zadane pytania powiedział: 

- na podstawie ogłoszonego przetargu na dostawę destruktu asfaltowego i kruszywa 

betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina został wybrany wykonawca tj. FHU 

"Rolmex" Władysław Marcinkowski z Cienina Zabornego. Burmistrz powiedział, że  

w poniedziałek radny T. Duryński i radny J. Mirek otrzymają kopię protokołu odbioru 

końcowego, który odbył się 20.09.2019 r. 

- odnośnie problemów związanych z budową sieci kanalizacyjnej poinformował, że  

w Kraśnicy 2 osoby nie zgadzają się na przejście sieci przez ich działki, natomiast we 

Węglewie problem ten dotyczy 6 właścicieli działek. Kolejną miejscowością, gdzie 

rozpocznie się budowa kanalizacji są Kawnice, następnie Adamów i Spławie. 
 

Radny T. Duryński zapytał się kto zapłaci za nałożenie natrysku asfaltowego na nawierzchnię 

z destruktu. Powiedział, że natrysk nie był ujęty w specyfikacji przetargowej, a wykonawcą 

była inna firma. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że usługa zostanie sfinansowana z budżetu 

gminy. Natomiast wykonawca został wybrany na podstawie ogłoszonego zapytania 

ofertowego.  
 

Inspektor UM w Golinie M. Strajch w odpowiedzi na pytania radnego J. Mirka powiedziała, 

że został podpisany akt notarialny na zbycie działki gminnej przy ul. Partyzantów  

z przeznaczeniem na poszerzenie przyległej nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym 

na kwotę 9 560 zł + VAT.  
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy zostało wcześniej sprawdzone, czy działka była już 

zagospodarowana bądź czy jest dopiero do zagospodarowania.  
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Inspektor UM w Golinie M. Strajch odpowiedziała, że wspomniana nieruchomość była już 

zagospodarowana. 
 

Radny J. Mirek zapytał się od kiedy działka była zagospodarowana i gmina nie uzyskiwała 

żadnych wpływów z tytułu podatków.  
 

Inspektor UM w Golinie M. Strajch odpowiedziała, że nie potrafi określić jak długo działka 

gminna była zagospodarowana. W momencie wystąpienia właściciela przyległej działki  

o wykup, gminna działka była już zagospodarowana. Osoba zainteresowana była już 

wcześniej powiadamiana o możliwości nabycia tej działki, jednak w tamtym czasie nie 

wystąpiła z takim wnioskiem.   
 

Radny J. Mirek zapytał się, co gmina może zrobić, aby uzyskać zaległe podatki z tytułu 

bezprawnego zajęcia nieruchomości gminnej. 
 

Inspektor UM w Golinie M. Strajch powiedziała, że na Os. Zachód jest wiele działek, które 

właściciele działek przyległych zagospodarowali na tereny zielone. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że mieszkańcy powinni wiedzieć, że skoro zajmują nie swoją 

działkę to są zobowiązani tą nieruchomość wykupić na własność. Gmina powinna 

wyegzekwować zaległe podatki za czas zajmowania nieruchomości. Natomiast osoby, które 

także zagospodarowali nieruchomości gminne powinny wystąpić do gminy o wykup. 
 

Inspektor UM w Golinie M. Strajch powiedziała, że gmina nie może nikogo zmusić do 

wykupu. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że tematem należy się zająć, ponieważ pieniądze z podatków 

stanowią dochody gminy i nie można pozwolić, aby gmina utraciła środki finansowe. 

Następnie zapytał się jaki był koszt zakupionej przez gminę nieruchomości gruntowej  

w Rososze Kol. przeznaczonej na poszerzenie drogi. 
 

Inspektor UM w Golinie M. Strajch odpowiedziała, że w wyniku rokowań gmina zapłaciła  

2 tys. zł. Natomiast odnośnie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Kusocińskiego powiedziała, że zgodnie z przepisami wykaz był ogłoszony 

do publicznej wiadomości do dnia 22 lipca br. Na podany we wniosku nr telefonu nie można 

się dodzwonić, pomimo wielokrotnych prób kontaktu, a pisma pod podanym adresem nie są 

odbierane. Nie można więc ustalić z wnioskodawcą terminu na podpisanie aktu notarialnego.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że rozmawiał z wnioskodawcą i dowiedział się, że nic mu nie jest 

wiadomo, aby mógł wykupić gminną działkę. 
 

Inspektor UM w Golinie M. Strajch poprosiła więc radnego o przekazanie wszelkich 

informacji, skoro ma dobry kontakt z wnioskodawcą. 
 

Radny J. Mirek zobowiązał się przekazać informację wnioskodawcy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie ponownej realizacji programu odnawialnych 

źródeł energii powiedział, że obecnie nie ma żadnych informacji o możliwości przystąpienia 

do programu. Oznajmił, że gmina jest zainteresowana przystąpieniem i jeżeli taka możliwość 

się pojawi będziemy w tym uczestniczyć.  

W sprawie budowy chodnika po drugiej stronie ul. Okólnej powiedział, że na razie nie jest 

planowany.  

Burmistrz w odniesieniu do złożonej interpelacji przewodniczącego W. Wojdyńskiego 

odczytał opinię prawną wydaną przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasza Lisewskiego. 

Następnie poinformował, że usunięte dane z komputerów szkoły podstawowej w Golinie 
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zostały częściowo odzyskane. Sprawa jest jeszcze w toku i po przedstawieniu na piśmie 

wszystkich uchybień w tym zakresie zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do 

poprzedniego dyrektora szkoły podstawowej w Golinie. 
 

Punkt 17 

Zapytania i wolne wnioski 

Radna E. Cieślak zapytała się o powody, dla których nie zostanie wyczyszczony w tym roku 

rów odwadniający przy firmie "Mój Ogród" w Kraśnicy.  
 

Radny T. Duryński zapytał się, czy można byłoby zwrócić  się do Starostwa Powiatowego  

w Koninie, które jest właścicielem drogi powiatowej w Adamowie o założenie barierek 

ochronnych przy rowie za przejazdem kolejowym po prawej stronie od Goliny celem 

poprawy bezpieczeństwa.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w odniesieniu do wyczyszczenia rowu w Kraśnicy 

powiedział, że obowiązek leży po stronie właściciela. Jeżeli właścicielem jest gmina to 

wyczyszczeniem powinna zająć się Gminna Spółka Wodna. 
 

Radna E. Cieślak poprosiła burmistrza o interwencję w zakresie wyczyszczenia rowu. 

Następnie wniosła o poprawę stanu dróg we Węglewskich Holendrach. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że stan dróg gminnych we Węglewskich 

Holendrach jest dobry. Nieprzejezdna jest droga powiatowa. Po interwencji w Zarządzie Dróg 

Powiatowych został przeprowadzony na terenie gminy przegląd stanu dróg powiatowych. 

Dyrektor ZDP zobowiązał się do szybkiej naprawy dróg powiatowych w Radolinie na 

odcinku od skrzyżowania w kierunku Barbarki, w Lubczu w stronę Cienina, w Głodowie,  

w Rososze oraz we Węglewskich Holendrach. Następnie poinformował, że jeden  

z prędkościomierzy na ul. Piaskowej zostanie przeniesiony na ul. Kolejową, natomiast w 2020 

roku zostanie podobne urządzenie zamontowane w Adamowie. Kolejnie oznajmił, że powiat 

opracował projekt na przebudowę drogi powiatowej w Kawnicach. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy zostały wymierzone miejsca będące własnością gminy, na 

których były wywieszone plakaty kandydatów w wyborach parlamentarnych oraz czy zostały 

wyliczone opłaty za zajęcie tych miejsc. Następnie zapytał się, czy zostały wystosowane do 

konińskich szkół średnich zapytania odnośnie liczby uczniów z terenu gminy Golina, którzy 

kończą zajęcia w godzinach wieczornych. Dane te pozwoliłyby określić, czy jest potrzeba 

przeorganizowania kursów autobusowych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się 

spotkanie z Prezydentem Konina, na którym omawiany będzie temat odpłatności za przejazdy 

uczniów szkół średnich oraz ewentualnych dodatkowych kursów autobusów.  
 

Radny J. Mirek przypomniał, że już miesiąc temu zgłaszał, aby gmina wystąpiła do szkół  

z zapytaniem ilu uczniów z naszej gminy kończy wieczorem zajęcia.  
 

Radny M. Kwaśniewski zaznaczył, że ścieżka pieszo - rowerowa przy drodze powiatowej  

ul. Kościuszki i ul. Kolejowa nie została oznakowana tak jak tego wymagają przepisy 

pomimo, że odbiór inwestycji dawno już się odbył. 
 

Radna E. Cieślak oznajmiła, że przyczepa z pieczywem, która została postawiona po drugiej 

stronie urzędu wygląda nieestetycznie i psuje wizerunek urzędu.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że przyczepa stoi na prywatnej działce  

i gmina nie może zabronić działalności w tym miejscu. 
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Sekretarz Goliny A. Górzna w odniesieniu do plakatów wyborczych stwierdziła, że 

wywieszenie materiałów wyborczych powinno odbyć się za zgodą właściciela lub zarządcy. 

Do komitetów wyborczych zostały wystosowane zapytania odnośnie zajęcia miejsc 

należących do gminy, jednak nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Poinformowała, że nie 

zostały podjęte działania obciążające kosztami komitety wyborcze.  
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy na wszystkich drogach, na których położony został 

destrukt, zostanie jeszcze wykonana nalewka z emulsji asfaltowej.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że obecnie emulsja asfaltowa została 

położona na części dróg. Na pozostałych drogach emulsja zostanie wykonana w przyszłym 

roku.   
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy został rozwiązany problem z funkcjonowaniem 

świetlicy w szkole podstawowej w Przyjmie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że godziny świetlicy szkolnej nie uległy 

zmianie.  
 

Sekretarz Goliny A. Górzna powiedziała, że dyrektor szkoły w Przyjmie została zobowiązana 

do przedstawienia faktycznego zapotrzebowania na objęcie dzieci opieką w świetlicy poza 

zajęciami lekcyjnymi. 
 

Radna U. Furmaniak zapytała sie, czy będzie uruchomiony program na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Następnie zapytała się, czy istnieje możliwość 

przejścia sieci gazociągowej pod torami w Kawnicach w kierunku Rosochy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że obecnie nie ma ogłoszonych projektów na 

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni. Następnie poinformował, że otrzymał 

jedynie słowne zapewnienia od wykonawcy, że sieć gazociągu zostanie przeprowadzona pod 

torami w Kawnicach jak i w Adamowie. 
 

Radny M. Majewski zgłosił do naprawy nawierzchnię drogi w kierunku wiatraka oraz  

o postawienie w Kawnicach za torami przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających do 

szkoły. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy został rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika przy 

drodze wojewódzkiej nr 467 w Radolinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie został jeszcze wyłoniony wykonawca. 

W przetargu termin wykonania budowy chodnika został określony na 13 grudnia 2019 r.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego 

w Koninie stanowiące załącznik nr 18 do protokołu oraz od Wojewody Wielkopolskiego 

stanowiące załącznik nr 19 do protokołu, informujące o złożonych oświadczeniach 

majątkowych. 

Punkt 18 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 15:38 obrady XV sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


