P R O T O K Ó Ł NR XXX/2012
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 4 października 2012 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 Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza
Goliny Andrzej Budny, Sekretarz Goliny Henryk Bąk oraz Skarbnik Goliny Kinga
Musiałkiewicz. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXX Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 13:25 Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna
Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych obecnych jest
15, 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.

Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie na rok 2012.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Golina.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – projekt nr 95.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – projekt nr 122.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – projekt nr 124.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – projekt nr 125.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – projekt nr 126.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego
i ustalenia wysokości bonifikaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Golina na okręgi wyborcze, określenia ich
granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich
numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie
Gminy Golina.
17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie XXX Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
Radny L. Kwiatkowski zawnioskował o przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji
z pominięciem ich odczytywania na dzisiejszej sesji. Oznajmił, że z treścią protokołów radni
mogli zapoznać się wcześniej.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymał się
1 radny.
W związku z powyższym protokoły z XXVIII i XXIX sesji zostały przyjęte.
Punkt 4
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny K. Michalak zapytał się o zakres robót w ramach planowanej rekultywacji Strugi
Kawnickiej.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji
i Urządzeń Wodnych został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania w kwocie ok. 50 tys.
zł. Właściciele działek położonych wzdłuż Strugi mieli uprzątnąć teren z drzew i krzewów.
Sołtys Kawnic p. J. Modelski zapewnił, że teren został już przygotowany do wykonania
zadania.
Radny M. Wieczorek zapytał się na jakim odcinku odbędzie się czyszczenie Strugi.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że czyszczenie odbędzie się od torów
w Kawnicach.
Radny K. Michalak powiedział, że największe zagrożenie wylania Strugi istnieje na Łęgach
Kawnickich.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że p. Stanisław Bielik, który jest z-cą dyrektora
oddziału WZMiUW w Koninie zobowiązał się do zrealizowania inwestycji w możliwie jak
najszerszym zakresie.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny Z. Maciaszek zaapelował, aby na dzisiejszej sesji nie podejmować uchwały w sprawie
sprzedaży działki przy ul. Poniatowskiego i Targowej. Powiedział, że na terenie miasta są
działki, które można byłoby sprzedać, natomiast gmina nie powinna sprzedawać działki przy
ul. Poniatowskiego.
Radny W. Wojdyński zapytał się gdzie zostanie przeniesiony księgozbiór z biblioteki na czas
remontu budynku biblioteki.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że nie została podjęta jeszcze decyzja.
Rozważane jest przeniesienie książek do budynku po restauracji „Smakosz” bądź do Domu
Kultury. Poinformował, że ze złożonych ofert na przeprowadzenie remontu budynku
biblioteki została wybrana oferta złożona przez Firmę Budowlaną - Robert Mrowicki
z Krzymowa. Zaoferowana cena wykonania inwestycji wynosi 649 919,70 zł.
Radny L. Kwiatkowski zapytał się jakie zostały podjęte decyzje przez władze gminy odnośnie
dalszego wyłączania oświetlenia ulicznego w porze nocnej i czy w związku ze zmianą czasu
w październiku zostaną zmienione godziny wyłączania i włączania oświetlenia na terenie
gminy. Następnie zapytał się o wysokość wpływów do budżetu gminy z tytułu wystawionych
mandatów za przekroczenie prędkości drogowych. Potem zapytał się, czy Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami w Koninie przedstawił projekt uchwały odnośnie poręczenia gmin
w budowie spalarni.
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Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że termin odnośnie podejmowania przez gminy
uchwał w sprawie poręczenia budowy spalarni w Koninie został odroczony do końca
listopada.
Radny J. Szrama zgłosił, że na drodze powiatowej Golina – Kazimierz Bisk. pomiędzy
posesjami p. Woźniaka i p. Bociana występuje wyrwa w asfalcie, która zagraża
bezpieczeństwu użytkownikom drogi. Następnie powiedział, że na zakręcie drogi powiatowej
w Adamowie podczas opadów deszczu tworzy się rozległa kałuża.
Radny W. Wojdyński powiedział, że Komisje Rady Miejskiej w Golinie zobowiązały
Burmistrza Goliny do włączenia oświetlenia ulicznego w porze nocnej, w związku z czym
zapytał się dlaczego Burmistrz nie realizuje postanowień Rady. Następnie zapytał się kto
nadzoruje prace równiarki na Os. Zachód oraz ile wynoszą koszty związane z tymi pracami.
Powiedział, że podczas wyrównywania dróg następuje zasypywanie studzienek
odpływowych. Kolejnie zauważył, że przeniesienie książek do pomieszczeń nie ogrzewanych
przez parę lat zagraża zniszczeniem książek.
Radny M. Wieczorek zapytał się ile kosztowała naprawa drogi we Węglewie oraz kiedy
zostanie ona dokończona. Stwierdził złą jakość wykonanej naprawy asfaltu.
Radny K. Michalak przypomniał o naprawie poboczy przy drodze gminnej do Kolna.
Radny W. Grodzki powiedział, że murawa na stadionie „Polonii’ w Golinie wymaga
konserwacji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zgłosiła pilną potrzebę naprawy 150 m. odcinka drogi
gruntowej od Spławia do Adamowa w kierunku stacji PKP Spławie.
Radny S. Szczepaniak zgłosił o naprawę drogi asfaltowej w Kraśnicy.
Radna U. Furmaniak powiedziała, że także na drodze asfaltowej w Głodowie występują duże
wyrwy, które należałoby wypełnić asfaltem.
Punkt 6
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na
rok 2012.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu był szczegółowo omawiany podczas wspólnego posiedzenia Komisji.
Radny W. Wojdyński zapytał się kto płaci za sporządzenie zmian do planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Golina.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że sporządzanie zmian do planu
zagospodarowania przestrzennego gminy jest w trakcie realizacji, a środki finansowe na jego
realizację zostały wprowadzone do budżetu gminy przed ogłoszeniem przetargu na
wykonanie zadania.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy do budżetu gminy wpłynęła darowizna
z przeznaczeniem na wykonanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że zadanie finansowane jest ze środków
własnych gminy i gmina nie otrzymała na ten cel jakiejkolwiek darowizny.
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Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXX/114/2012 w sprawie zmiany budżetu na rok 2012 została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w gminie Golina.
Burmistrz Goliny T. Nowicki wyjaśnił, że zostały zmienione granice obszarów na terenach
planowanej budowy ferm wiatrowych ze względu na strefę hałasu. Należało zwiększyć do
500 m. odległości od turbin wiatrowych do zabudowy mieszkaniowej.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się o tereny, na których nastąpiły zmiany granic.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że zostały naniesione zmiany na terenie
miejscowości Adamów – Kolonia, Chrusty, Spławie, Myślibórz i Barbarka.
Radny W. Grodzki zawnioskował o wyłączenie terenu Adamowa – Kol., ponieważ
planowanie budowy ferm wiatrowych na tym terenie zablokuje możliwość rozwoju Goliny
w kierunku północnym.
Radny K. Michalak przypomniał, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady radni
wnioskowali o wyłączenie z projektu uchwały załącznika nr 5, a więc terenu miejscowości
Adamów – Kol.
Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że teren Goliny nie zostaje zagrożony planowaną
budową wiatraka na omawianym terenie, gdzie strefa hałasu została zmniejszona do
minimum.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego
W. Grodzkiego, a więc o wyłączenie załącznik nr 5 z projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów w gminie Golina.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 3 radnych, przeciw – 8 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego W. Grodzkiego został odrzucony.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska 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 13 radnych, przeciw – 1 radny, od głosu wstrzymał się 1 radny.
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Uchwała Nr XXX/115/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Golina została podjęta
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w poprzedniej kadencji radni nie wyrazili zgody na
sprzedaż działki po dworcu PKS przy ul. Poniatowskiego, proponując pozostawić teren jako
rezerwę majątku gminy pod budowę obiektu użyteczności publicznej np. domu kultury.
Zaapelował więc do radnych o nie podejmowanie uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości po dworcu PKS.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że podczas wspólnego posiedzenia
Komisji Rady radni postanowili, aby działka przy ul. Poniatowskiego nie została sprzedana.
Radni zaproponowali Burmistrzowi, aby zostały wysprzedane działki w mniej atrakcyjnych
miejscach.
Burmistrz Goliny T. Nowicki przypomniał, że w dochodach budżetu gminy Golina zostały
zapisane środki ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Poniatowskiego. Burmistrz oznajmił, że
poddając projekt uchwały pod obrady sesji rady wykonuje jedynie postanowienia zapisane
w budżecie gminy na rok 2012.
Radny K. Michalak powiedział, że omawiana działka jest bezcenna i należy ją pozostawić na
przyszłość do zagospodarowania przez gminę.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 0 radnych, przeciw – 10, od głosu wstrzymało się 5 radnych.
W związku z powyższym uchwała (projekt nr 95) w sprawie zbycia nieruchomości nie została
podjęta. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Punkt 9
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXX/116/2012 w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 10
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości.
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Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXX/117/2012 w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 11
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXX/118/2012 w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 12
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXX/119/2012 w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt 13
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw – 1 radny, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXX/120/2012 w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt 14
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty. Następnie odczytała treść
uchwały Nr XXXIII/203/2001 z dn. 27 czerwca 2001 r. w zakresie wysokości udzielanej
bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
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Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXX/121/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego
i ustalenia wysokości bonifikaty została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Punkt 15
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy
Golina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych.
Sekretarz Goliny H. Bąk przedstawił naniesione korekty do przedstawionego podziału gminy
na okręgi wyborcze. Powiedział, że nowy podział gminy na okręgi wyborcze będzie
obowiązywał od przyszłych wyborów.
Radny W. Wojdyński zapytał się jak będzie zapisana ulica w Golinie: Pułaskiego czy
Puławskiego.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w historii gminy różnorodnie zostały pozapisywane
nazwy ulic. Należy jednak przyjąć nazwę, która zgodna jest z poprawnym zapisem nazwiska,
a więc Pułaskiego.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych.
Uchwała Nr XXX/122/2012 w sprawie podziału Gminy Golina na okręgi wyborcze,
określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach
wyborczych została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Punkt 16
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Golina.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXX/123/2012 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz
ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
na terenie Gminy Golina została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak o godz. 15:00 opuściła obrady XXX sesji w związku
z czym stan obecnych radnych od godz. 15:00 wyniósł 14.
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Punkt 17
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane pytania radnych:
- odnośnie wyłączeń oświetlenia ulicznego w porze nocnej powiedział, że został ustalony czas
włączania i wyłączania oświetlenia tj. lampy zapalają się 40 min. po zachodzie słońca,
a wyłączają się o godz. 23:30, natomiast rano włączają się o godz. 4:00, a wyłączają się 40
min. przed wschodem słońca,
- wpływy do budżetu gminy z tytułu wystawionych mandatów za przekroczenie prędkości na
dzień 4 października wynoszą 173 770 zł, natomiast poniesione koszty to 68 tys. zł za
dzierżawę urządzeń, koszty związane z wysyłką mandatów. Obecnie trwa przygotowanie
materiałów do ogłoszenia przetargu na pomiary prędkości w ilości 8 sesji.
Radny K. Michalak zapytał się kiedy nastąpiła zapłata za dzierżawę w wysokości 68 tys. zł.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że koszty dzierżawy urządzeń zostały uregulowane
w umowie i z chwilą przekazania w użytkowanie urządzeń zostały uregulowane. Następnie
odnośnie zgłoszonego przez radnego J. Szramę stanu drogi powiatowej burmistrz powiedział,
że usterki zostaną przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych.
Radny W. Wojdyński ponowił zapytanie odnośnie włączenia oświetlenia ulicznego w porze
nocnej przypominając, że radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady zobowiązali
burmistrza do włączenia oświetlenia.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że ze względu na trudną sytuację finansową
gminy, radni ostatecznie zdecydowali, aby zostały zmienione godziny włączania i wyłączania
oświetlenia.
Radny W. Wojdyński zapytał się o wysokość oszczędności z tytułu wyłączania oświetlenia
w porze nocnej.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że obecnie nie jest możliwe wyliczenie
oszczędności za zużycie energii.
Burmistrz Goliny T. Nowicki w odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie radnego
W. Wojdyńskiego powiedział, że równiarka na Os. Zachód zakończyła już prace,
a rozpoczęła równanie dróg na terenie Węglewa. Następnie powiedział, że koszty naprawy
dróg w Kraśnicy i Węglewie wyniosły 3,5 tys. zł, usługa świadczona była przez ZGKiM
Sp. z o.o. w Golinie. Natomiast naprawa poboczy przy drodze do Kolna została już zlecona
firmie MELBUD i w październiku naprawa poboczy zostanie wykonana. Następnie burmistrz
stwierdził, że bieżące utrzymanie dróg związane jest z wysokimi kosztami, więc w budżecie
na przyszły rok powinny zostać zabezpieczone znaczne środki finansowe na ten cel.
Następnie powiedział, że konserwacja murawy na stadionie w Golinie powinna zostać
przeprowadzona dopiero wiosną.
Punkt 18
Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się kto podjął decyzję
o wyłączeniu oświetlenia ulicznego w porze nocnej oraz na jaki cel zostaną przeznaczone
zaoszczędzone środki.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że ze względu na trudną sytuację finansową
gminy zmuszeni jesteśmy do szukania oszczędności i właśnie wyłączenia oświetlenia nocą są
jedną z form oszczędności o czym osobiście zadecydował.
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Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński powiedział, że należy naprawić
ogrodzenie krzyża przy rondzie w Golinie.
Sołtys Lubcza S. Simiński zgłosił potrzebę obcięcia gałęzi drzew lip, które ograniczają
widoczność przy wyjeździe z Lubcza w kierunku Przyjmy i Cienina Kościelnego oraz
utrudniają przejazd pojazdom wielkogabarytowym.
Radny K. Michalak zapytał się, czy od kwoty 173 tys. zł pozyskanej z wpływów z mandatów
gmina zapłaci podatek dochodowy.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że gmina nie płaci podatku dochodowego.
Radny K. Michalak powiedział, że szacunkowy dochód dla gminy z mandatów wystawionych
za przekroczenie prędkości wynosi ok. 100 tys. zł. Uważa, że nie są to tak wysokie dochody
jakie były wstępnie planowane.
Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że ze względu na ograniczone środki finansowe
gmina podpisała umowę tylko na 20 sesji zdjęciowych fotoradarem. Głównym celem
wykonywania pomiarów prędkości była poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie.
Natomiast wpływy do budżetu z zapłaconych mandatów drogowych muszą być przeznaczone
na naprawę dróg.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz stwierdziła, że 100 tys. zł to nie jest wcale mała kwota,
przy obecnym stanie budżetu liczy się każda kwota, która stanowi dodatkowy dochód dla
gminy.
Radny J. Szrama powiedział, że rosnące drzewa akacji przy posesji p. Walkowskich zagrażają
bezpieczeństwu użytkownikom drogi powiatowej w Brzeźniaku.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy została podjęta decyzja w sprawie
dalszego funkcjonowania Biblioteki i Domu Kultury w Golinie.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że nie zostało jeszcze określone ostateczne
stanowisko co do dalszego funkcjonowania Biblioteki i Domu Kultury w Golinie, a więc czy
jednostki zostaną połączone czy będą działały oddzielnie tak jak obecnie.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała pismo z Miejskiego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w sprawie wydania przez radę gminy opinii dotyczącej
ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, które stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gmina Golina na podstawie podjętej przez radę
uchwały przystąpiła do Spółki obejmując w niej 5 udziałów. Przepisy umowy zobowiązują
udziałowców Spółki do zaopiniowania ceny odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych na przyszły rok. Obecnie cena ta wynosi 170 zł netto za 1 t., czyli 209,10 zł
brutto, cena zaproponowana na rok 2013 wynosi 195 zł netto za 1 t., czyli 239,80 zł brutto.
Jeżeli rada gminy nie wyda opinii co do tej ceny to Spółka uchwali proponowaną cenę.
Następnie poinformował o trwających przygotowaniach nad opracowaniem projektów uchwał
w sprawach wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
które muszą zostać podjęte w terminie do 31 grudnia br.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie jest
przygotowana do odbioru odpadów komunalnych na nowych zasadach.
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Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie powinien przystąpić do
konsorcjum firm, które będą zajmować się odbiorem odpadów. Jeżeli Spółka zdecyduje się na
samodzielne występowanie w przetargach dotyczących wywozu odpadów i nieczystości, to
przy obecnym stanie sprzętowym i organizacyjnym Spółka nie ma szans na wygranie
przetargu.
Burmistrz Goliny T. Nowicki nawiązał ponownie do przyszłego funkcjonowania Biblioteki
i Domu Kultury w Golinie. Poinformował, że utworzenie jednej jednostki kulturalnej wymaga
zlikwidowania poszczególnych jednostek, co musi zostać uregulowane podjęciem stosownych
uchwał rady.
Radny L. Sieczkowski zapytał się, czy można będzie zlikwidować Bibliotekę skoro została
podpisana umowa o dofinansowanie środków unijnych na przeprowadzenie remontu budynku
Biblioteki.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że beneficjentem podpisanej umowy nie jest
Biblioteka tylko gmina Golina.
Radny W. Grodzki zapytał się, czy została przeprowadzona symulacja kosztów związanych
z utworzeniem jednej jednostki kulturalnej.
Burmistrz Goliny T. Nowicki oznajmił, że na pewno nie osiągniemy dużych korzyści
finansowych z utworzenia jednej jednostki, jedynie od strony organizacyjnej można mówić
o udogodnieniach.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz stwierdziła, że niektóre koszty ponoszone w działalności
Domu Kultury i Biblioteki są zdublowane np. licencje programów księgowych.
Radny W. Wojdyński powiedział, że należy przede wszystkim sprawdzić, czy utworzenie
jednej instytucji spowoduje korzyści finansowe w budżecie gminy.
Punkt 19
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:40 obrady XXX Sesji Rady
Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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