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P R O T O K Ó Ł   NR  XVI/2019 

XVI sesji Rady Miejskiej w Golinie 

28 listopada 2019 r. 

 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 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 

XVI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:02 Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

obecnych jest 14 radnych (nieobecna radna 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.  
 

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

Radny J. Mirek zawnioskował o poszerzenie porządku obrad XVI sesji o przedstawienie 

protokołu doraźnej komisji ds. ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy 

brakującego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Golina. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego J. Mirka. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał porządek obrad XVI 

sesji po wprowadzonej zmianie: 
 

1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XV 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 85).    

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

na lata 2019-2027 (projekt nr 86). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego (projekt nr 78).   

9. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 

inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (projekt nr 

82). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno– 
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wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (projekt nr 83). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2020 (projekt nr 77).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt nr 80). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uchwalonego ponownie wniosku sołectwa 

Kraśnica dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na 2020 rok (projekt 

nr 79). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu dla 

jednostki OSP Adamów (projekt nr 84).  

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

Wniosków i Petycji (projekt nr 71 - Klubu Radnych "Obiektywni"). 

16. Przedstawienie protokołu doraźnej komisji ds. ustalenia oraz opracowania 

harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Golina. 

17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

18. Zapytania i wolne wnioski.  

19. Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad odczytanym 

porządkiem obrad XVI sesji po wprowadzonej zmianie. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że obrady XVI sesji będą przebiegały 

zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
 

Punkt 3 

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

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół XV 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 P. Grochociński i radny J. Mirek przekazali burmistrzowi puchar oraz nagrody, które 

otrzymali za zajęcie II miejsca w "XIII Samochodowym Rajdzie Nawigacyjnym dla 

Samorządowców" zorganizowanym przez WORD w Koninie wspólnie z Urzędem Gminy  

w Grzegorzewie oraz KPP w Kole. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy podczas konferencji odnośnie walorów inwestycyjnych  

i turystycznych terenów przyautostradowych zostały podjęte jakieś decyzje.  
 

Radny P. Grochociński zapytał się, czy zostało wystosowane pismo do Konińskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na opracowanie przez gminę dokumentacji 
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technicznej na zagospodarowanie nieruchomości gruntowej przy blokach oraz kiedy jest 

możliwe, aby ta dokumentacja została przygotowana.  
 

Radny T. Duryński zapytał się kiedy otrzyma protokół z odbioru wykonania dróg  

z nawierzchnią z destruktu, o który wnioskował na poprzedniej sesji. 
 

Radny J. Mirek zapytał się o problemy związane z realizacją budowy sieci kanalizacyjnej 

oraz czy istnieje zagrożenie zakończenia wykonania inwestycji w określonym terminie.  
 

Radny T. Duryński wniósł o naprawę nawierzchni na parkingu przed Przychodnią Zdrowia  

w Golinie. Zapytał się na co została wykorzystana kostka brukowa, która znajdowała się na 

placu ZGKiM w Golinie. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że Rada Miejska w Golinie podejmowała 

stanowisko w sprawie przeprowadzenia przez obecnego właściciela pilnego remontu budynku 

Przychodni Zdrowia w Golinie. Powiedział, że istnieje zagrożenie zamknięcia gabinetu 

ginekologicznego z powodu nie spełnienia wymogów nałożonych przez Sanepid. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że termin przystosowania gabinetu ginekologicznego do 

wymaganych warunków został określony do 30 listopada br. Nie wiadomo, czy lekarzom uda 

się przedłużyć ten termin. Istnieje realne zagrożenie zamknięcie gabinetu ginekologicznego,  

z którego usług mogą obecnie korzystać kobiety w ramach NFZ. Rozbudowa i remont 

budynku, które rozpoczął 2 lata temu nowy właściciel, przebiegają bardzo opieszale. 

Właściciel nie wywiązuje się z warunków podpisanej umowy. Poprosiła burmistrza  

o interwencję i przeprowadzenie rozmowy z właścicielem budynku przychodni.  
 

Radna E. Cieślak poprosiła o uprzątnięcie terenu we Węglewskich Holendrach przy budynku, 

w którym znajdują się mieszkania komunalne. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że należy podjąć decyzję odnośnie 

przyszłości budynku po szkole podstawowej w Spławiu, który niszczeje i jest tam straszny 

bałagan. 

Punkt 6 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2019. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński  przypomniał, że zmiany zaproponowane przez radnych 

podczas wspólnego posiedzenia komisji rady zostały uwzględnione.  
   
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 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 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). 
 

Uchwała nr XVI/74/2019 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. 
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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 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 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). 
 

Uchwała nr XVI/75/2019 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 obniżenia średniej 

ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. Następnie 

złożył wniosek o ustalenie kwoty w wysokości 52,00 zł za 1 dt. 
 

Ze względu na brak innych propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

złożonym wnioskiem. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 

podatku rolnego w kwocie 52,00 zł za 1dt. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 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). 
 

Uchwała nr XVI/76/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 15 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). 
 

Uchwała nr XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
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domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 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). 
 

Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno– 

wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 

2020. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 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). 
 

Uchwała nr XVI/79/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2020 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
  

Punkt 12 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
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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). 
 

Uchwała nr XVI/80/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Punkt 13 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

uchwalonego ponownie wniosku sołectwa Kraśnica dotyczącego przyznania środków 

funduszu sołeckiego na 2020 rok. 
 

Radny M. Majewski powiedział, że we wniosku powinien być podział zaplanowanych 

środków na projekt chodnika i wykonanie budowy chodnika.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że zebranie wiejskie uchwaliło zadanie i za 

określoną kwotę będzie możliwa jego realizacja. Jeżeli nie wystarczy środków na realizację 

budowy chodnika na całej długości, inwestycja zostanie wykonana etapowo.   
 

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

głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 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). 
 

Uchwała nr XVI/81/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia uchwalonego 

ponownie wniosku sołectwa Kraśnica dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego 

na 2020 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Punkt 14 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przekazanie pojazdu dla jednostki OSP Adamów. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 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). 
 

Uchwała nr XVI/82/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przekazanie pojazdu dla jednostki OSP Adamów została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Punkt 15 

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

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, złożony przez Klub Radnych "Obiektywni". 
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Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 3 radnych (U. Furmaniak, M. Majewski, K. Substelny), przeciw 10 radnych  

(M. Aniszewski, T. Duryński, P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak,  

M. Kwaśniewski, J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński), od głosu wstrzymała się 1 radna 

(E. Cieślak). 
 

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

Wniosków i Petycji nie została podjęta. Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Punkt 16 

Radny J. Mirek odczytał protokół doraźnej komisji ds. ustalenia oraz opracowania 

harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Golina, który 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jest opracowywana dokumentacja na budowę 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Oznajmił, że jeszcze w tym roku zostaną założone 

lampy na ul. Ogrodowej.  
 

Radny J. Mirek oznajmił, że problemy z oświetleniem ulicznym na terenie gminy należy 

rozwiązać do końca obecnej kadencji samorządu.   
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła sołtysów, aby wskazali miejsca  

w sołectwach, gdzie brakuje oświetlenia drogowego.  
 

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

godz. 13:30 do godz. 13:45.  
 

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

Punkt 17 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiadając na zadane pytania powiedział: 

- na konferencji odnośnie walorów inwestycyjnych i turystycznych terenów 

przyautostradowych zostały przedstawione nowe kierunki działalności Stowarzyszenia A2 

Wielkopolska. Jej odbiorcami byli samorządowcy, przedsiębiorcy i zainteresowani 

poszukiwaniem nowych ścieżek pozyskiwania inwestorów. Prelekcje dotyczyły współpracy 

świata biznesu z samorządem, skutecznych działań promocyjnych oraz wpływu miast na 

inwestycje. Przedstawiono także możliwości promocji turystyki, agroturystyki i dziedzictwa 

kulinarnego.  
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Spółki 

Autostrada A-2. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że przedstawiciele Spółki Autostrada A-2 nie 

uczestniczyli w konferencji. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że w ostatnim numerze "Przeglądu 

Konińskiego" w zamieszczonym artykule "Warto tu mieszkać", gminy przedstawiały swoje 

główne walory i atrakcje.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi: 
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- w sprawie zagospodarowania nieruchomości gruntowej przy blokach, których właścicielem 

jest Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa powiedział, że zostały powzięte ustalenia  

o przekazaniu gminie gruntów, jednak stosowne pismo jeszcze nie zostało wysłane, 

- zobowiązał się, że w najbliższym czasie radny T. Duryński otrzyma protokół odbioru  

z wykonanych dróg w nawierzchni z destruktu, 

- z wykonawcą budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy odbywane są cyklicznie 

spotkania. Główne problemy związane są przede wszystkim z nie wyrażeniem zgody przez 

właścicieli na przejścia przez prywatne działki. Oznajmił, że nie ma zagrożenia realizacji 

inwestycji w określonym terminie, 

- na naprawę nawierzchni na parkingu przed Przychodnią Zdrowia obecnie nie ma środków, 

w przyszłym roku należy zająć się problemem, 

- do właściciela budynku przychodni zostało wysłane pismo przedsądowe, w wyniku którego 

zobowiązał się wywiązać z warunków umowy w terminie do 30 czerwca br. jednak terminu 

nie dotrzymał. Burmistrz stwierdził, że wielkim błędem była sprzedaż budynku. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że obecnie najważniejsze jest utrzymanie działalności 

gabinetu ginekologicznego. Właściciel zakładał zorganizować gabinet w dobudowanej części 

budynku, jednak nie jest ona jeszcze wykończona i wszystko wskazuje, że długo nie będzie. 

Sanepid określił dostosowanie warunków w gabinecie na 30 listopada br. Termin ten  

w obecnej sytuacji nie jest  jednak możliwy do dotrzymania. Przychodnia będzie starała się  

o wydłużenie terminu, ale istnieje zagrożenie zamknięcia gabinetu ginekologicznego. 

Podkreśliła, że właściciel budynku nie wywiązuje się z umowy i ze zobowiązań. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że właściciel powinien postarać się o środki  

z zewnątrz na rozbudowę budynku użyteczności publicznej.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że mieszkanie w budynku komunalnym we 

Węglewskich Holendrach zostało opuszczone przez lokatora, który pozostawił ogromny 

bałagan. Oznajmił, że pracownicy ZGKiM w najbliższym czasie zrobią tam porządek. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie budynku po szkole podstawowej w Spławiu 

przyznał, że budynek nie nadaje się do remontu i należy zastanowić się nad jego przyszłością. 

Może należałoby przymierzyć się do jego sprzedaży. Zasugerował, aby rada sołecka 

zaproponowała jakieś rozwiązanie. 
 

Punkt 18 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny J. Mirek zapytał się, czy została podpisana umowa na zimowe utrzymanie dróg. 

Następnie zapytał się, czy została wydana opinia prawna w sprawie rozwiązania umowy  

o pracę z panem Kubackim. Kolejno zapytał się, czy burmistrz posiada informacje dotyczące 

Wspólnoty Gruntowej miasta Golina. Następnie zapytał się, czy zostały podjęte jakiekolwiek 

działania odnośnie ujednolicenia nazwy szkoły w Kawnicach z jej adresem i siedzibą we 

Węglewie.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Wspólnota Gruntowa miasta Golina nie 

ma uregulowanych własności. Odnośnie szkoły podstawowej w Kawnicach powiedział, że nie 

zostało wystosowane pismo z zapytaniem do instytucji oświatowych. Stwierdził, że 

społeczność lokalna nie jest zainteresowana zmianą nazwy szkoły. Następnie powiedział, że 

zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmować się będzie Spółka ZGKiM w Golinie. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że zimowe utrzymanie dróg gminnych wynika 

z zadań statutowych spółki.  
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że otrzymał pismo anonim, które 

konsultował z radcą prawnym T. Lisewskim i nie będzie ono rozpatrywane.  
 

Radca prawny T. Lisewski oznajmił, że anonim nie spełnia znamion wniosku bądź skargi. Nie 

jest nam znany także jego nadawca.  

 

Punkt 19 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:50 obrady XVI sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


