P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2016
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
24 listopada 2016 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, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk, Zastępca Skarbnika Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz
Lisewski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXVIII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 13:05 Przewodnicząca Rady
Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15
radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Janusz Szrama), w związku z czym podjęte
uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej
½ radnych.
Punkt 2
Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez gminę
projektu systemowego „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim
RPWP.07.02.01-30-0014/15, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie
społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi
społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszy Społecznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Golinie na lata 2017 - 2020.
9. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Do przedstawionego porządku obrad XXVIII sesji nie zostały wniesione zmiany.
Punkt 3
Radny K. Substelny zawnioskował o przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji bez
odczytywania na dzisiejszej sesji.
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
W związku z powyższym protokoły z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały
przyjęte.
Punkt 4
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny J. Szrama o godz. 13:15 przyszedł na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zadał następujące pytania:
- jak będzie wyglądała organizacja komunikacji zastępczej w czasie planowanej modernizacji
linii kolejowej na odcinku Warszawa - Poznań,
- jakiej sprawy dotyczyła rozprawa w Sądzie Rejonowym w Koninie z powództwa przeciwko
gminie o wydanie nieruchomości,
- jaki wynik finansowy za okres 10 miesięcy wypracowała Spółka ZGKiM w Golinie,
- na jaką kwotę został określony czynsz za dzierżawę nieruchomości zabudowanej stacją
paliw w Golinie.
Radny J. Mirek zapytał się, czy w 2017 r. zostanie wybudowany i będzie funkcjonował na
terenie gminy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Następnie poprosił
o przedstawienie szczegółów umowy zawartej z Zakładem Usług Wodnych w Koninie
dotyczącej inwestycji uregulowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy.
Radna A. Kapturska poprosiła o przedstawienie działań samorządu w zakresie planowanych
zmian w oświacie.
Radny W. Wojdyński zapytał się na jaki cel zostanie przeznaczony zaciągnięty kredyt
w wysokości 2 mln zł oraz jakie odpady zbierane selektywnie mieszczą się w kodzie 200199,
a ich cena za odbiór w MZGOK w Koninie wynosi brutto 1,08 zł za 1 tonę.
Punkt 6
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez gminę projektu systemowego „LUS”
Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
na
lata
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego wraz
z uzasadnieniem.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy po zakończeniu realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez kolejne
24 miesiące zachowujące trwałość projektu w budżecie gminy będzie trzeba zapewnić środki
finansowe na jego kontynuację.
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Kierownik MOPS D. Kamińska odpowiedziała, że po zakończeniu projektu gmina
zobowiązuje się przez okres 24 miesięcy kontynuować działania. Obecnie nie są jeszcze
znane koszty, jednak myśli iż będą to niższe koszty.
Ze względu na brak dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła
głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia
i przystąpienia do realizacji przez gminę projektu systemowego „LUS” Lokalne Usługi
Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15, realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszy Społecznego została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4
do protokołu.
Punkt 7
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok
2017 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 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2017 została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2017 - 2020 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 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2017 - 2020 została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 9
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał 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.
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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 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/142/2016 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 7 do protokołu.
Punkt 10
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała opinię z Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w sprawie projektu obniżenia stawek podatku rolnego na rok 2017 z kwoty 52,44 zł za 1 dt do
kwoty 50,00 zł za 1 dt, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radna Z. Kasprzak o godz. 13:45 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego wraz
z uzasadnieniem.
Radna Z. Kasprzak o godz. 13:50 wróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska złożyła wniosek o uchwalenie podatku
rolnego w wysokości 45,00 zł, uzasadniając wniosek złą sytuacją w rolnictwie w związku
z dwuletnią suszą oraz spadkiem cen skupu żyta.
Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że stawki podatku od nieruchomości na 2017
rok zostały przyjęte na poziomie tegorocznych stawek. Uważa, że także podatek rolny
powinien zostać uchwalony w wysokości obowiązującej w tym roku. Zaznaczył, że
niesprawiedliwe byłoby obniżenie tylko podatku rolnego.
Radny K. Szymański oznajmił, że popiera wniosek radnej I. Kościelskiej. Powiedział, że
koszty w rolnictwie corocznie wzrastają, natomiast dochody uzyskane z działalności rolniczej
spadają. Uważa więc, że stawka podatku rolnego na przyszły rok powinna zostać obniżona
w stosunku do obecnie obowiązującej.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w gorszej sytuacji są osoby, które straciły
pracę i utrzymują się z zasiłku dla bezrobotnych. W dużo poważniejszej sytuacji materialnej
są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
Radny W. Grodzki oznajmił, że w naszej gminnej demokracji bardzo trudno jest uzyskać
kompromis. Powiedział, że w poprzednich latach rolnicy zawsze byli traktowani jak
uprzywilejowana społeczność.
Radny K. Szymański stwierdził, że w Wielkopolsce coraz łatwiej jest znaleźć pracę, a nie
pracują ci, którym nie chce się pracować. Na polskim rynku pracy zatrudniani są Ukraińcy,
ponieważ Polacy nie chcą pracować.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że pracodawcy oferują najniższe
wynagrodzenie, a najczęściej poszukiwani są pracownicy fizyczni w wieku produkcyjnym.
Na rynku brak jest pracy dla osób w wieku 50+.
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez
radną I. Kościelską.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 3 radnych, przeciw 7 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnej I. Kościelskiej został odrzucony.
Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego
projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 12 radnych, przeciw 3 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego została podjęta
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 11
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Punkt 12
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
- odnośnie organizacja komunikacji zastępczej w czasie planowanej modernizacji linii
kolejowej na odcinku Warszawa - Poznań powiedział, że trasa będzie zamknięta w okresie od
czerwca 2017 r. do lipca 2018 r. Za organizację transportu zastępczego odpowiedzialny jest
Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Rozwiązania dotyczące transportu zastępczego mają być
znane do końca bieżącego roku. Poinformował, że nie wyraził zgody na zamknięcie w czasie
modernizacji przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie gminy.
Radni I. Kościelska, W. Wojdyński i M. Kwaśniewski o godz. 14:18 wyszli z obrad sesji.
Stan obecnych radnych wynosi 12.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy będą zrywane i wymieniane tory
kolejowe.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że będzie modernizowana przede wszystkim
tylko napowietrzna linia.
Radny M. Kwaśniewski o godz. 14:27 powrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych
wynosi 13.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie rozprawy w Sądzie Rejonowym w Koninie
z powództwa przeciwko gminie o wydanie nieruchomości powiedział, że sprawa dotyczy
nieruchomości gruntowej o pow. 12 m2 znajdującej się w Golinie Kolonia przed przejazdem
kolejowym. Sprawa została odroczona. Następnie przedstawił wynik finansowy ZGKiM
Sp. z o.o. w Golinie stan na dzień 30 października br. oraz zakres usług spółki i stan
zatrudnienia.
Radny W. Wojdyński o godz. 14:33 powrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi
14.
Radna I. Kościelska o godz. 14:35 powróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi
15.
Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej stacją paliw
w Golinie przy ulicy Parkowej powiedział, że dzierżawa została określona na 5 lat
z miesięcznym czynszem dzierżawy w wysokości netto 1 500,00 zł. Kolejnie odnośnie
budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powiedział, że został złożony
wniosek o przyznanie dotacji i jest opracowywany projekt budowy pszoku. Odnośnie
uregulowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy wyjaśnił, że głównym
beneficjentem inwestycji jest Zakład Usług Wodnych w Koninie. Został złożony wniosek
dotyczący pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji. Następnie
w kwestii planowanych zmian w systemie oświaty powiedział, że jeszcze nie są znane
szczegóły planowanej reformy oświaty. Poinformował, że samorządy negatywnie
zaopiniowały proponowane zmiany w systemie oświaty.
II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski o godz. 14:45 wyszedł z obrad sesji. Stan
obecnych radnych wynosi 14.
Z-ca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, że kredyt w wysokości 2 mln zł został
zaciągnięty na sfinansowanie planowanego budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów
i może zostać wykorzystany na rozliczenie budowy hali widowiskowo - sportowej.
Radny K. Szymański o godz. 14:53 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13.
Radna A. Kapturska o godz. 14:55 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie odpadów zbieranych selektywnie mieszczących
się w kodzie 200199 powiedział, że z uzyskanych informacji z MZGOK w Koninie wynika,
że kod ten zawiera zmieszany papier z tworzywem sztucznym i szkłem. Następnie
przypomniał, że spółka MZGOK za odbiór i odzysk odpadów komunalnych zaproponowała
na 2017 rok cenę w wysokości 365,77 zł netto, która to przez gminy została negatywnie
zaopiniowana. W wyniku tego cena została obniżona o 45,74 zł od zaproponowanej.
Następnie przedstawił wielkości odpadów odstawianych do MZGOK w Koninie przez
poszczególne gminy.
Radni K. Szymański i M. Majewski o godz. 14:58 wrócili na obrady sesji. Stan obecnych
radnych wynosi 14.
Radna A. Kapturska o godz. 15:00 wróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi
15.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski o godz. 15:02 wyszedł z obrad sesji. Stan
obecnych radnych wynosi 14.
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Radna A. Kapturska zapytała się, czy ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie brała udział w przetargu na
wywóz odpadów w gminie Lądek.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Spółka nie brała udziału w przetargu
w gminie Lądek.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że nie rozumie jak można do jednego kodu odpadów
kwalifikować odpady, które są odbierane selektywnie.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski o godz. 15:14 powrócił na obrady sesji. Stan
obecnych radnych wynosi 15.
Punkt 13
Zapytania i wolne wnioski
Radny K. Szymański zapytał się, czy ceny za odbiór odpadów komunalnych obniżą się, jeżeli
do MZGOK w Koninie będzie odstawiana optymalna ilość odpadów.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że występują różnice pomiędzy
deklarowanymi przez gminy wielkościami odpadów a faktycznie odstawianymi do MZGOK
w Koninie.
Radny K. Szymański zapytał się kto z zewnątrz kontroluje zgodność pomiędzy
deklarowanymi a odstawianymi odpadami przez gminy.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała apel Rady Gminy Kramsk z 2 listopada 2016
r. w sprawie przeprowadzenia kontroli gmin odbierających odpady z Regionu VIII, który
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radny J. Mirek powiedział, że należy rozpocząć rozmowy w zakresie zmiany regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w związku ze zmianami przepisów
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie trzeba zmienić gminny
regulamin.
Radny J. Mirek zapytał się o zasady wymiany wiat przystankowych na terenie Goliny oraz
czy zostały sprawdzone możliwości sfrezowania chodników na ul. Zielonej. Następnie
zapytał się kiedy rozpocznie się budowa pasażu handlowego przy ul. Mickiewicza.
Stwierdził, że plac przy ZGKiM w Golinie, na którym składowany jest gruz powinien być
oświetlony i powinna zostać zamontowana tablica informacyjna o przyjmowaniu gruzu.
Burmistrz Goliny M. Durczyński przyznał, że tablica informująca o przyjmowaniu gruzu
powinna zostać zamontowana. Powiedział, że ZGKiM zajmie się tym tematem jak również
uporządkowaniem terenu placu. Zauważył, że na terenie placu powinien być również
założony monitoring. Odnośnie budowy pasażu handlowego odpowiedział, że inwestor nie
zgłosił i nie określił jeszcze prac i terminu rozpoczęcia inwestycji. Następnie powiedział, że
nie została sprawdzona możliwość sfrezowania betonowych chodników.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy pracownicy Biblioteki w Golinie otrzymali podwyżki
w 2010 r. oraz czy kwota 140 zł stanowiła rekompensatę za kierownictwo biblioteki.
Następnie zapytał się, czy pracownicy biblioteki otrzymali już podwyżki wynagrodzeń
z wyrównaniem od stycznia. Następnie poprosił o przedstawienie wysokości podwyżek dla
dyrektor biblioteki za ostatnie 4 lata.
Radny J. Mirek poinformował, że sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
dotycząca zaskarżenia przez niego uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia
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stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakończyła się polubownie.
Oznajmił, że w przedmiotowej sprawie postanowił nie wykazywać interesu prawnego do
zaskarżenia tejże uchwały. Tak więc gmina nie będzie musiała zwracać mieszkańcom
pieniędzy. Stwierdził, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinien stanowić
na przyszłość nauczkę dla wszystkich radnych, aby rzetelnie i gospodarnie rządzili i nie
narażali gminy na straty.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że na wyrok WSA wyczekiwała Regionalna
Izba Obrachunkowa. Przypomniał, że przy podjęciu uchwały określającej wysokość stawek
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi radni obniżając zaproponowane przez
burmistrza stawki nie spełnili ustawowego wymogu dokonania rzetelnej i wnikliwej
kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tak więc
WSA w Poznaniu uznał skargę radnego Janusz Mirka za zasadną, co dla gminy zrodziłoby
dodatkowe koszty w wysokości ok. 300 tys. zł. Postanowił więc złożyć do NSA o kasację
wyroku powołując się na brak interesu prawnego radnego do zaskarżenia uchwały. Następnie
podziękował radnemu Januszowi Mirkowi za to, że w NSA jednak nie wykazał swojego
interesu prawnego.
Radca prawny T. Lisewski stwierdził, że interes prawny można byłoby łatwo wykazać. Biorąc
pod uwagę finansowe konsekwencje dla gminy należy uznać zakończenie sprawy za
satysfakcjonujące dla obu stron.
Radny J. Mirek powiedział, że radni każdorazowo otrzymują od burmistrza pełne,
szczegółowe informacje mówiące o finansowych skutkach, więc radni powinni słuchać
burmistrza i podejmowane przez radnych decyzje powinny być zgodne z ogólnie pojętym
interesem i dobrem mieszkańców gminy.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że wprowadzanie zmian do przedstawionego projektu
uchwały powinno być poparte uzasadnieniem oraz przedstawieniem kalkulacji finansowej.
Następnie w odniesieniu do przekazania informacji o wysokości wynagrodzeń pracowników
i dyrektor Biblioteki w Golinie powiedział, że są to dane niejawne, a o wysokości
wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych decyduje kierownik (dyrektor), natomiast
kierownikowi jednostki wynagrodzenie ustala burmistrz. Ustalanie wynagrodzeń nie należy
do kompetencji radnych.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że dopytując się o wynagrodzenia pracowników biblioteki
miał na uwadze zachowanie równości społecznej. Następnie w odniesieniu do sprawy
zaskarżonej uchwały stwierdził, że nie zawsze większość ma rację i należy uważnie słuchać
przedstawianych argumentów. Szczególnie radni, którzy są radnymi po raz pierwszy powinni
się jeszcze wiele nauczyć. Oznajmił, że daleko nie zajdziemy, jeśli jeden drugiemu będzie
robić na złość.
Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że na 2017 r. i 2018 r. zostało przesunięte
poręczenie pożyczki zaciągniętej przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie, udzielonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy zostały opracowane projekty statutów sołectw.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że projekt statutu sołectwa jest sprawdzany przez
radcę prawnego D. Kurowskiego.
Radny S. Szczepaniak przypomniał o naprawie wyjazdu z drogi gminnej na drogę krajową
przy składzie budowlanym "Wesołek" w Kraśnicy.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że naprawą ma zająć się Zarząd Dróg
Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
Radny K. Szymański zapytał się, czy składowany gruz na placu przy ZGKiM w Golinie jest
własnością gminy. Jeżeli jest to ruchomy majątek gminy to chciałby wiedzieć, na które drogi
gruntowe w gminie był wywożony skruszony gruz. Zapytał się, czy rolnikom, którzy
przewożą gruz na uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych, gmina pokrywa koszty
transportu.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że rolnicy przewożą skruszony gruz na
własny koszt.
Radny K. Szymański stwierdził, że Radolina w porównaniu do innych miejscowości
w gminie jest gorzej traktowana. Drogi gruntowe w Radolinie wymagają pilnego wyrównania
i utwardzenia.
Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że jeszcze w gorszym stanie jest droga Adamów Spławie. Następnie zapytał się, czy starosta koniński zdecydował o budowie drogi
powiatowej Adamów - Spławie oraz do kogo należy utrzymanie dróg, których właścicielem
jest jeszcze Prezydium Rady Narodowej.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że własność dróg należy uregulować, jednak procedura
jest kosztowna i długotrwała, wymagana jest również zgoda wojewody.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie budowy drogi powiatowej Adamów - Spławie
powiedział, że pomiędzy gminą a powiatem nie zapadły jeszcze wiążące decyzje. Odcinek
o długości 200 m należący do gminy możliwe, że zostanie wybudowany ze środków
własnych gminy.
Radna I. Kościelska zapytała się, czy z gmina z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymała
dofinansowanie w wysokości 1 mln zł do budowy hali widowiskowo - sportowej.
Z-ca Skarbnika J. Adamczewska odpowiedziała, że jeszcze do budżetu gminy nie wpłynęło
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Punkt 14
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:05 obrady XXVIII
sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Urszula Furmaniak
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