P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2012
z odbytej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 31 sierpnia 2012 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych (nieobecny
radny Michał Zieleziński). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki i Sekretarz Goliny
Henryk Bąk.
Punkt 1
XXIX Sesję Rady Miejskiej zwołaną w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Goliny
T. Nowickiego, otworzyła o godz. 16:15 Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska.
Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych obecnych jest 14,
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.
7.
8.
9.

Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Równe
szanse na starcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński
Region Komunalny”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na
lata 2012-2015.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
Zakończenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Punkt 3
Zapytania i wnioski radnych
Radny L. Kwiatkowski zapytał się Przewodniczącej Rady A. Kapturskiej czy do Rady
Miejskiej wpłynęło pismo od p. Wiesławy Antkowiak w sprawie ruchu samochodowego na
ul. Słowackiego.
Radny K. Michalak zapytał się kiedy nastąpi zakończenie realizacji budowy odcinka drogi
Golina – Golina–Kol. Następnie ponownie zgłosił o naprawę poboczy na drodze Golina –Kol.
– Kolno oraz powiedział, że rozrośnięte krzewy przy drodze do Kolna spowodowały
ograniczenie widoczności na drodze. Kolejnie zapytał się o wysokość uzyskanych dochodów
z pomiarów prędkości oraz ile wynosił koszt dzierżawy przenośnego fotoradaru.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zostaną ustawione kosze na śmieci na terenie miasta
w miejscach największego natężenia ruchu pieszych. Następnie zapytał się, czy wpłynęła
odpowiedź z ministerstwa finansów odnośnie zmniejszenia subwencji oświatowej. Zapytał
się, czy prawdą jest, że dyr. Domu Kultury w Golinie L. Lenard-Woźniak zrezygnowała
z pełnionej funkcji.
Radny W. Grodzki zapytał się kiedy zostaną wyłożone kostką brukową wjazdy do posesji na
ul. 1 Maja.
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Radny S. Szczepaniak zgłosił potrzebę załatania dziur w asfalcie na drodze w Kraśnicy.
Radna U. Furmaniak powiedziała, że również droga w Głodowie wymaga naprawy ze
względu na powstałe dziury w asfalcie.
Radny M. Wieczorek zgłosił, że na drodze we Węglewie także są duże dziury wymagające
naprawy.
Radny Z. Maciaszek zapytał się, która droga z biegnących od domków letniskowych
w kierunku jeziora Głodowskiego jest prawnie wytyczona.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w lesie nad jeziorem Głodowskim znajduje się bardzo
dużo śmieci, które należałoby uprzątnąć.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska ponowiła potrzebę naprawy odcinka drogi w Spławiu
w kierunku Maksymowa. Powiedziała, że wyrównania drogi i nawiezienia tłucznia wymaga
droga, która stanowi przedłużenie „schetynówki” oraz droga w Adamowie-Kol. biegnąca przy
przekaźniku telefonii komórkowej w kierunku stacji PKP Spławie.
Punkt 4
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Równe szanse na starcie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska 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 XXIX/110/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia
do realizacji projektu pn. „Równe szanse na starcie” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 5
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska 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 XXIX/111/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmian w Statucie Związku
Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” została jednogłośnie podjęta i stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 6
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXIX/112/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 została jednogłośnie podjęta i stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na
2012 rok.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska 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 XXIX/113/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2012
rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane pytania radnych:
- odnośnie budowy odcinka drogi Golina – Golina Kol. powiedział, że wykonawca zapewniał
o zakończeniu wykonania inwestycji z końcem bieżącego tygodnia,
- odnośnie dziur na drogach gruntowych powiedział, że w ciągu 2 najbliższych tygodni będzie
możliwe pozyskanie kruszarki, więc dziury na drogach gruntowych na terenie gminy zostaną
wyrównane,
- w sprawie dochodów uzyskanych z pomiarów prędkości powiedział, że koszt dzierżawy
fotoradaru wyniósł 65 tys. zł za 20 sesji zdjęciowych. Natomiast z wystawionych mandatów
do uzyskania jest możliwy przychód na poziomie 180 tys. zł. Oznajmił, że głównym celem
pomiarów prędkości jest poprawienie bezpieczeństwa na drogach, więc na pewno pomiary
będą kontynuowane,
- następnie oznajmił, że jest możliwe uzupełnienie na ulicach koszy na śmieci,
- ministerstwo finansów na zapytanie o powody obniżenia subwencji oświatowej
odpowiedziało, że bieżące wyliczenia subwencji zgodne są ze stanem faktycznym
w placówkach oświatowych na terenie gminy,
- w sprawie dyr. Domu Kultury L. Lenard – Woźniak powiedział, że wczoraj p. dyrektor
poinformowała, że wygrała konkurs na stanowisko dyr. Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie i złożyła wypowiedzenie umowy o pracę z końcem września,
- dokończenie wjazdów do posesji na ul. 1 Maja uzależnione jest od posiadanych środków
finansowych budżetu gminy,
- odnośnie uzupełnienia wyrw w asfalcie na drogach powiedział, że ZGKiM w Golinie
dokona pomiarów masy asfaltowej potrzebnej do naprawy dróg i najbardziej niebezpieczne
miejsca zostaną naprawione,
- w sprawie drogi dojazdowej do jeziora Głodowskiego odpowiedział, że należałoby przejrzeć
mapy, ponieważ na podstawie istniejących w terenie dróg nie można stwierdzić, która z nich
jest prawnie wytyczoną drogą z dojazdem do jeziora,
- naprawa odcinka drogi w Spławiu jak i przedłużenie „schetynówki” uzależnione jest także
od środków finansowych gminy.
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Radny W. Miętkiewicz opuścił o godz. 17:05 obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Stan obecnych na sesji radnych wynosi więc 13.
Wiceprezes OSP Spławie Józef Michalak podziękował radnym za zabezpieczenie w budżecie
gminy środków finansowych na dokończenie remontu strażnicy w Spławiu.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że od burmistrza uzyskała odpowiedzi na
zadane pytania przez radnych związane z wyłączeniem oświetlenia ulicznego w porze nocnej.
Poprosiła zainteresowanych radnych o zapoznanie się z treścią odpowiedzi. Następnie
odczytała wniosek od p. Wiesławy Antkowiak w sprawie ruchu samochodów ciężarowych na
ul. Słowackiego, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Następnie otworzyła dyskusję
nad odczytanym wnioskiem.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że przez pewien okres czasu Inspekcja
Drogowa często kontrolowała przejeżdżające samochody.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że ul. Słowackiego jest drogą wojewódzką. Nacisk
jednostkowy na drodze wynosi do 40 t. więc do takiego tonażu droga jest dostosowana.
Obecnie należy liczyć się ze wzmożonym ruchem samochodowym ze względu na
przeprowadzany remont Mostu Briańskiego w Koninie.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zapytała się, czy można wprowadzić na drodze
ograniczenie tonażu.
Burmistrz Goliny T. Nowicki oznajmił, że na ul. Słowackiego jest ograniczenie przejazdu
pojazdów powyżej 18 t.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gmina prowadziła już wcześniej rozmowy zarówno
z Policją jak i z Inspekcją Ruchu Drogowego odnośnie przeprowadzania kontroli. Następnie
zapewnił, że Urząd Miejski wystosuje stosowne pismo z odpowiedzią do p. Wiesławy
Antkowiak.
Radny J. Szrama zgłosił, że z terenu po żwirowni w Przyjmie wydobywają się nieprzyjemne
zapachy, a woda gruntowa jest koloru czerwonego, czym mieszkańcy są bardzo
zaniepokojeni.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zostali wezwani właściciele żwirowni w celu
złożenia wyjaśnień, co do przywożonych materiałów na teren po żwirowni. Starostwo
Powiatowe w Koninie wydało decyzję na rekultywację wyrobiska pożwirowego, w której
zostały określone materiały jakie mogą być przywożone na tereny byłej żwirowni. Jednak po
wydobywających się nieprzyjemnych zapachach zachodzi podejrzenie, że przywożone są
także odpady komunalne. W maju starostwo powiatowe przeprowadziło kontrolę, która
niczego niebezpiecznego dla środowiska nie stwierdziła. Burmistrz oznajmił, że ostatecznym
rozwiązaniem będzie złożenie doniesienia do prokuratury podejrzenia o składowaniu
niebezpiecznych odpadów.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że samochody wyjeżdżające z terenu
żwirowni na drogę asfaltową nawożą ziemię, co zagraża bezpieczeństwu na drodze.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że właściciele żwirowni są zobowiązani do
każdorazowego uprzątnięcia nawożonej ziemi podczas wyjazdów pojazdów z terenu
żwirowni.
Radny K. Michalak zapytał się kiedy zostanie rozpoczęte uporządkowanie Strugi Kawnickiej.
4

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych miał ogłosić przetarg na oczyszczenie Strugi Kawnickiej, więc w najbliższym
czasie zadanie powinno zostać zrealizowane. Sołtys Kawnic zobowiązał się, że wraz
z mieszkańcami dokona wycinki drzew wzdłuż Strugi, co wpłynie na zmniejszenie kosztów
zadania.
Punkt 9
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:20 obrady XXIX Nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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