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P R O T O K Ó Ł   NR  XVIII/2019 

XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie 

30 stycznia 2020 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, Skarbnik Goliny 

Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XVIII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:10 Przewodniczący Rady 

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

radnych obecnych jest 13 radnych (nieobecna radna Anna Kapturska i radna Zofia Kasprzak), 

w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, 

obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał klauzulę RODO i 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 XVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XVII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 105).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (projekt nr 81).    

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 

314/5 i 314/15 w obrębie nr 0009 Kawnice z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną  

(projekt nr 98). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013 - 2020”  (projekt nr 99).   

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Adamów, 

Kawnice, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Spławie, Węglew (projekt nr 100). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Golinie na 2020 rok (projekt nr 101). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 

rok (projekt nr 102).  

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

Wniosków i Petycji (projekt nr 93 - Klubu Radnych "Obiektywni"). 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

15. Zapytania i wolne wnioski.  

16. Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie zostały wniesione zmiany. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że obrady XVIII sesji będą przebiegały 

zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu XVII 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. 
 

W związku z powyższym protokół XVII 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 M. Kwaśniewski zapytał się o konsekwencje finansowe w związku z podpisaną 

umową z MZGOK Sp. z o.o. w Koninie w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 

odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy.  
 

Radny T. Duryński zapytał się, czy firma INEA będzie kontynuowała budowę sieci 

światłowodowej na terenie gminy. Następnie zapytał się, czy gmina planuje w najbliższym 

czasie  budowę cmentarza komunalnego. 
 

Radna U. Furmaniak zapytała się, czy podczas Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego 

organizowanego przez Urząd Marszałkowski odnośnie finansów samorządowych 

skierowanych na działania społeczności lokalnych była mowa o dodatkowych środkach dla 

samorządów. Następnie zapytała się, czy na podstawie podpisanego aktu notarialnego 

budynek świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku stał się własnością gminy. 
 

Radny M. Majewski powiedział, że KRUS organizuje konkurs plastyczny "Bezpiecznie na 

wsi". W związku z tym warto byłoby poinformować o tym szkoły, aby dzieci mogły zgłosić 

swoje prace plastyczne do konkursu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że III Memoriał im. Dariusza Kuszyńskiego 

w Szkole Podstawowej w Kawnicach został zorganizowany na bardzo wysokim poziomie. 

Następnie także pochwalił organizację XIII Samorządowego Kolędowania, które odbyło się 

na hali widowiskowo-sportowej w Golinie.  
 

Punkt 6 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 

rok 2020. 
 

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. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

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

P. Grochociński, W. Grodzki, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

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

Uchwała nr XVIII/93/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Punkt 7 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Następnie przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany i dyskutowany 

podczas wspólnych posiedzeń komisji jeszcze w 2019 roku oraz w styczniu 2020 roku. 

Powiedział, że według zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej opłaty i koszty 

zagospodarowania odpadów komunalnych muszą się równoważyć. W związku z tym stawka 

opłaty za odpady selektywne będzie procedowana w wysokości 17 zł.   
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy zostaną wprowadzone ulgi w opłatach dla 

mieszkańców, którzy posiadają kompostowniki. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że w lutym będą omawiane projekty uchwał 

związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym także z obniżeniem opłaty za 

posiadanie kompostowników.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że gmina nie może dopłacać do gospodarki 

odpadami komunalnymi. Nie należy także sugerować się wysokościami stawek opłat  

w innych gminach.   
 

Radny P. Grochociński oznajmił, że stawka w  wysokości 17 zł jest najniższą jaką można 

było wziąć pod uwagę, aby system gospodarki odpadami komunalnymi się bilansował. 
 

Radna E. Cieślak powiedziała, że kwota 17 zł będzie znacznym obciążeniem finansowym dla 

dużych rodzin. Aby gmina nie dopłacała do systemu odpadów należy zwiększyć ściągalność 

zaległości w opłatach za odpady komunalne. 
 

Ze względu na brak dalszych 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. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

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

P. Grochociński, W. Grodzki, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

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

Uchwała nr XVIII/94/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za jednomyślne przyjęcie 

zaproponowanych stawek opłaty. Następnie oznajmił, że zostanie zwiększona windykacja 

zaległości w płatnościach za odpady komunalne. 
 

Punkt 8 

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

na nieodpłatne przejęcie działek nr 314/5 i 314/15 w obrębie nr 0009 Kawnice  

z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. 
 

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. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
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Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

P. Grochociński, W. Grodzki, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

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

Uchwała nr XVIII/95/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie działek nr 314/5 i 314/15 w obrębie nr 0009 Kawnice z przeznaczeniem 

pod drogę wewnętrzną została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw 

do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński wniósł o dopisanie drugiego gminnego koordynatora 

programu w osobie Joanny Kukulskiej. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem burmistrza. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

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

nad jego przyjęciem z przyjętą zmianą. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

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

P. Grochociński, W. Grodzki, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

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

Uchwała nr XVIII/96/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zgłoszenia sołectw do 

Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020” została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Punkt 10 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich 

Strategii Rozwoju Wsi: Adamów, Kawnice, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Spławie, Węglew. 
 

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. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

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

P. Grochociński, W. Grodzki, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

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

Uchwała nr XVIII/97/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii 

Rozwoju Wsi: Adamów, Kawnice, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Spławie, Węglew została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2020 rok. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

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

P. Grochociński, W. Grodzki, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

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

Uchwała nr XVIII/98/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie  ustalenia ramowego planu 

pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2020 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu. 

Punkt 12 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.  
 

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. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

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

P. Grochociński, W. Grodzki, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

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

Uchwała nr XVIII/99/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2020 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

Punkt 13 

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

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 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 było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 4 radnych (U. Furmaniak, I, Kościelska, M. Majewski, K. Substelny), przeciw 7 

radnych (T. Duryński, P. Grochociński, W. Grodzki, M. Kwaśniewski, J. Mirek,  

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

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 11 do 

protokołu. 
 

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

godz. 13:08 do godz. 13:30.  
 

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

Punkt 14 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiadając na zadane pytania powiedział: 

-  roczna umowa podpisana z MZGOK Sp. z o.o. w Koninie gwarantuje zagospodarowanie 

odpadów komunalnych odbieranych przez ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie od właścicieli 

nieruchomości z terenu naszej gminy, 
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- odnośnie kontynuacji budowy światłowodu przez firmę INEA powiedział, że jeżeli 

mieszkańcy będą zainteresowani podłączeniem się do sieci, firma będzie realizować 

inwestycję,  

- budowa cmentarza komunalnego obecnie nie jest jeszcze planowana, ponieważ teren 

przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego nie jest własnością gminy. 

Najpierw należy wykupić działki od właścicieli, więc w budżecie gminy będzie trzeba 

zabezpieczyć na ten cel środki finansowe i zająć się tą sprawą, 

- podczas Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski odnośnie finansów samorządowych nie było przedstawionych informacji  

o dodatkowych środkach dla samorządów,  

- odnośnie budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku powiedział, że na podstawie 

podpisanego aktu notarialnego gmina jest właścicielem budynku. 
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział, że po długotrwałych, trudnych rozmowach  

i negocjacjach budynek świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku jest już własnością gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że podczas spotkania z dyrektorami szkół 

przekaże informację o konkursie plastycznym organizowanym przez KRUS. Następnie 

pochwalił także organizację i przygotowanie III Memoriału im. Dariusza Kuszyńskiego  

w Szkole Podstawowej w Kawnicach oraz XIII Samorządowego Kolędowania w hali 

widowiskowo-sportowej w Golinie. 

Punkt 15 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił naprawę zagłębienia na parkingu przed Przychodnią Lekarską 

w Golinie, w którym podczas opadów zbiera się woda.  
 

Radny P. Grochociński zgłosił do naprawy ubytki w nawierzchni ulicy Poprzecznej przy 

blokach nr 1a i 10 oraz przy dojeździe do bloku nr 8. Następnie poprosił o przeczyszczenie 

kanalizacji burzowej na odcinku od ul. Poprzecznej w kierunku do ul. Kolejowej. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska poinformował, że kanalizacja na zgłoszonym odcinku 

została już przeczyszczona. 
 

Radny T. Duryński podziękował burmistrzowi M. Durczyńskiemu i mecenasowi  

T. Lisewskiemu za pozytywne zakończenie sprawy świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku  

i związane z tym wyprostowanie zaniedbań działalności poprzedniego burmistrza.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że naprawa na parkingu przed przychodnią  

w Golinie zostanie zlecona ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie. 
 

Radca prawny T. Lisewski przekazał, że do właściciela budynku Przychodni Lekarskiej  

w Golinie zostało wystosowane wezwanie do wywiązania się z zapisów umowy. Jednak nie 

ma jakiejkolwiek reakcji i odpowiedzi ze strony właściciela.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że w związku z niewywiązywaniem się  

z warunków umowy rozważane jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Następnie 

powiedział, że w związku z planowanym uporządkowaniem terenów przy blokach w tym 

roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa, która pozwoli na zorganizowanie 

parkingów i wybudowanie dróg dojazdowych do bloków.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że w ramach doraźnej poprawy nawierzchnia 

na ul. Poprzecznej zostanie naprawiona.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

wyraziła pisemną zgodę na przekazanie gminie nieruchomości przy bloku ul. Kolejowej 1, 

natomiast nie posiadamy takiej zgody od Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która 

jest właścicielem części gruntu przy ul. Poprzecznej.  
 

Punkt 16 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

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

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


