P R O T O K Ó Ł NR LVIII/2014
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 14 listopada 2014 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 uroczystej sesji udział wzięli zaproszeni goście: Stanisław Sparażyński,
Janusz Gadzinowski, Krystyna Gadzinowska, Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Sekretarz
Goliny Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz, radca prawny Alicja Płoszewska,
radca prawny Dominik Kurowski, dyr. Domu Kultury w Golinie Damian Ciesielski, dyr.
Biblioteki w Golinie Żanetta Matlewska, kierownik MOPS w Golinie Danuta Kamińska,
kierownik ZEAS w Golinie Anna Górzna, prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie Andrzej Łeska,
komendant Straży Miejskiej w Golinie Zdzisław Staszak, radni Rady Powiatowej: Andżelika
Chojnacka i Mirosław Durczyński, sołtysi: Stanisław Paszek, Aleksandra Augustyniak, Jerzy
Modelski, Sylwester Simiński, Marek Chlebowski, Ryszard Kruszyna Tadeusz Kasprzyk,
Zofia Głuchowska, przewodniczący Rad Osiedlowych: Jacek Kapuściński, Piotr Mielczarek,
Krzysztof Walczyński, dyrektorzy i nauczyciele Szkół Podstawowych, Przedszkola
i Gimnazjum: Jolanta Krucka, Halina Warzychowska, Dorota Plutecka – Jankowska, Alina
Kozłowska, Magdalena Lewartowska, Henryka Łeska, Ewa Kasprzyk, Jan Kasprzak,
pracownicy Urzędu Miejskiego w Golinie: Dorota Jelińska, Jolanta Piasecka i Beata
Szymczak.
Punkt 1
LVIII uroczystą sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:05 Przewodnicząca
Rady Miejskiej Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15
radnych obecnych jest 15.
Przewodnicząca Rady Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie LVIII Uroczystej Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołu z LVII sesji.
Wystąpienie Burmistrza Goliny.
Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie.
Wręczenie Aktów Nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Goliny” Panu Stanisławowi
Sparażyńskiemu i Panu Januszowi Gadzinowskiemu.
6. Wręczenie podziękowań.
7. Zakończenie LVIII Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 2
Radny W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu z LVII sesji z pominięciem jego
odczytywania podczas dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
W związku z powyższym protokół z LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty.
Punkt 3
Burmistrz Goliny T. Nowicki wygłosił przemówienie następującej treści:
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„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Służba drugiemu człowiekowi jest
dla mnie zaszczytem.
Dzisiaj, kiedy dobiega końca moja kolejna kadencja piastowania urzędu burmistrza Goliny,
chcę wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim tym, dzięki którym udało nam się tak
wiele osiągnąć. Przede wszystkim dziękuję radnym Rady Miejskiej w Golinie.
Dziękuję sołtysom, których pracę na rzecz środowiska wiejskiego szczególnie sobie cenię.
Dziękuję Przewodniczącym Rad Osiedlowych. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu
Miejskiego, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy, dyrektorom
szkół i przedszkola, dyrektorom Domu Kultury i Biblioteki Publicznej. Dziękuję za
dotychczasową współpracę kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję
prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Dziękuję wszystkim emerytom, którzy poprzez swoje doświadczenie służą mi dobrą radą
i wspierają dobrym słowem.
Dziękuję wszystkim instytucjom i organizacjom społecznym, z którymi miałem przyjemność
współpracować.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do duszpasterzy z parafii będących na terenie
gminy. Spotkania i rozmowy z Wami były inspiracją do głębszego pochylenia się nad
problemami naszych mieszkańców.
Dziękuję wszystkim tym, którym bliska jest nasza Mała Ojczyzna.
Minione cztery lata, to nie tylko szereg liczb, tabel i kolejno realizowanych budżetów. To
setki spotkań z ludźmi i ich problemami. Nierzadko stawałem oko w oko z dramatami
ludzkimi. Wiem, jak bardzo człowiek potrzebuje wówczas wsparcia drugiego człowieka.
Zawsze starałem się być blisko ludzkich spraw.
Szanowni Państwo.
Czy miasto i gmina zmieniła się przez ostatnie cztery lata? Uważam, że dzięki naszemu
wspólnemu wysiłkowi widać zmianę gołym okiem. Nie ukrywam, że jest wielu
malkontentów, dla których nasze osiągnięcia to wciąż za mało. Pamiętajmy jednak o tym, że
inwestycje uzależnione są nie tylko od budżetu gminy, ale również od czynników
zewnętrznych, nie zawsze zależnych od nas.
Szanowni Państwo.
Cieszę się, że na dzisiejszej sesji po raz pierwszy przyznane zostaną tytuły honorowych
obywateli Goliny. Dumni jesteśmy, że z Goliny pochodzą:
Pan profesor Janusz Gadzinowski - światowej sławy lekarz, kierownik Katedry
Neonatolgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Kliniki Neonatologii
Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej w Poznaniu, Wojewódzki Konsultant
Neonatologii
oraz Pan Stanisław Sparażyński - znany aktor scen teatralnych Poznania, Łodzi
i Warszawy, odtwórca ról między innymi w takich serialach telewizyjnych jak:
„Plebania”, Na Wspólnej”, czy „Świat według Kiepskich”.
Gratuluję Panom tego wyróżnienia i życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym
i osobistym.
Szanowni Państwo. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę i życzę wszystkiego co
najlepsze”.
Punkt 4
Przewodnicząca Rady A. Kapturska wygłosiła przemówienie następującej treści:
„Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo.
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Mam zaszczyt dokonania podsumowania działalności Rady Miejskiej w Golinie w kadencji
2010 - 2014. Proszę Państwa o wyrozumiałość, gdyż chciałabym odstąpić od samych tylko
liczb i statystyk. Nie oznacza to, że kilka ważnych liczb z tego miejsca nie padnie. Pragnę
jednak, aby obraz jaki pozostanie w historii golińskiej samorządności, a dotyczący
upływającej kadencji w zakresie władzy uchwałodawczej był obrazem pełnym.
Radę Miejską w Golinie lat 2010 – 2014 stanowi 15 radnych, w tym 4 kobiety i 11 mężczyzn.
8 radnych w VI kadencji po raz pierwszy objęło mandat radnego. Szanowni Państwo - Rada
Miejska VI kadencji to przede wszystkim szczególni ludzie, którzy ją tworzyli, radni
u których widziałam i podziwiałam ambicję, zaangażowanie, otwartość i konsekwencję, a co
najważniejsze oddanie swojej gminie i jej mieszkańcom. Tak właśnie Państwa zapamiętam
i tak chciałabym być zapamiętana, zapominając o sporach i zaciętych dyskusjach, które były
nierozłącznym towarzyszem naszej czteroletniej pracy. Jednocześnie podnoszę to, iż Rada
Miejska jest najwłaściwszym miejscem by tego typu spory i dyskusje prowadzić, by
w wyniku tych sporów dochodziło do rozstrzygnięć najwłaściwszych, by w wyniku tych
sporów powstawały rozwiązania najlepiej służące gminie i jej mieszkańcom. Taka właśnie
Rada najlepiej służy mieszkańcom – dociekliwa, konsekwentna, cierpliwa, czasami
nieustępliwa, ale zawsze działająca dla dobra naszej Małej Ojczyzny.
Podczas czteroletniej kadencji odbyliśmy 57 sesji plenarnych przyjmując 234 uchwały
i 1 wytyczne. Podjęliśmy także 1 oświadczenie, dotyczące uroczystego zamknięcia roku
obchodów 650 rocznicy nadania Golinie praw miejskich przez Króla Kazimierza Wielkiego,
jubileuszu obchodzonego w 2012 r. Dzisiejsza, 58 sesja uroczysty charakter zawdzięcza
obecności dwu wybitnych osobowości, które jako pierwsze zostały uhonorowane Tytułem
Honorowego Obywatela Goliny, ustanowionym przez Radę Miejską w tym roku.
Radni zebrali się także na 99 wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, w tym
jednym wyjazdowym posiedzeniu komisji, kiedy udaliśmy się do Kowala w województwie
kujawsko-pomorskim, miasta gdzie narodził się król Kazimierz Wielki i gdzie powstało
Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego. Gmina Golina jest członkiem tego
stowarzyszenia. Wyjazd ten pozwolił nam poznać działalność i sukcesy tamtejszego
samorządu oraz umożliwił wysłuchanie wykładu dotyczącego roli samorządu i wyzwań
stojących przed samorządowcami.
Pozwólcie Państwo, że odstąpię od analizy podejmowanych uchwał, bo zmuszona byłabym
do subiektywnej interpretacji wskazującej, które z nich były ważne, które mniej, których być
może podejmować nie należało. Ważne przy tym jest to, że cokolwiek dobrego stało się
w naszej gminie podczas kończącej się kadencji nie odbyło się bez udziału, zgody lub
współpracy Wysokiej Rady. Chociaż moje wystąpienie nie ma charakteru sprawozdania
z dokonań Wysokiej Rady to na podkreślenie zasługuje fakt, że wymierne efekty naszych
działań są już widoczne. Powstało boisko w ramach programu „Orlik” w Golinie,
zrewitalizowano Plac Kazimierza Wielkiego, wyremontowano Bibliotekę Publiczną
w Golinie, poprawiono stan nawierzchni wielu dróg i ulic w naszej gminie. Dzięki środkom
z uchwalanego przez większość lat kadencji funduszu sołeckiego na wsiach możliwe były
drobne inwestycje o których decydowali mieszkańcy sołectw. Przy pomocy tych środków
remontowano i wyposażano sale wiejskie i remizy OSP, budowano i remontowano chodniki,
drogi, place zabaw i tereny zielone, powstała nawet pierwsza w gminie siłownia zewnętrzna –
krótko mówiąc – wypiękniała nasza gmina!
Gmina Golina może się szczycić oświatą. Stan większości budynków szkolnych jest bardzo
dobry. Mamy znakomitych dyrektorów szkół i wspaniałe grono pedagogiczne, dzięki któremu
wzrasta poziom nauczania. Szkoły zdobywają w ramach dostępnych programów środki na
realizacje projektów służących wyrównywaniu szans edukacyjnych i zapewnienie uczniom
wysokiej jakości usług oświatowych. Dzięki temu uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki
i z dobrym skutkiem reprezentują swoje szkoły, a więc i naszą gminę, w różnego rodzaju
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konkursach i olimpiadach. Nasze gimnazjum w ramach projektu „e-szkoła Moja
Wielkopolska”, wdrażającego wykorzystywanie w nauczaniu metody projektów i nauczania
problemowego przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych osiągnęło
ogromny sukces. Jakkolwiek oświata pochłania ponad 50% budżetu gminy uważam, że są to
dobrze wydane środki, a inwestycja w młode pokolenie przyniesie z czasem wymierne efekty.
Widocznym dla wszystkich efektem rozwijania pasji naukowej młodzieży jest stojący na
Placu Kazimierza Wielkiego zegar słoneczny.
Panie Burmistrzu – w wielu sprawach miał Pan odmienne zdanie od stanowiska większości
w Radzie, ale najczęściej siła argumentów, czas lub przekonująca większość powodowały, że
przy utrzymaniu tych samych priorytetów jakimi były działania na rzecz naszej gminy, choć
czasem odmiennie pojmowane, udało się zrealizować wiele zamierzeń. Pragnę podkreślić, że
nikt z 15 osób zasiadających w Radzie nie chciał nadwyrężać finansów gminy, przeciwnie wszyscy radni wykazywali szczególną dbałość o kondycję finansową gminy Golina, zwracali
uwagę na potrzebę pozyskiwania funduszy z zewnątrz – zarówno funduszy unijnych jak
i z Urzędu Marszałkowskiego. Postawa radnych przyczyniła się do obniżenia zadłużenia
naszej gminy w czasie trwania kadencji o ponad 50 %, z ponad 13 milionów złotych na
początku kadencji do ok. 6 milionów złotych obecnie, za co należą im się szczególne słowa
podziękowania.
Być może można było to wszystko wykonać lepiej, lepiej wypełniać obowiązki radnego –
pozostawiam to do rozstrzygnięcia każdemu we własnym sumieniu oraz wyborcom, którzy
ocenią większość z nas już 16 listopada. Jedno jest dla mnie jasne i muszę to z tego miejsca,
głośno, dziś, na koniec kadencji powiedzieć – wszystkim radnym przyświecało, każdemu
w sposób przez niego rozumiany, dobro naszej gminy, jej rozwój i polepszenie warunków
życia jej mieszkańców. Mogę sobie tylko życzyć aby i nasi następcy nie zapomnieli,
co w pracy radnych winno być najważniejsze.
Pragnę więc w tym miejscu wyrazić słowa podziękowania wszystkim Państwu radnym
z wiceprzewodniczącą Panią Zofią Kasprzak na czele; Przewodniczącymi Komisji Rady
Miasta:
Panem radnym Wojciechem Wojdyńskim - Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej;
Panią radną Urszulą Furmaniak –Przewodniczącą Komisji do spraw Budżetu i Finansów oraz
Spraw Samorządowych;
Panem radnym Wojciechem Grodzkim – Przewodniczącym Komisji do spraw Oświaty,
Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
Panem radnym Zdzisławem Maciaszkiem – Przewodniczącym Komisji do spraw Porządku
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W tym miejscu chcę podziękować za współpracę również Panu Burmistrzowi Tadeuszowi
Piotrowi Nowickiemu. Dziękuję Pani Skarbnik Kindze Musiałkiewicz, Panu Sekretarzowi
Henrykowi Bąkowi, radcom prawnym: Pani Alicji Płoszewskiej i Panu Dominikowi
Kurowskiemu oraz pracownikom Urzędu Miejskiego i pozostałych gminnych instytucji
za współpracę i wielką życzliwość do mojej osoby jak i wszystkich radnych. Dziękuję
w imieniu własnym i Wysokiej Rady za pomoc, zrozumienie i jakże cenne wsparcie.
Szczególnie podziękowania należą się pracownicom zajmującym stanowisko ds. Obsługi
Organów Gminy, Pani Jolancie Piaseckiej i Pani Beacie Szymczak, za ich profesjonalizm,
życzliwość i dyspozycyjność mogącą być wzorem dla wszystkich urzędników.
Dziękuję za pełną sukcesów pracę dyrektorom gminnych placówek oświatowych: Pani
Henryce Łesce - Dyrektor przedszkola „Baśniowy dworek” w Golinie, Pani Jolancie
Kruckiej - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Pani Halinie
Warzychowskiej - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego
w Kawnicach oraz byłej Dyrektor tej placówki Pani Zofii Laskowskiej, Pani Dorocie
Pluteckiej - Jankowskiej - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie
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w Przyjmie, Pani Alinie Kozłowskiej - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Radolinie oraz przez rok pełniącej obowiązki Dyrektora tej placówki Pani Magdalenie
Lewartowskiej, a także panu Janowi Kasprzakowi - Dyrektorowi Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Golinie. Życzę Państwu dalszych osiągnięć oraz uznania ze strony uczniów
i ich rodziców.
Dziękuję również dyrektorom placówek kulturalnych za współpracę oraz przybliżanie świata
kultury społeczeństwu naszej gminy. Dziękuję pani Żanecie Matlewskiej – dyrektorowi
Biblioteki Publicznej w Golinie i jej współpracownikom za pozytywne emocje, za piękne
spotkania w bibliotece i pozyskiwanie ciekawego księgozbioru. Wielkie słowa podziękowania
należą się panu Damianowi Ciesielskiemu i jego współpracownikom za ciekawą ofertę
kulturalną prezentowaną mieszkańcom naszej gminy, za urocze koncerty, interesujące
wernisaże oraz troskę o popularyzację aktywności kulturalnej w naszej gminie. Dom Kultury
mimo bardzo skromnej obsady etatowej oferuje nam często rzeczy niebanalne.
Dziękuję Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedli za przekazywanie Radzie głosów i opinii
mieszkańców oraz aktywizowanie społeczności poszczególnych sołectw i osiedli,
jednocześnie apelując byście Państwo zaktywizowali swoje wystąpienia na sesjach
w nadchodzącej kadencji.
Dziękuję wszystkim dyrektorom i kierownikom, dziękuję komendantom Policji, prezesom
i naczelnikom Ochotniczych
Straży Pożarnych, strażnikom Straży Miejskiej,
przedstawicielom lokalnych mediów.
Na koniec chcę zupełnie już osobiście podziękować Wam Koleżanki i Koledzy Radni za
szacunek do mojej osoby, za to, że pomimo sporów, staraliśmy się okazywać sobie
życzliwość i zrozumienie. Szczególnie gorąco dziękuję tym radnym, którzy wspierali mnie
w chwilach wyjątkowo dla mnie trudnych za to, że byliście ze mną bez względu na
okoliczności.
Życzę, aby praca w Radzie Miejskiej, która właśnie dobiega końca była dla każdego
z Państwa powodem do miłych wspomnień. Radnym startującym w najbliższych wyborach
samorządowych 16 listopada życzę sukcesów w staraniach o rozwój samorządności w naszej
gminie.
Dziękuję wszystkim Państwu za udział w uroczystej – ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Golinie VI kadencji. Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, osobistych sukcesów
i wszelkiej pomyślności”.
Punkt 5
Nauczyciel Gimnazjum p. Aldona Olesiak odczytała życiorysy aktora p. Stanisława
Sparażyńskiego oraz prof. dr hab. Janusza Gadzinowskiego.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska wręczyła p. Stanisławowi Sparażyńskiemu Akt Nadania
Tytułu „Honorowy Obywatel Goliny” następującej treści:
Kapituła tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Goliny",
Uchwałą Nr 2/2014 z dnia 30 października 2014 roku
nadaje
Panu Stanisławowi Sparażyńskiemu
tytuł
Honorowy Obywatel Goliny
jako wyraz najwyższego wyróżnienia oraz uznania dla zasług w działalności publicznej
i wybitnych osiągnięć w dziedzinie sztuki aktorskiej.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska wręczyła p. Januszowi Gadzinowskiemu Akt
Nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Goliny” następującej treści:
Kapituła tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Goliny",
Uchwałą Nr 1/2014 z dnia 30 października 2014 roku
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nadaje
Panu Profesorowi doktorowi habilitowanemu Januszowi Gadzinowskiemu
tytuł
Honorowy Obywatel Goliny
jako wyraz najwyższego wyróżnienia oraz uznania dla zasług w działalności publicznej
i wybitnych osiągnięć w dziedzinie medycyny.
Pan Stanisław Sparażyński i pan Janusz Gadzinowski otrzymali również okolicznościowe
statuetki i medale.
Następnie p. Stanisław Sparażyński i p. Janusz Gadzinowski serdecznie podziękowali za
przyznany im tytuł „Honorowego Obywatela Goliny” i w swoich przemówieniach
wspominali lata dzieciństwa oraz podzielili się marzeniami związanymi z rozwojem Goliny.
Punkt 6
Przewodnicząca Rady A. Kapturska wręczyła podziękowania za cztery lata współpracy
Burmistrzowi Goliny T. Nowickiemu, Z-cy Burmistrza Goliny A. Budnemu, Skarbnikowi
Goliny K. Musiałkiewicz i Sekretarzowi Goliny H. Bąkowi.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska wraz z Burmistrzem Goliny T. Nowickim wręczyli
podziękowania w związku z kończącą się kadencją 2010-2014 radnym Rady Miejskiej
w Golinie.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska wręczyła podziękowanie dyr. Gimnazjum w Golinie
J. Kasprzakowi za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu dwóch uroczystych sesji Rady
Miejskiej w Golinie, a całej społeczności Gimnazjum za promowanie gminy Golina poprzez
twórczość artystyczną i estradową oraz osiągnięcia naukowe na forum powiatu, województwa
i kraju. Podziękowania zostały także przekazane młodzieży za uświetnienie uroczystych sesji
artystycznymi występami.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak w imieniu radnych Rady Miejskiej w Golinie
wręczyła Przewodniczącej Rady A. Kapturskiej podziękowania za troskę, pełną
zaangażowania współpracę dla dobra społeczności lokalnej oraz za wysiłek włożony
na rzecz rozwoju gminy Golina.
Następnie A. Augustyniak w imieniu sołtysów oraz D. Ciesielski w imieniu dyrektorów
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy podziękowali Przewodniczącej Rady
A. Kapturskiej za czteroletnią współpracę.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie J. Krucka w imieniu grona pedagogicznego
podziękowała Burmistrzowi Goliny T. Nowickiemu i Przewodniczącej Rady A. Kapturskiej
za wkład włożony w rozwój oświaty na terenie gminy Golina.
Punkt 7
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 13:30 obrady LVIII uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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