P R O T O K Ó Ł NR XXI/2012
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 29 marca 2012 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza
Andrzej Budny, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz oraz radcy prawni Alicja Płoszewska
i Dominik Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXI Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:00 i poprowadziła Przewodnicząca
Rady Miejskiej Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15
radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny K. Michalak), w związku z czym podjęte uchwały
oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½
radnych.
Punkt 2
Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XX Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody /nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Golinie za rok 2011.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Radny L. Kwiatkowski w imieniu klubu radnych „Koalicja” złożył formalny wniosek
o poszerzenie przedstawionego porządku obrad o dodatkowe punkty tj.
1. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie,
2. Powołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie,
3. Poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie.
Oznajmił, że wniosek został złożony również na piśmie w dniu 20 marca br. o dodanie do
ustalonego porządku obrad sesji powyższych punktów w następującej kolejności pkt
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie,
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie,
8. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Golinie.
Natomiast punkty 6, 7, 8, 9, 10 z przedstawionego porządku obrad sesji otrzymują
odpowiednio numerację 9, 10, 11, 12, 13. Radny L. Kwiatkowski stwierdził, że zostały
spełnione wszystkie wymogi formalne, aby do porządku obrad wprowadzone zostały
wymienione punkty. Oznajmił, że po raz kolejny Przewodnicząca Rady nie uwzględniła w
porządku obrad punktów zawartych we formalnym wniosku radnych klubu „Koalicja”, co jest
bezprawnym łamaniem postanowień statutu gminy jak i dobrych obyczajów, które

1

w demokratycznym państwie nakazują wolę większości. Powiedział, że radni klubu
„Koalicja” żądają respektowania prawa i woli większości.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odnosząc się do wystąpienia radnego L. Kwiatkowskiego
powiedziała, cyt. „wniosek nie może zostać uwzględniony, gdyż jego uwzględnienie
spowodowałoby naruszenie prawa. Nie uwzględniam wniosku o rozszerzenie porządku obrad
o odwołanie przewodniczącej rady, gdyż nie mogę dopuścić do dezorganizacji pracy rady
miejskiej. Wobec głębokiego spolaryzowania poglądów radnych w tej sprawie istnieje
poważne niebezpieczeństwo, iż rada nie byłaby w stanie powołać nowego przewodniczącego.
Przykładem paraliżu decyzyjnego wynikającego z głębokiego podziału wśród radnych jest nie
dopuszczanie od kilku sesji, mimo prawnego obowiązku, rozszerzenia składu osobowego
komisji rewizyjnej o przedstawiciela klubu radnych „Niezależni”. W tej sytuacji łatwo można
przewidzieć trudności z powołaniem kolejnego przewodniczącego rady miejskiej. Na
dzisiejszej sesji niemożliwe jest uwzględnienie w porządku sesji poszerzenia składu
osobowego komisji rewizyjnej ze względu na nieobecność przedstawiciela klubu radnych
„Niezależni”, który wyraził wolę przystąpienia do komisji rewizyjnej. Wielokrotnie
przewodniczący klubu radnych „Koalicja” zgłaszał, że radni klubu nie dopuszczą do
poszerzenia składu komisji rewizyjnej, jeżeli w porządku obrad nie zostanie uwzględniony
punkt o odwołanie przewodniczącej rady miejskiej. Oświadczam, że wyrażonemu w ten
sposób szantażowi nie poddam się. Decyzje organizacji pracy rady miejskiej nie mogą być
podejmowane na zasadach szantażu, gdyż jest to sprzeczne ze sprawowaniem mandatu
radnego”.
Burmistrz Goliny T. Nowicki zgłosił formalny wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji
o podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz oznajmiła, że dzisiaj wpłynęło pismo z Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości w uchwale zmieniającej
budżet z dn. 1 marca br. Wskazany termin do usunięcia usterki przypada na 10 kwietnia.
Radny W. Wojdyński zapytał się dlaczego przewodnicząca rady miejskiej nie została
powiadomiona przed rozpoczęciem sesji o potrzebie poszerzenia porządku sesji o podjęcie
uchwały w sprawie zmiany budżetu. Następnie zapytał się o skutki wprowadzenia zmian do
budżetu, które zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w dopiero dzisiaj ok. godz. 11:00
otrzymała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie usunięcia stwierdzonych
błędów, więc krótko przed rozpoczęciem sesji skończyła opracowanie zmian budżetowych
w zakresie zapisów usuwających nieprawidłowość. Stwierdziła, że podczas przedstawiania
porządku obrad sesji możliwe jest zgłaszanie zmian porządku, co zostało uczynione.
Następnie powiedziała, że w uchwale zmieniającej budżet z dn. 1 marca br. w §2 został
wprowadzony następujący zapis „ustala się dodatkowe wytyczne do wykonania budżetu
Gminy Golina: 1) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników
Urzędu Miejskiego w Golinie mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek
gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu
dokumentów finansowo – księgowych, 2) Burmistrz Goliny może upoważnić kierowników
jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad
określonych powyżej w pkt 1”. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła, że
zapis jest nieprawidłowy i zaleciła jego usunięcie w terminie do 10 kwietnia br.
Radny L. Kwiatkowski zapytał się, czy przewodnicząca rady uwzględni w porządku obrad
zgłoszony wniosek przez radnych klubu „Koalicja”.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska odpowiedziała, że nie uwzględni na dzisiejszej sesji
wniosku radnych klubu „Koalicja”.
Radny L. Kwiatkowski odczytał oświadczenie radnych klubu „Koalicja” cyt. „wobec nie
uwzględnienia w porządku obrad i poddania pod głosowanie wniosku o poszerzenie porządku
obrad radni klubu „Koalicja” nie będą uczestniczyli w dalszej części sesji. Tym samym bierze
Pani odpowiedzialność za powstałą sytuację. Jednocześnie deklarujemy uczestnictwo w sesji
nadzwyczajnej dotyczącej funduszu sołeckiego (przypominamy, że termin upływa
w dniu 31 marca) pod warunkiem uwzględnienia w porządku obrad naszego dzisiejszego
wniosku”.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że na dzisiejszej sesji możliwe byłoby podjęcie uchwały
poszerzającej skład osobowy komisji rewizyjnej pomimo, że zainteresowany tym radny nie
jest obecny. Potwierdzeniem jest zapis w statucie gminy w §43: 1. Sprawy osobowe
wynikające z pełnionej funkcji rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może
jednak postanowić inaczej. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków
nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że ze względu na brak współpracy ze strony
radnych z klubu „Koalicja” nie wprowadziła do porządku sesji poszerzenia składu osobowego
komisji rewizyjnej. Następnie zapytała się radnego Z. Maciaszka, który jest przewodniczącym
komisji ds. porządku publicznego, rolnictwa i ochrony środowiska czy nie widzi potrzeby
zwołania komisji w sprawie zniszczeń w uprawach powstałych w wyniku przymrozków.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że w związku ze złożonym oświadczeniem radni klubu
„Koalicja” nie będą uczestniczyć w dalszej części obrad sesji.
Radni U. Furmaniak, I. Kościelska, L. Kwiatkowski, Z. Maciaszek, W. Miętkiewicz,
S. Szczepaniak, J. Szrama, M. Wieczorek opuścili o godz. 12:30 obrady XXI sesji Rady
Miejskiej w Golinie, w związku z czym liczba obecnych radnych na sesji wynosi 6.
Radny W. Grodzki powiedział, że radnym z klubu „Koalicja” zależy wyłącznie na zmianie
osoby pełniącej funkcję przewodniczącego rady. Stwierdził, że już od pierwszej sesji, na
której nastąpił podział funkcji w radzie trwały starania, aby większość głosów w radzie była
po stronie radnych z klubu „Koalicja”.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że zarówno Burmistrz jak i Skarbnik
przeciwni byli uchwaleniu funduszu sołeckiego na rok 2013 i aby nie dopuścić do głosowania
nad funduszem sołeckim radni klubu „Koalicja” opuścili obrady sesji zrywając w ten sposób
obrady.
Radca prawny A. Płoszewska oznajmiła, że przewodnicząca rady lub wyznaczony przez nią
radny dokonał protokolarnego stwierdzenia quorum.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska
Przewodniczącą Rady Z. Kasprzak.

wyznaczyła

do

stwierdzenia

quorum

W-ce

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak po przeliczeniu radnych obecnych na sali obrad
stwierdziła, że na ustawowy skład 15 radnych pozostało obecnych 6 radnych. W związku
z czym rada nie może podejmować uchwał ze względu na brak quorum.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nieprawdą jest stwierdzenie przez
Przewodniczącą Rady A. Kapturską, że on i Skarbnik Goliny są przeciwko uchwaleniu
funduszu sołeckiego na przyszły rok. Stwierdził, że wypowiedź Przewodniczącej Rady jest
3

„grą polityczną”. Przewodnicząca Rady w wypowiedziach publicznych celowo stawia jego
działania w negatywnym świetle.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odpowiedziała, że taka strategia działania
Przewodniczącej Rady A. Kapturskiej została spowodowana zachowaniem radnych klubu
„Koalicja”.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że należy o wszystkim informować
mieszkańców. Oznajmiła, że podczas posiedzeń komisji rady skarbnik i burmistrz sugerowali
radnym, aby fundusz sołecki na przyszły rok nie został uchwalony ze względu na trudną
sytuacje finansową gminy. Stwierdziła, że w swoich działaniach daleka jest od uprawiania
polityki.
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się na jaki cel zostały
przeznaczone pieniądze ze sprzedaży budynku Ośrodka Zdrowia w Golinie oraz jaki jest
koszt wynajmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie.
Radny W. Grodzki zapytał się kiedy zostaną wykonane wjazdy do posesji na ul. 1 Maja.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że pieniądze pochodzące ze sprzedaży budynku
Ośrodka Zdrowia zostały przeznaczone na spłatę kredytu. Natomiast dokończenie wjazdów
na ul. 1 Maja zostanie wykonane jeżeli będziemy mogli sfinansować to zadanie. Obecnie
otrzymaliśmy informację z ministerstwa finansów o zmniejszeniu subwencji o około 500 tys.
zł. Będziemy więc musieli zastanowić się w jaki sposób gospodarować finansami, aby móc
realizować bieżące wydatki.
Radny L. Sieczkowski zapytał się, czy podczas spotkania ze starostą konińskim p. M. Waszak
była mowa o przeprowadzeniu remontu ul. Poniatowskiego.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że starosta zdeklarowała się, że w tym roku powiat
wykona położenie drugiej warstwy nawierzchni asfaltu na ul. Cmentarnej oraz zostanie
opracowana dokumentacja na modernizację ul. Poniatowskiego. Natomiast naprawa dziur na
ul. Poniatowskiego nastąpi w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Radny L. Sieczkowski przypomniał, że zgłaszał wyrównanie dróg gruntowych oraz naprawę
asfaltu na ul. Strażackiej.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że naprawą dziur w asfalcie zajmować będzie się
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie natomiast równanie
dróg gruntowych obecnie jest już przeprowadzane.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że podczas ostatniej sesji nie otrzymał odpowiedzi
w sprawie oskarżenia przez Burmistrza jego osoby. Następnie zapytał się kto został powołany
w skład komisji kontrolującej gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie i jakie są efekty
przeprowadzonej kontroli, czy jest możliwe wstrzymanie procedur związanych z wykupem
gruntów pod drogę Węglew – Kraśnica (rada w budżecie przeznaczyła już 300 tys. zł,
a potrzeba będzie ok. 500 tys. zł), czy został wykupiony grunt na ul. Chabrowej. Następnie
zapytał się o parametry na podstawie których jednostka OSP w Przyjmie została obciążona za
dostarczenia ciepła do budynku strażnicy oraz na jakiej podstawie OSP w Przyjmie jako
zarządca budynku strażnicy udostępnia salę na potrzeby imprez organizowanych przez Radę
Rodziców bez obciążania dodatkowymi kosztami (za ogrzewanie i ciepłą wodę). Powiedział,
że szkoła podstawowa w Przyjmie w porównaniu z innymi placówkami oświatowymi
w gminie generuje najwyższe koszty, więc zastanawia się, czy nie jest to związane
z ponoszeniem przez szkołę wydatków na ogrzewania budynku strażnicy. Następnie zapytał
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się, czy sala strażnicy została przekazana szkole na potrzeby zajęć wychowania fizycznego
przeprowadzanych w okresie jesienno – zimowym. Radny W. Wojdyński zapytał się
o przyczyny wzrostu kosztów o ok. 150 tys. zł w 2012 r. związanych z dowozem dzieci do
szkół.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie odnośnie
podjętych decyzji w sprawie utworzenia polderu Golina.
Burmistrz Goliny T. Nowicki w odpowiedzi na zadane pytania odpowiedział, że w Urzędzie
Miejskim w Golinie odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie opracowania dokumentacji
na przeprowadzenie modernizacji wałów wzdłuż rzeki Warty na terenie gminy Golina na
odcinku od miejscowości Kraśnica do miejscowości Sługocinek. Wcześniej dn. 3 lutego
odbyło się również spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z wojewodą, w którym uczestniczyły
przedstawiciele z gmin, na których terenie znajduje się polder Golina, czyli Golina, Rzgów
i Stare Miasto. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zadecydował, aby gmina nie
wydawała pozwoleń na budowę na terenach położonych w Dolinie Warty. Dla poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy najważniejsza jest modernizacja wałów,
w ramach której planowane jest podniesienie korony wałów na wysokość 1 m, szerokość
4,5 m w koronie wału. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na realizacje tego
przedsięwzięcia posiada ok. 20 tys. zł i przewiduje się, że modernizacja wałów może zostać
przeprowadzona w bieżącym roku.
Następnie Burmistrz T. Nowicki powiedział, że po zakończeniu modernizacji budynku
strażnicy w Przyjmie obiekt został przekazany w zarząd OSP w Przyjmie. Zarząd OSP
w Przyjmie podpisał z dyrektorem szkoły podstawowej w Przyjmie umowę na użyczenie sali
na przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego. Natomiast duże koszty utrzymania szkoły
związane są z tym, że otrzymywana subwencja oświatowa uzależniona jest od liczby
uczniów, która dla szkoły w Przyjmie jest stosunkowo niska, ponieważ liczba dzieci
uczęszczających do szkoły wynosi ok. 100, a koszty utrzymania szkoły są porównywalne
z kosztami większych szkół.
W sprawie wstrzymania procedury wykupów gruntów pod drogę w Kraśnicy Burmistrz
stwierdził, że nie jest to możliwe, ponieważ zastosowane zostały przepisy tzw. specustawy
zgodnie z którymi starostwo sporządziło już wycenę działek przeznaczonych pod budowę
drogi, a gmina zmuszona jest do ich wykupu. W obecnej chwili na wykup w budżecie gminy
przeznaczone jest 300 tys. zł, jednak jeszcze potrzeba będzie 200 tys. zł.
Następnie Burmistrz T. Nowicki powiedział, że wspomniany przez radnego
W. Wojdyńskiego grunt na ul. Chabrowej nie został wykupiony.
W sprawie kontroli w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przeprowadzanych przez
powołaną komisję Burmistrz odpowiedział, że właściciele kontrolowanych nieruchomości
posiadają w większości podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych.
Następnie w sprawie zwiększenia kosztów związanych z dowozami dzieci do szkół
powiedział, że na pewno wydłużenia tras dojazdów wpływa na stan wydatków. Obecnie
trwają analizy w zakresie tego tematu.
W sprawie oceny zachowania radnego W. Wojdyńskiego, który w Biurze Rady Miejskiej
zabezpieczył kasety z nagraniem przebiegu sesji w temacie sprzedaży budynku ośrodka
zdrowia w Golinie i doniesienia do prokuratury podejrzenia o popełnieniu przestępstwa
Burmistrz stwierdził, że radny zachował się niestosownie, ponieważ każdy kontrolujący organ
powinien w pierwszej kolejności zgłosić zakres i temat kontroli kierownikowi jednostki,
czego radny W. Wojdyński nie uczynił.

5

Radny W. Wojdyński oznajmił, że czynności
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie.

kontrolne

dokonał

w

obecności

Wobec braku quorum i niemożności podjęcia uchwał Przewodnicząca Rady Anna Kapturska
zamknęła o godz. 13:15 obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska

6

