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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIX/2017 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

27 lipca 2017 roku 

 

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, Skarbnik Goliny 

Kinga Musiałkiewicz i Kajetan Kalicki pracownik Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza 

Lisewskiego. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 

Punkt 1 
XXXIX sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:09 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Urszula Furmaniak., że na ustawowy stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecna 

radna Iwona Kościelska), w związku z czym zachowane jest quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie powitała wszystkich 

uczestniczących w obradach sesji oraz przybyłych gości. 

 

Punkt 2 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała czy są propozycje zmian w porządku obrad. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że przyszło pismo odnośnie dofinasowania dla 

Sołectw Przyjma i Radolina na realizację projektów zgłoszonych do VII edycji konkursu 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Dodał, że dopóki nie będzie to ujęte w budżecie, to sołectwa 

nie mogą nic zrealizować. Potem powiedział, że był to motor do złożenia wniosku  

o wprowadzenie zmian budżetowych, a pozostałe zmiany wyjaśni pani Skarbnik. 
 

O godz. 12:12 przybyła radna I. Kościelska. Na 15 radnych obecnych jest 15. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Potem Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że wniosek został przyjęty 

 i będzie wprowadzony do porządku jako pkt. 5, a pozostałe pkt. zmienią swoją numerację. 

Następnie po odczytaniu proponowanego porządku obrad zarządziła głosowanie nad jego 

przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 

W związku z powyższym porządek obrad XXXIX sesji został przyjęty i przedstawia się 

następująco: 
 

1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2017-2020.  
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7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

8. Zapytania i wolne wnioski.  

9. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek złożył następujące zapytania: 

 W związku z podpisaniem umowy w ramach K OSI zapytał, czy są rozpisywane przetargi 

na inwestycje tj. ścieżki pieszo-rowerowe, które będą realizowane w pierwszej kolejności. 

 Czy przygotowywany jest już regulamin stypendiów dla dzieci w szkołach w Gminie 

Golina, zgodnie z zarządzeniem  burmistrza o powołaniu komisji stypendialnej? 

 Kiedy na wykonanych ulicach tj. ul. Nowej, ul. Olimpijskiej i ul. Krokusowej nastąpi 

drugi etap prac czyli utwardzenie emulsją i ponowne utwardzenie? 
 

Radny M. Wieczorek zapytał czy przejazdy kolejowe w Węglewie i Kraśnicy mają być 

zamknięte. 
 

Radna A. Kapturska zapytała jaka jest sytuacja wniosków o fotowoltaikę. 
 

Radny J. Szrama zapytał czy z Konina do Żychlina będzie jakiś autobus. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał kiedy rozpoczną się i na jakim etapie są prace na  

ul. Bohaterów II Wojny Światowej i ul. Gen. Sikorskiego. 
 

Radna I. Kościelska zapytała kiedy będzie dokończenie drogi Przyjma-Adamów. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał jakie będą koszty utworzenia od 1 września 2017 roku,  

w Szkole Podstawowej w Golinie dwóch oddziałów przedszkolnych w wymiarze opieki nad 

dziećmi dziewięciogodzinnym. Dodał, że ta sugestia wypływa z wszystkich komisji, żeby nie 

było problemów, skarg i donosów ze strony rodziców, że nie są zabezpieczone miejsca  

w przedszkolu. 
 

Punkt 4 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przechodząc do kolejnego punktu poinformowała jaka 

jest procedura wyboru I Wiceprzewodniczącego. Następnie przystąpiła do powołania  

3-osobowej komisji skrutacyjnej i poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatów do pracy  

w komisji. 
 

Radny J. Mirek zaproponował kandydaturę radnej Z. Kasprzak do pracy w komisji. 
 

Radna Z. Kasprzak wyraziła zgodę na udział w pracy komisji. 
 

Radna A. Kapturska zaproponowała kandydaturę radnego J. Mirka do pracy w komisji. 
 

Radny J. Mirek wyraził zgodę na udział w pracy komisji. 
 

Radny J. Mirek zaproponował kandydaturę radnego W. Grodzkiego do pracy w komisji. 
 

Radny W. Grodzki wyraził zgodę na udział w pracy komisji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała czy są uwagi do składu powołanej komisji 

skrutacyjnej, składającej się z radnych: Z. Kasprzak, J. Mirka i W. Grodzkiego. Następnie 

wobec braku uwag zarządziła głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego osobowego 

składu komisji skrutacyjnej. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak stwierdziła, że została powołana komisja skrutacyjna  

w zgłoszonym składzie. Następnie poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję   

I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Radny J. Mirek zgłosił radną A. Kapturską. 
 

Radna A. Kapturska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że Klub Radnych „Niezależni” popiera kandydaturę radnej 

A. Kapturskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Ze względu na brak dalszych kandydatur Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zawnioskowała 

o zamknięcie listy kandydatów. Następnie zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 

Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach 

XXXIX sesji w celu przygotowania kart do przeprowadzenia głosowania. Przerwa  

w obradach sesji trwała od godz. 12:32 do godz. 12:54. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XXXIX sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej J. Mirek odczytał regulamin wyboru Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Golinie i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie, który stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 
 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi karty do głosowania radca K. Kalicki wyjaśnił, że 

na karcie głosowania jest jedna kratka, ponieważ jest jeden kandydat. Dodał, że wyboru 

dokonuje się wstawiając znak „x” lub „+”, a wybór jest wiążący jeżeli połowa radnych 

wybierze kandydata bezwzględną większością głosów. Uzupełnił, że regulamin nie 

przewiduje możliwości głosowania przeciw tej kandydaturze, ponieważ inna kandydatura 

mogłaby być głosem przeciwnym. 
 

Radny K. Substelny zapytał czy nie może być dwóch kratek „tak” i „nie”. 
 

Radca K. Kalicki wyjaśnił, że głosem przeciwnym byłaby inna kandydatura. Dodał, że jest to 

spowodowane zapisami §5 i §6 oraz ustawy, aby dążyć do wyboru Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał co należy zmienić, żeby wnioskodawca mógł być członkiem 

komisji skrutacyjnej. 
 

Radca K. Kalicki powiedział, że zagadnienie jest szerokie, ale podstawą powinna być zmiana 

regulaminu w trybie przewidzianym statutem. 
 

Następnie radna Z. Kasprzak wyczytała kolejno z listy obecności nazwiska radnych 

przystępujących do głosowania, a radny J. Mirek wręczał im kartę do głosowania.  
 



4 

 

Radny J. Mirek w związku z ewentualnymi posądzeniami o nieuczciwość komisji 

skrutacyjnej zapytał co można zrobić. 
 

Radca K. Kalicki powiedział, że odpowiedzialność spoczywa na członkach komisji 

skrutacyjnej i jeżeli doszłoby do nieprawidłowości członkowie komisji zostaliby pociągnięci 

do odpowiedzialności. Dodał, że z tego względu wybór członków komisji jest jawny.  
 

Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Przewodnicząca Rady U. Furmaniak 

ogłosiła  przerwę, a komisję skrutacyjną poprosiła o podliczenie głosów i podanie wyników 

głosowania. Przerwa w obradach trwała od godz. 13:10 do godz. 13:20. 
 

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej J. Mirek odczytał protokół stwierdzający, 

że w wyniku tajnego głosowania radna A. Kapturska uzyskała 11 głosów i została wybrana na 

I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.  
 

Protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie powołania  

I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr XXXIX/192/2017 Rady Miejskiej 

w Golinie w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie, która 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak oraz Burmistrz Goliny M. Durczyński złożyli 

gratulacje I Wiceprzewodniczącej A. Kapturskiej. 
 

Punkt 5 

Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poprosiła  

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

na 2017 rok. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przystąpiła do omówienia zmian zawartych w uchwale. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w związku z uwagami mieszkańców 

dotyczącymi braku możliwości powrotu do domu osób pracujących do godz. 20, od  

4 września zostanie uruchomiony dodatkowy kurs autobusu MZK linii 61.  
 

Radna I. Kościelska w sprawie projektu „Pięknieje wielkopolska wieś” zapytała jak będzie 

wyglądała realizacja i czy trzeba się trzymać tego, co jest ujęte w projekcie.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że musi to być zgodne ze złożonym projektem. 

Dodał, że tą sprawą zajmuje się bliżej Olga Frońda, która była pod tym kątem na szkoleniach. 

Potem powiedział, że formy konkursu i rozstrzygnięcia ulegają co jakiś czas zmianom. 
 

Radna I. Kościelska powiedziała, że Sołectwo Przyjma ma mniejszy plac i chciałaby żeby 

było to ekonomicznie zrobione tak jak było w projekcie. 
 

Radny K. Szymański powiedział, że zadania trzeba realizować zgodnie z projektem  

i złożonym wnioskiem, bo trzeba będzie oddać dotację. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że podczas realizacji siłowni zewnętrznych 

trzeba się trzymać projektu i nic nie można nic zmieniać. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że Klub Radnych „Niezależni” skłania się do projektu 

zmian budżetowych, tym bardziej, że przeznacza się środki na rozwój wsi. Dodał, że ma 

nadzieję, iż burmistrz zadba aby piękniało miasto. 
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I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na 2017 rok wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny M. Majewski zwrócił uwagę, że w podstawie prawnej trzeba dopisać „o samorządzie 

gminnym”. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały 

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 

Uchwała Nr XXXIX/193/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Punkt 6 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Golina na lata 2017-2020, które były wynikiem zmiany kwoty planowanych 

wydatków na następne lata w zadaniu związanym z uregulowaniem gospodarki wodno-

ściekowej oraz dotacji w K OSI. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jest to zgodne z podpisaną umową. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że zmieniła się kwota dochodów, wydatków 

i wydatków majątkowych, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 1. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że spółka która zajmuje się złożeniem wniosku 

do Urzędu Marszałkowskiego kończy zbierać materiały. Dodał, że czas ogłoszenia jest trudny 

do określenia, ponieważ będzie to rozstrzygał zespół powołany przez Marszałka 

Wielkopolskiego. Potem powiedział, że w ramach K OSI Gmina Golina jest w 6 projektach. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przeczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020, a następnie zarządziła 

głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Podczas głosowania nieobecny był radny  

J. Szrama.  

Za głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 

Uchwała Nr XXXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020 została podjęta i stanowi załącznik nr 

7 do protokołu. 

Punkt 7 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

 W sprawie regulaminu stypendium powiedział, że nie jest jeszcze zakończony. 

 W sprawie 2 etapu prac na ulicach powiedział, że o 15:00 będzie spotkanie w tej sprawie. 

Dodał, że muszą być 2 dni dobrej pogody, aby było to dobrze zrobione. 

 W sprawie przetargów na K OSI powiedział, że nie są jeszcze rozpisane, ponieważ tylko  

2 pracowników się tym zajmuje. Dodał, że najważniejszą sprawą było uregulowanie 

gospodarki wodno-ściekowej, na którą składa się budowa sieci kanalizacyjnej na terenie 

aglomeracji Golina tj. w Kraśnicy, Węglewie, Kawnicach, przejściu pod torami  

w Adamowie i w części Spławia oraz modernizacja oczyszczalni ścieków Golinie. Potem 
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powiedział, że w tym roku był zaplanowany odcinek w Spławiu (od DK 92 do początku 

wsi oraz do Sali OSP), ul. Słowackiego (od ronda lewa strona do dawnego SKR-u),  

ul. Kusocińskiego (od drogi ul. Poniatowskiego do wysokości stadionu) i ul. Bohaterów II 

Wojny Światowej (od Ośrodka Zdrowia do ul. Cmentarnej), a za rok będzie Węglew 

(jedna i druga strona). 

 W sprawie przejazdu kolejowego powiedział, że na odcinku Konin-Września nic nie 

będzie robione. Dodał, że prace remontowe są prowadzone tylko na odcinku Konin-

Zachód oraz we Wrześni. Potem powiedział, że będzie tymczasowa zmiana organizacji 

ruchu na czas zamknięcia przejazdów kolejowych, co przełożyło się na uzyskanie 

znaczących ilości kamieni do wykorzystania.  

 W sprawie zapytania radnej Kapturskiej powiedział, że na stronie internetowej jest lista 

166 osób spełniających kryteria oraz lista rezerwowa. 

 W sprawie zapytania rannego J. Szramy powiedział, że nic nie wie w tym temacie. 

Dodał, że szkoła w Żychlinie znajduje się w gestii Starostwa Powiatowego w Koninie.  

 W sprawie rozpoczęcia prac na ul. Bohaterów II Wojny Światowej i ul. Gen. Sikorskiego 

powiedział, że w środę o godz. 9:00 będzie podpisana umowa z  wyłonionym w przetargu 

wykonawcą Eko-Bud Lisewo. Dodał, że w pierwszym przetargu startowała jedna firma, 

która przedstawiła kosztorys większy niż planowany w budżecie i była konieczność 

unieważnienia przetargu. Potem powiedział, że w drugim przetargu spośród 5 firm,  

3 firmy spełniały kryteria i wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

 W sprawie drogi Przyjma-Adamów powiedział, że jest taka możliwość, tylko trzeba to 

uzgodnić. 

 W sprawie kosztów utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego powiedział, że nie ma 

takich wyliczeń. Dodał, że 1 sierpnia pracownicy wracają z urlopu i wtedy będzie to 

obliczone. Uzupełnił, że zostało to zasygnalizowane na ostatnich komisjach. 
 

Punkt 8 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny M. Majewski zapytał czy jest możliwość dokończenia drogi do wiatraka przy użyciu 

destruktu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wszystko jest możliwe, ale wymaga 

przegłosowania dodatkowych środków finansowych. Dodał, że można wziąć wykonawcę aby 

określił jakie są koszty. 
 

Radny M. Majewski zwrócił uwagę na rozkopaną drogę do p. Pogorzelskich. 

 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w ramach porozumienia z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej uda się dowieźć tam kamień. 
 

Radny J. Mirek zapytał jak wygląda sytuacja drogi powiatowej Spławie-Adamów. Dodał, że 

według jego informacji została tylko 1 osoba została do przekonania, aby inwestycja mogła 

być realizowana. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że tylko jedna osoba na długości 200 m nie 

wyraziła zgody. Dodał, że prace mają być wykonane na tej szerokości drogi, która istnieje, ale 

powiat chciał uregulować wszystkie rzeczy i organizował spotkania. Potem powiedział, że 

jest  to na długości 10 arów i ta osoba mogłaby mieć 4 wjazdy, przez co wartość działki by 

wzrosła, ale nie wyraża zgody. Potem powiedział, że w sprawie gruntów i dróg gminy 

zarządzeniem został powołany zespół. 
 

Radny J. Mirek zapytał czy są prowadzone rozmowy z tą osobą. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że rozmowy trwają cały czas, ale nie jest to 

mieszkaniec ani Spławia ani Adamowa. Dodał, że w przyszłości ma możliwość sprzedania tej 

ziemi jako działki. 
 

Radny J. Mirek zapytał czy zostały poczynione kroki dotyczące remontu mieszkania 

socjalnego na stadionie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jest cały kosztorys z firmy Mar-Bud 

Marciniak. Dodał, że jest również zapytanie kosztorysowe dotyczące remontu budynku na  

ul. 1 Maja po budynku dawnej gminy. Potem powiedział, że w ramach kosztorysu ofertowego 

chciałby sprawdzić oferty innych firm działających na terenie gminy. Dodał, że remont dachu 

nad częścią socjalną budynku na stadionie to kwota brutto 27 933,00 zł, remont dachu nad 

częścią mieszkalną budynku razem z kominem to kwota 12 010,00 zł, elewacja części 

socjalnej z przedłużeniem, gdzie są szatnie to 36 836,91 zł, a elewacja części mieszkalnej 

razem ze schodami to 29 275,00 zł. Potem powiedział, że remont samej części mieszkalnej 

obejmuje kwotę około 42 000,00 zł. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że może lokalne firmy remontowo-budowlane dałyby 

korzystniejsze oferty. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że całość zadania to kwota 106 055,70 zł. 
 

Radny K. Szymański zapytał czy kwota ta jest liczona bez instalacji elektrycznej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że bez instalacji eklektycznej. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że sugestia jest taka, aby tej rodzinie zrobić warunki do 

mieszkania tj. m.in. elektrykę, podłogi i wentylację.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński wyjaśnił jakie elementy remontu dachu obejmuje kwota 

12 010,00 zł. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że było spotkanie o rewitalizacji i został złożony projekt odnośnie 

stadionu i być może stadion zostanie wpisany w Gminny Program Rewitalizacji. Dodał, że 

chodzi o to, żeby stworzyć rodzinie normalne warunki do mieszkania, a za te środki żeby 

wynająć lokalną firmę remontowo-budowlaną. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że musi być przedstawiony kosztorys ofertowy  

porównywalny albo tańszy. Dodał, że każda firma z terenu gminy będzie preferowana, ale 

musi być oferta. Potem uzupełnił, że jest to baza wyjściowa do rewitalizacji, żeby wiedzieć 

jaka jest potencjalna kwota. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że wycena dotyczy tylko budynku, a stadion obejmuje m.in. 

ogrodzenie i trybuny. 
 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że na nowo utwardzonej drodze konieczny jest trójkąt, bo 

jest niebezpiecznie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział powiedział, że zmianę organizacji ruchu 

trzeba opracować. 
 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że gdy była to droga gruntowa to była podporządkowana,  

a teraz jest główna. 
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Radny W. Grodzki powiedział, że na dobudowanym piętrze urzędu nie ma żadnej tabliczki na 

drzwiach i trzeba to zrobić żeby to było uporządkowane. Potem wskazał, że trzeba 

uporządkować ul. Krasińskiego tj. wyciąć chaszcze i rozwalić budkę, bo dzieją się tam różne 

rzeczy, które przeszkadzają mieszkańcom. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nie jest uregulowany status prawny, ale jest 

ustne zapewnienie, że jeden współwłaściciel się zgadza. Dodał, że jest taka potrzeba i trzeba 

będzie wykorzystać potencjał Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ponieść koszty 

transportu. 
 

Radny M. Kwaśniewski podziękował za wykonanie drogi na ul. Nowej i powiedział, że 

zmienił się status tej ulicy, a skrzyżowanie z ul. Strażacką stało się drogą równorzędną. 

Dodał, że konieczny byłby znak pierwszeństwa przejazdu, a żeby nie uszkodzić nowych dróg 

trzeba ustawić znaki 3,5 t. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że wykonawca drogi na ul. Olimpijskiej powiedział, że ciężkie 

pojazdy nie zagrażają drodze, jeżeli jest dobra podbudowa. Dodał, że bardziej szkodzi, gdy 

mały samochód albo quad szarpie, a duży samochód ubija drogę. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że należy obciąć gałęzie topoli przy stadionie, ponieważ 

przy silnym wietrze się łamią. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jest zgoda Starostwa Powiatowego na 

wycięcie, bo jedna z szyb na budynku zarządu została zbita. Dodał, że topole stwarzają 

zagrożenie uszkodzenia budynku. Potem powiedział, że jest również zgoda na wycięcie topoli 

i wierzb w Węglewie. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że kategorie dróg na ul. Nowej i ul. Strażackiej są różne. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że musi być znak pierwszeństwa przejazdu. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że ul. Strażacka jest z pierwszeństwem przejazdu i chodzi o to 

żeby postawić drugi znak. 
 

Radny M. Wieczorek powiedział, że na drodze w kierunku torów kolejowych są dwie duże 

niebezpieczne dziury wypełnione wodą, które trzeba załatać. Potem powiedział, że na drodze 

powiatowej w kierunku Węglewskich Holendrów zostały zakończone prace remontowe,  

a zostały znaki drogowe.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że znaki zostaną zabrane. 
 

Radny L. Kwiatkowski złożył wniosek o postawienie znaków ograniczenia prędkości na  

ul. Poprzecznej ze względu na bezpieczeństwo tj. jeden na wysokości p. Szumińskiego i drugi 

od bloku nr 10. Potem powiedział, że na połączeniu dróg przy ul. Nowej i ul. 22 Lipca 

zaczyna się robić wyrwa w nawierzchni. Potem zapytał czy zjazd z ul. Olimpijskiej na 

 ul. Poniatowskiego będzie robił zarząd dróg powiatowych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jest to teren prywatny pana Derdy, który 

zaproponował pewną kwotę na którą gminę nie jest stać. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że większość mieszkańców ul. Olimpijskiej proponuje zamknąć 

tą ulicę i zrobić ślepą ulicę, bo tamtego przejazdu nie ma. 
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że jeżeli pan Derda nie wyraża zgody to należy zrobić 

zakaz wjazdu. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że droga jest po to żeby z niej korzystać, ale nie 

ma powodu dla którego gmina miałaby robić drogę na części prywatnej.  
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że jeżeli nie jest zaplanowana budowa ul. Targowej, to 

nie powinno się mówić, że będzie zrobiona.  
 

Radny W. Grodzki powiedział, że wszystkie ulice są do zrobienia, ale nikt nie określa kiedy 

będzie zrobione. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że gdyby były środki to w pierwszej kolejności 

należałoby zrobić ul. Pułaskiego. Dodał, że na ul. Targową musiałyby być środki od 

Marszałka związane z łącznikiem drogi wyższego rzędu i działalnością gospodarczą. 
 

Radny L. Kwiatkowski powiedział, że była taka dyskusja na ten temat i obecnie ta ulica nie 

będzie robiona, więc prosi żeby nie było takich głosów. 
 

Radna Z. Kasprzak zapytała na jakim etapie jest budowa drogi na ul. Łąkowej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jest już zrobiona cała dokumentacja i ma być 

ogłoszony przetarg, bo do listopada musi być ta droga zrobiona. Dodał, że wystąpił z prośbą 

do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dodatkowe środki na realizacje tego zadania. 
  
Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że łatanie dziur w asfalcie jest nieefektywne, bo na 

zakręcie przy państwu Wesołowskich trzeci rok wybija się ta sama dziura. Potem zapytał jaka 

jest cena 1 m
 
destruktu, bo w przyszłym roku są plany zrobienia z funduszu sołeckiego dwóch 

dróg. Dodał, że jest tam do zrobienia ok 4 m i chciałby znać koszt 1m
2 

nawierzchni. Potem  

w sprawie drogi Adamów-Przyjma powiedział, że jeżeli nie zostanie tam zrobiony tłuczeń to 

wożenie kamieni jest bez sensu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że chciałby żeby z funduszu sołeckiego więcej 

środków przekazać na drogi. Odnośnie wyceny powiedział, że kwota za trzy ulice wyniosła 

ok 90 tys. zł. razem z nawierzchnią bitumiczną i kamieniem natryskowym, tak jak to wygląda 

w Kraśnicy. Dodał, że potrzebuje czasu, aby zrobić wycenę. 
 

Radny L. Kwiatkowski zapytał jaka jest sytuacja przystanków z odzysku, bo miał być 

naprawiony przystanek na ul. Kolejowej, bo mieszkańcy chcą godziwie przystanąć. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że w grudniu było spotkanie z dyrektor tamtej firmy i była 

przygotowywana umowa przekazania, ale 18 maja zwolnił się z firmy, która wynajmowała 

biuro w tej firmie. Dodał, że umowa, którą przygotował prawnik została przekazana,  

a obecnie odzewu nie ma. Potem powiedział, że obecnie wynajmuje biuro i innej firmie  

i tworzy nową firmę. Dodał, że będzie się starał żeby nowa firma zainwestowała w te 

przystanki, a z tamtą firmą nie ma kontaktu. Potem, poprosił żeby radni z komisji doraźnej do 

spraw harmonogramu odnowy ulic i dróg w gminie pozostali po sesji w celu ukonstytuowania 

i rozpoczęcia prac od września. 
 

Punkt 9 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 14:50 obrady XXXIX 

sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 
Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Beata Szymczak      

 Urszula Furmaniak 


