P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2017
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
13 lipca 2017 roku
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
Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz i Kajetan Kalicki pracownik Kancelarii
Radcy Prawnego Tomasza Lisewskiego. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Punkt 1
XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:10 Przewodnicząca Rady
Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15
radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Stefan Szczepaniak), w związku z czym podjęte
uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej
½ radnych.
Punkt 2
Radny W. Wojdyński złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji punktów 6, 7, 8 i 9
dotyczących przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych
w ośmioletnie szkoły podstawowe.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak złożyła wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji
o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Goliny.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem
złożonym przez radnego W. Wojdyńskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw 4 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został przyjęty.
Następnie odbyło się głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Przewodniczącą Rady
U. Furmaniak.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
W związku z powyższym wniosek Przewodniczącej Rady U. Furmaniak został przyjęty.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przedstawiła porządek obrad z wprowadzonymi
zmianami:
1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia po Gimnazjum im.
Mikołaja Kopernika w Golinie włączonym do Szkoły Podstawowej im. Juliusza
Słowackiego w Golinie.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej i wewnętrznej
w miejscowości Węglew-Kolonia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Golina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania planu odnowy
dróg i ulic w gminie Golina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na
lata 2017-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny.
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Radny W. Wojdyński złożył wniosek poszerzenia porządku obrad sesji w punkcie 13
o odwołanie radnego Lecha Kwiatkowskiego z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady.
W związku z tym złożył pisemny wniosek, który podpisało 4 radnych. Wniosek stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak stwierdziła, że złożony wniosek spełnia przepisy ustawy
o samorządzie gminnym dotyczące odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego.
Następnie zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez radnego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw 5 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został przyjęty.
Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak ponownie odczytała porządek obrad ze zmianą:
1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia przeznaczenia mienia po Gimnazjum
im. Mikołaja Kopernika w Golinie włączonym do Szkoły Podstawowej im. Juliusza
Słowackiego w Golinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej i wewnętrznej
w miejscowości Węglew-Kolonia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Golina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania planu
odnowy dróg i ulic w gminie Golina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina
na lata 2017-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny.
13. Odwołanie radnego z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem
porządku obrad XXXVIII sesji po wprowadzonych zmianach.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych.
W związku z powyższym porządek obrad XXXVIII sesji został przyjęty.
Punkt 3
Radny K. Substelny zawnioskował o przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji bez
odczytywania na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym protokoły z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Golinie
zostały przyjęte.
Punkt 4
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny J. Mirek zapytał się kto będzie zajmował się pomocą żywnościową dla najbardziej
potrzebujących na terenie gminy w związku z rezygnacją przez p. Michała Zielezińskiego
z działalności stowarzyszenia.
Radny W. Wojdyński poinformował o poszerzeniu Klubu Radnych "Niezależni"
o 2 członków: radnego K. Szymańskiego i radnego M. Wieczorka.
Radny K. Substelny odczytał pismo dotyczące rozdysponowania kruszywa do utwardzania
dróg gruntowych na terenie gminy w związku z krążącymi pomówieniami jego osoby jako
nadzorującej prace równania gminnych dróg. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radna I. Kościelska zapytała się, czy założony monitoring na terenie wyrobiska pożwirowego
w Przyjmie obejmuje teren wyrobisk "Przyjma I", "Przyjma II" i "Przyjma III". Oznajmiła, że
mieszkańcy informują o ponownym przywożeniu odpadów na teren wyrobisk "Przyjma I"
i "Przyjma II".
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zgłosiła naprawę nawierzchni asfaltowej na drodze
w Głodowie.
Radna A. Kapturska w celu poprawienia bezpieczeństwa na drodze zgłosiła obcięcie gałęzi
drzewa wierzby, które zasłaniają widoczność przy posesji p. Borkiewiczów wyjeżdżającym
na tzw. schetynówkę w Spławiu Kolonia.
Radny W. Wojdyński zgłosił o pilne wykonanie poprawy nawierzchni drogi gruntowej na
ul. Liliowej w Golinie.
Radny K. Substelny zawnioskował o udzielenie informacji odnośnie ubiegłorocznych
podpaleń pól i łąk na terenie gminy.
Radny M. Majewski zgłosił naprawę nawierzchni asfaltowej drogi w Kawnicach zniszczonej
podczas zakładania odcinka wodociągu.
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Radny M. Kwaśniewski zawnioskował o ustawienie znaku drogowego informującego
o ścieżce rowerowej przy wyjeździe z ul. Górniczej na ul. Kolejową. Oznajmił, że ze względu
na ograniczoną widoczność wspomniany wyjazd jest bardzo niebezpieczny.
Radny J. Szrama wniósł o odpowiednie oznakowanie ścieżki rowerowej na drodze
powiatowej na odcinku Adamów - Brzeźniak.
Punkt 6
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
przeznaczenia mienia po Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie włączonym do
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wraz z uzasadnieniem.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia
przeznaczenia mienia po Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie włączonym do
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 7
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze gminnej i wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia wraz z uzasadnieniem.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze
gminnej i wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 8
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
nazwy ulic w mieście Golina wraz z uzasadnieniem.
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że należy wykonać nowe mapy miasta Golina ze
zmienionymi nazwami ulic.
Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany nazwy ulic
w mieście Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Punkt 9
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie powołania
doraźnej komisji ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic w gminie Golina wraz
z uzasadnieniem.
Radny M. Majewski zapytał się, czy zaproponowany w projekcie uchwały skład osobowy
komisji jest stały i nie będzie można go zmieniać.
Radny J. Mirek jako projektodawca omawianego projektu uchwały oznajmił, że w skład Rady
Miejskiej w Golinie weszli radni reprezentujący 4 komitety wyborcze. Zamysłem utworzenia
4 osobowej komisji było więc, aby w skład komisji wszedł radny z każdego komitetu
wyborczego. Radni są radnymi całej gminy, a nie tylko okręgów wyborczych i dlatego
powinni być obiektywni. Zapewnił, że zaproponowany skład osobowy komisji bezstronnie
opracuje harmonogram dróg i ulic kwalifikujących się do budowy i naprawy. Stwierdził, że
4 osobowy skład komisji jest optymalny.
Radny M. Majewski zauważył, że przy parzystej liczbie członków może wystąpić problem
podczas rozstrzygnięć głosowań.
Radny J. Mirek stwierdził, że zaproponowani członkowie komisji podczas prac wspólnie
i bezproblemowe wypracują plan, więc obecnie nie widzi żadnego problemu, że skład komisji
nie jest nieparzysty.
Radny W. Wojdyński powiedział, że wątpliwości zgłaszane przez radnego M. Majewskiego
są bezzasadne. Przypomniał, że skład komisji został zaproponowany podczas wspólnego
posiedzenia komisji rady i może zostać poszerzony o kolejnych radnych, którzy będą chcieli
brać udział w pracach doraźnej komisji.
Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXXVIII/187/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie powołania doraźnej
komisji ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic w gminie Golina została podjęta i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 10
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.
Radny M. Wieczorek zapytał się gdzie ma być budowany proponowany odcinek wodociągu
w Kraśnicy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że jest to odcinek wodociągu do
nieruchomości p. Szadkowskiego.
Radny J. Mirek złożył pisemny wniosek o wprowadzenie następujących zmian do budżetu na
2017 rok:
1. z działu 801 rozdział 80101 §6060 - zakup kosiarki samojezdnej do Szkoły Podstawowej
w Kawnicach kwotę 10 000,00 zł przenieść do działu 926 rozdział 92605 §4270,
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2. z działu 900 rozdział 90095 §6050 - konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś", projekt
"Spławie - wieś wspierająca rozwój talentów i zachowania dziedzictwa" kwotę 10 000,00 zł
przenieść do działu 926 rozdział 92605 §4270,
3. dział 926 rozdział 92605 §4270 kwotę 20 000,00 zł przeznaczyć na remont pomieszczeń
mieszkalnych znajdujących się na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie zgodnie
z zaleceniami pokontrolnymi z 14 maja 2015 r. Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu,
Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Golinie.
Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radny K. Szymański złożył wniosek o wprowadzenie następujących zmian do budżetu na
2017 rok:
1. z zaproponowanego przez burmistrza zadania przebudowa ulic Olimpijskiej i Krokusowej
w Golinie oraz przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Myśliborzu i drogi
w Brzeźniaku kwotę 98 400,00 zł przeznaczyć na zadanie: przebudowa ulic Olimpijskiej,
Krokusowej i Nowej w Golinie oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr
472 064 obręb Radolina (zjazd z górki do łąk),
2. w dziale 600 rozdział 60016 §6050 kwotę w wysokości 100 000,00 zł pochodzącą
z wolnych środków finansowych z 2016 r. przeznaczyć na opracowanie dokumentacji
technicznej zadania " Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Golina - Sługocinek".
Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radny W. Wojdyński złożył wniosek o przeniesienie z działu 801 rozdział 80104 §2540
z zaproponowanej kwoty w wysokości 84 171,10 zł kwotę 4 428,00 zł do działu 754 rozdział
75412 §6060 z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Węglew.
Natomiast pozostałą kwotę wprowadzić do wolnych środków w budżecie gminy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że wniosek radnego J. Mirka jest zasadny. Jednak
najpierw należy opracować kosztorys i zakres remontu budynku mieszkalnego na terenie
stadionu. Powiedział, że przy szkole w Kawnicach jest obszerny teren porośnięty trawą
i niezbędny jest zakup nowej kosiarki. Potwierdził także zasadność wniosku radnego
K. Szymańskiego odnośnie przebudowy ul. Nowej. Zwrócił jednak uwagę, że wnioskowany
odcinek ul. Nowej łączy się z ul. Targową, której kosztorys budowy wynosi ok. 950 tys. zł.
Zamierza więc w przyszłym roku pozyskać dofinansowanie na wybudowanie drogi na
ul. Targowej. Natomiast zjazd do łąk z drogi gminnej w Radolinie musi zostać wykonany
z masy asfaltowej. Odnośnie opracowania dokumentacji projektu ścieżki pieszo - rowerowej
na odcinku Golina - Sługocinek oznajmił, że wnioskowana kwota 100 000,00 zł może nie
wystarczyć oraz nie ma pewności, czy inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Poprosił radnych o przyjęcie w zmianach budżetowych środków na
przebudowę drogi dojazdowej do cmentarza w Myśliborzu oraz drogi w Brzeźniaku.
Następnie zawnioskował o wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości 3 146,33 zł
zwiększającej dotację na zwrot części podatku akcyzowego zarówno po stronie dochodów
i wydatków.
Radny K. Szymański powiedział, że w złożonym wniosku dotyczącym zjazdu do łąk określił,
aby nawierzchnia była asfaltowa.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że zawnioskował aby kwotę 84 171,10 zł zdjąć z dotacji
podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ze względu na
przeanalizowanie sprawy dofinansowania placówki przez Komisję ds. Oświaty, Kultury
i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej w sytuacji kiedy gmina nie ma obowiązku w tym roku
przyznawać dotacji prywatnemu przedszkolu. Natomiast opracowanie dokumentacji na
projekt ścieżki pieszo - rowerowej Golina - Sługocinek będzie argumentem do rozpoczęcia
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w przyszłym roku inwestycji przez właściciela drogi tj. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu.
Burmistrz Goliny M. Durczyński przyznał, że wybudowanie ścieżki pieszo - rowerowej jest
niezbędne ze względu na poprawę bezpieczeństwa na drodze i dlatego nie ustaje
w rozmowach z dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby inwestycję doprowadzić do
skutku.
Radny W. Wojdyński powiedział, że powołana komisja doraźna ds. opracowania planu
odnowy dróg i ulic w gminie Golina sprawdzi stan drogi dojazdowej do cmentarza
w Myśliborzu oraz drogi w Brzeźniaku i jeżeli stan tych dróg jest zły to na pewno drogi te
zostaną uwzględnione w harmonogramie naprawy dróg gminnych.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała złożone wnioski do zmian budżetowych.
Następnie zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez radnego J. Mirka.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego J. Mirka został przyjęty.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez
radnego K. Szymańskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego K. Szymańskiego został przyjęty.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez
radnego W. Wojdyńskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został przyjęty.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez
Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
W związku z powyższym wniosek Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego został przyjęty.
Radny W. Wojdyński złożył wniosek o dokonanie w budżecie gminy na 2017 rok stosownych
zmian w związku z przegłosowanymi wnioskami.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok wraz z przegłosowanymi
poprawkami.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na
2017 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XXXVIII sesji, która
trwała od godz. 13:40 do godz. 14:15.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XXXVIII sesji Rady
Miejskiej w Golinie.
Punkt 11
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2017-2020, które są konsekwencją przyjętych zmian w uchwale
budżetowej.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020
z przegłosowanymi poprawkami wynikającymi z przyjętej uchwały w sprawie zmiany
budżetu na 2017 rok.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXXVIII/189/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020 została podjęta i stanowi załącznik nr
13 do protokołu.
Punkt 12
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Goliny z uzasadnieniem jej rozpatrzenia.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXXVIII/190/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Goliny została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Punkt 13
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poprosiła radnego W. Wojdyńskiego o ponowne
przedstawienie złożonego wniosku radnych o odwołanie radnego L. Kwiatkowskiego
z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.
Radny W. Wojdyński odczytał treść wniosku o odwołanie radnego L. Kwiatkowskiego
z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.
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I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski ustosunkował się do przedstawionego wniosku.
Oznajmił, że uzasadnienie wniosku o odwołanie jego osoby z funkcji wiceprzewodniczącego
rady nie jest wiarygodne. Przytoczył treść protokołu z sesji 24 czerwca 2015 r. odnośnie
złożenia przez grupę radnych i przewodniczących rad osiedlowych wniosku o utworzenie
funduszu osiedlowego w Golinie. Przypomniał, że nie miał możliwości podpisania wniosku
przed jego złożeniem, ponieważ nikt z wnioskodawców z nim nie rozmawiał. Na sesji radna
Z. Kasprzak stwierdziła, że każdy z pozostałych radnych może podpisać się pod wnioskiem,
co też uczynił. Oznajmił, że głosował za przyjęciem utworzenia funduszy osiedlowych.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że radny L. Kwiatkowski dopisał się jako wnioskodawca
złożonego wniosku, a powinien tylko podpisać się pod wnioskiem, jeżeli uznał poprzeć
wniosek.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski stwierdził, że radny W. Wojdyński mści się na
jego osobie.
Radny W. Wojdyński odpowiedział, że demokracja nie kieruje sie prawem zemsty.
Radna Z. Kasprzak potwierdziła, że mówiła, że każdy z radnych może podpisać się pod
wnioskiem, ale to nie oznaczało, aby radny dopisał się jako wnioskodawca. Stwierdziła, że
wnioskodawcami była grupa radnych, którzy od dawna domagali się utworzenia funduszy
osiedlowych i w tej sprawie został złożony wniosek w dniu 24 czerwca 2015 r.
Radny J. Mirek poinformował, że niedawno wystąpił do burmistrza o udzielenie informacji
publicznej w zakresie złożonych wniosków przez radnych Rady Miejskiej w Golinie.
Przeglądając złożone wnioski zauważył, że radny L. Kwiatkowski dopisał się jako
wnioskodawca do wniosku o utworzenie funduszy osiedlowych, co doprowadziło do zmiany
treści wniosku.
Radny M. Majewski zawnioskował o zamknięcie dyskusji radnych.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała procedurę głosowania wniosku
o odwołanie radnego z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Następnie odczytała regulamin
głosowania wniosku o odwołanie radnego z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Kolejnie
powiedziała, że należy wybrać komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania.
Kolejnym punktem będzie przeprowadzenie tajnego głosowanie.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zaproponowała powołanie 3-osobowej komisji
skrutacyjnej i poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji.
Radny M. Kwaśniewski zgłosił radnego J. Mirka do pracy w komisji.
Radny J. Mirek wyraził zgodę na udział w pracy komisji.
Radna A. Kapturska zgłosiła radną Z. Kasprzak do pracy w komisji.
Radna Z. Kasprzak wyraziła zgodę na udział w pracy komisji.
Radny J. Mirek zgłosił radną A. Kapturską do pracy w komisji.
Radna A. Kapturska wyraziła zgodę na udział w pracy komisji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak podała, że w skład komisji skrutacyjnej wejdą radni:
A. Kapturska, Z. Kasprzak i J. Mirek. Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem
zaproponowanego osobowego składu komisji skrutacyjnej.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak stwierdziła, że została powołana komisja skrutacyjna
w zgłoszonym składzie.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XXXVIII sesji w celu
przygotowania kart do przeprowadzenia głosowania. Przerwa w obradach sesji trwała od
godz. 14:45 do godz. 15:00.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XXXVIII sesji Rady
Miejskiej w Golinie.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej J. Mirek przypomniał zasady przeprowadzenia tajnego
głosowania.
Następnie radna Z. Kasprzak wyczytała kolejno z listy obecności nazwiska radnych
przystępujących do głosowania, a radna A. Kapturska wręczała im kartę do głosowania.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Przewodnicząca Rady U. Furmaniak
ogłosiła przerwę, a komisję skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów, a następnie o podanie
wyników głosowania. Przerwa w obradach trwała od godz. 15:13 do godz. 15:20.
Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej J. Mirek odczytał protokół stwierdzający,
że w wyniku tajnego głosowania radny L. Kwiatkowski został odwołany z funkcji
I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. Za odwołaniem opowiedziało się
8 radnych, przeciw odwołaniu było 6 radnych.
Protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego z funkcji
I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak podziękowała radnemu L. Kwiatkowskiemu za
współpracę w Prezydium Rady Miejskiej w Golinie.
Radny L. Kwiatkowski także złożył podziękowania za współpracę w Prezydium Rady.
Oświadczył, że na wrześniowej sesji rady w punkcie "Zapytania i wnioski radnych" będzie
zadawał pytania niektórym radnym, do których ma wiele wątpliwości w zakresie ich
dotychczasowej działalności. Oznajmił, że osobiście zaprosi na sesję sołtysów oraz lokalne
media.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr XXXVIII/191/2017 Rady
Miejskiej w Golinie w sprawie odwołania I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Golinie, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Punkt 14
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
- w sprawie współpracy z Bankiem Żywności w zakresie pomocy żywnościowej dla
najbardziej potrzebujących powiedział, że MOPS w Golinie będzie pomagał p. Michałowi
Zielezińskiemu w dalszej działalności. Będziemy musieli także zorganizować pomieszczenie
do składowania otrzymywanej żywności. Oznajmił, że bardzo ważna jest współpraca
z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych;
- odnośnie rozdysponowania kruszywa na drogach gminnych w związku ze złożonym pismem
radnego K. Substelnego oznajmił, że sprawa zostanie wyjaśniona.
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Radny K. Substelny powiedział, że jest pomawiany o 900 t. kruszywa, które rzekomo nie
zostało rozdysponowane na drogach.
Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie A. Łeska stwierdził, że podczas kontroli Komisja
Rewizyjna najprawdopodobniej pominęła jedną usługę skruszenia gruzu w okresie zimowym
2016 r., a na drogi kruszywo zostało rozwiezione dopiero wiosną tego roku i stąd pochodzą te
rozbieżności.
Radna I. Kościelska przypomniała, że z protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej wynika,
że w dokumentacji nie ma pokrycia na ok. 872 t. skruszonego gruzu.
Radny W. Wojdyński zapytał się radnego K. Substelnego przez kogo jest pomawiany.
Radny K. Substelny odpowiedział, że sołtys Rosochy p. R. Kruszyna przekazał mu, że radny
W. Wojdyński opowiada, iż zostało wywiezione nie wiadomo dokąd 900 t. kruszywa.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że w rozmowie z sołtysem R. Kruszyną stwierdził tylko, że
w dokumentach jest rozbieżność w ilości ok. 900 t. pomiędzy skruszonym a rozwiezionym na
drogach kruszywem. W rozmowie nie powiedział, że za ten fakt odpowiedzialny jest radny
K. Substelny. W związku z tym powiedział, że domaga się konfrontacji z p. R. Kruszyną.
Radny K. Substelny powiedział, że nadzorował prace na drogach, które wcześniej burmistrz
wskazywał do utwardzenia i naprawy. Wszystkie więc drogowe prace były konsultowane
z burmistrzem.
Radny W. Wojdyński powiedział, że Komisja Rewizyjna nie stwierdziła, iż nastąpiła
defraudacja skruszonego gruzu.
Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie A. Łeska ponownie powiedział, że nie została
uwzględniona jedna usługa skruszenia gruzu i dlatego powstała przytaczana rozbieżność.
Radny J. Mirek zaproponował zakończyć powyższą dyskusję. Stwierdził, że skoro burmistrz
obiecał wyjaśnić sprawę to dyskusja jest bezprzedmiotowa.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie monitoringu na wyrobisku pożwirowym
w Przyjmie odpowiedział, że obejmuje on zasięgiem tylko obszar wykopanych beczek.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zleciła
zainstalowanie monitoringu tylko terenu, gdzie składowane są beczki. Natomiast wstępna
kalkulacja kosztów zutylizowania beczek wykopanych w Przyjmie i Depauli (gmina
Krzymów) wynosi 8,5 mln zł. Następnie powiedział, że pani Prokurator stwierdziła, że
wykopane beczki nie są dowodem w sprawie.
Radny J. Mirek zapytał się, czy policja nie mogłaby założyć jeszcze jednej kamery
obejmującej monitoringiem obszar pozostałych wyrobisk w Przyjmie.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że działania wyższych służb zmierzają do tego, aby
nałożyć na gminę wydanie decyzji do uprzątnięcia i zutylizowania beczek na koszt
właściciela, a jeżeli właściciel nie wywiąże się z obowiązku to wykonanie decyzji
w zastępstwie będzie musiała wykonać gmina.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi:
- w sprawie naprawy nawierzchni w asfalcie na drogach gminnych powiedział, że
w najbliższym czasie naprawy zostaną wykonane;
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- obcięcie gałęzi wierzby na skrzyżowaniu w Spławiu zostanie zlecone Spółce ZGKiM
w Golinie;
- odnośnie wyrównania drogi na ul. Liliowej w Golinie powiedział, że przeprowadzi ustalenia
z dotychczasowym wykonawcą w zakresie naprawy drogi;
- w sprawie podpaleń pól i łąk na terenie gminy powiedział, że zwróci się o udzielenie
odpowiedzi do Komendy Policji w Koninie;
- odnośnie naprawy nawierzchni asfaltowej w Kawnicach powiedział, że kierownik ZUW
w Koninie p. Stanisław Zalewski twierdzi, że nawierzchnia została odtworzona;
- w sprawie oznakowania wyjazdu z ul. Górniczej w Golinie stwierdził, że należy przemyśleć
jakie byłoby najlepsze rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo.
Radny M. Kwaśniewski oznajmił, że przed wyjazdem musi być znak drogowy "Ustąp
pierwszeństwa" oraz znak informacyjny "Przejście dla pieszych i ścieżka rowerowa".
Radny K. Szymański zaproponował, aby na ul. Górniczej zorganizować
jednokierunkowy z wjazdem od ul. Kolejowej, a wyjazdem do ul. Okólnej.

ruch

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie oznakowania ścieżki rowerowej na odcinku
Adamów - Brzeźniak odpowiedział, że właścicielem drogi jest powiat, więc należy sprawę
zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Punkt 15
Zapytania i wolne wnioski
Radny J. Mirek powiedział, że po wykonaniu nawierzchni z destruktu na ul. Olimpijskiej
należy ograniczyć tam tonaż pojazdów do 3,5 t. Następnie poprosił burmistrza
o uruchomienie środków w budżecie z rezerwy celowej dla Os. Wschód z przeznaczeniem na
wykonanie tabliczek z nazwami ulic. Poprosił również o zasypanie dziury na drodze
ul. Targowej.
Radny L. Kwiatkowski zapytał się kiedy zostanie oddana do użytkowania hala widowiskowo
- sportowa w Golinie. Wniósł o uprzątniecie terenu działki na narożniku ul. Kościuszki
i ul. Mickiewicza. Następnie zapytał się o plany zagospodarowania budynku po restauracji
"Smakosz" oraz czy zostanie zlikwidowany pomnik na Pl. K. Wielkiego w związku z ustawą
o dekomunizacji.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że termin odbioru hali widowiskowo sportowej planowany jest na 31 sierpnia 2017 r. jednak należy liczyć się również
z miesięcznym opóźnieniem. Odnośnie działki przy ul. Mickiewicza odpowiedział, że
właściciel działki planuje budowę pasażu handlowego. Natomiast budynek po restauracji
"Smakosz" będzie ujęty w Programie Rewitalizacji Gminy.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Sejm przyjął nowelę ustawy o zakazie propagowania
komunizmu, która reguluje kwestie usunięcia obiektów budowlanych o charakterze
nieużytkowym, np. pomników, gloryfikujących ustrój totalitarny.
Radna Z. Kasprzak poprosiła burmistrza, aby porozmawiał z właścicielem budynku
przychodni w Golinie o dokończenie rozpoczętego remontu budynku.
Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że właściciel budynku zobowiązał się
przeprowadzić gruntowny remont budynku ośrodka zdrowia w Golinie. Jednocześnie obiecał,
że ponownie porozmawia z właścicielem budynku.
Radny J. Szrama zapytał się, czy będą zorganizowane gminne dożynki.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie zostało ustalone czy będą
zorganizowane gminne dożynki.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w załączonym wykazie do ustawy o zakazie
propagowania komunizmu został wpisany pod pozycją 238.8 pomnik na Pl. K. Wielkiego
w Golinie.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że pomnik jest w wykazie podpisanego porozumienia
polsko - radzieckiego z 1994 r. i w związku z tym bez zgody Ambasady Rosyjskiej nie
mogliśmy zlikwidować pomnika.
Radny J. Mirek przypomniał, że rozpoczęły się prace nad opracowaniem Programu
Rewitalizacji Gminy Golina, jednak na pierwszym spotkaniu było mało mieszkańców.
Radny W. Wojdyński zapytał się kiedy zostanie założone oświetlenie drogowe na
ul. Nałkowskiej.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe
w Kaliszu zleciła opracowanie dokumentacji wykonania oświetlenia. Termin wykonania
dokumentacji został określony do 30 września br. Środki pozyskane z amortyzacji mają także
zostać przeznaczone na ponumerowanie słupów oświetleniowych.
Radny M. Majewski zapytał się na jakim etapie są sprawy związane z realizacją
uporządkowania gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że trwa przygotowanie wszystkich
dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku, który gmina musi złożyć do 25 lipca br.
Następnie wniosek będzie rozpatrywać w Urzędzie Marszałkowskim komisja konkursowa.
Radny M. Majewski zapytał się, czy będzie budowana ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku
Golina - Kawnice wzdłuż drogi krajowej k-92 w ramach likwidacji miejsc niebezpiecznych.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad podzieliła wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na dwa odcinki: Golina - Węglew
i Węglew - Konin. Jednak nie jest jeszcze znany termin rozpoczęcia inwestycji.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że obecnie trwają prace czyszczenia rowów
odwadniających wzdłuż drogi krajowej k-92.
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się, czy będzie ustawiona tablica
z planem miasta na Pl. K. Wielkiego. Następnie powiedział, że z ul. Cmentarnej jest zakaz
wjazdu na parking przed cmentarzem, jednak nie wszyscy kierowcy przestrzegają znaku
zakazu wjazdu. W związku z tym poprosił o kontrole przez służby policji i straży miejskiej.
Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał się, czy gmina zleci wykonanie
tabliczek z nazwami ulic na Os. Zachód i Os. Wschód.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w pierwszej kolejności należy złożyć
zapytania ofertowe i zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.
Radna I. Kościelska zapytała się, czy właściciel działki wyraził zgodę na ustawienie
monitoringu na wyrobisku pożwirowym w Przyjmie.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że właściciel wyraził zgodę na zainstalowanie
kamery.
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Radna A. Kapturska podziękowała Przewodniczącej Rady U. Furmaniak za reprezentowanie
gminy w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa",
w którym sołectwo Spławie zajęło I miejsce.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo p. Barbary Zaorskiej dotyczące
przyznania mieszkania komunalnego. Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Radny J. Mirek zapytał się ile w gminie jest osób oczekujących na przydzielenie mieszkania
socjalnego. Powiedział, że można byłoby pomyśleć o partnerstwie publiczno - prywatnym
w rozwiązaniu problemu mieszkań komunalnych.
Sołtys Adamowa T. Duryński podziękował burmistrzowi i radnym za przyznanie środków
finansowych na wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Adamowie.
Punkt 16
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:40 obrady XXXVIII
sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Urszula Furmaniak
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