P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2017
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
30 marca 2017 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, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz i radca prawny Dominik Kurowski. Lista
zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXXIII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:10 Przewodnicząca Rady
Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15
radnych obecnych jest 14 (nieobecna radna Anna Kapturska), w związku z czym podjęte
uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej
½ radnych.
Punkt 2
Radny J. Mirek złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji odnośnie odwołania
radnego Mariusza Majewskiego z funkcji II Wiceprzewodniczącego Rady. W związku z tym
złożył pisemny wniosek, który podpisało 6 radnych. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała wniosek radnych wraz z uzasadnieniem.
Stwierdziła, że wniosek spełnia przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące
odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego. Następnie zarządziła głosowanie nad
złożonym wnioskiem przez radnego J. Mirka.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 7 radnych, przeciw 7 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego J. Mirka nie został przyjęty.
Radny J. Mirek zapytał się, czy radny może brać udział w głosowaniu, które dotyczy jego
osoby.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że nie ma przeciwwskazań, aby radny brał udział
w głosowaniu.
Radny J. Mirek zapytał się, czy może ponowić wniosek w trakcie trwania obrad sesji.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że w każdym punkcie trwania sesji można
wnioskować o zmianę porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Golina.
1

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rekrutacji do szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Golina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
Radny K. Substelny zawnioskował o przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji bez
odczytywania na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym protokoły z XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały
przyjęte.
Punkt 4
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski zapytał się jakie zapadły decyzje podczas
spotkania z wykonawcą budowy i projektantem hali widowiskowo - sportowej w Golinie oraz
jaki zakres będzie obejmował projekt pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy
Golina".
Radna A. Kapturska o godz. 12:20 przyszła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi
15.
Radny J. Mirek poprosił burmistrza o zaproszenie właściciela firmy budującej halę sportową
p. Ryszarda Nawrota na posiedzenie komisji rady celem wyjaśnienia zakresu gwarancji
powykonawczej. Następnie zapytał się, czy na wykonawcę opracowania programu
rewitalizacji gminy Golina zostanie ogłoszony przetarg.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy w hali sportowej planowane jest zorganizowanie
strzelnicy pneumatycznej.
Radna I. Kościelska poprosiła o naprawę nawierzchni asfaltowej na drodze w Przyjmie na
odcinku od posesji p. Paszka do p. Czerniaka oraz przy posesji p. Dylewskiego. Następnie
podziękowała za połatanie dziur na drodze w Przyjmie Cegielni. Kolejnie zapytała się, czy są
szanse na pozyskanie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni.
Radny J. Szrama wniósł o naprawę drogi gruntowej w Brzeźniaku przy posesji p. Woźniaka.
Radna A. Kapturska poprosiła o wyrównanie dróg gruntowych na terenie sołectwa Spławie.
Następnie zapytała się o termin Gminnej Spartakiady Sportowo- Rekreacyjnej.
Radny J. Mirek ponowił wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji odnośnie odwołania
radnego Mariusza Majewskiego z funkcji II Wiceprzewodniczącego Rady.
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ponownie odczytała wniosek radnych o odwołanie
radnego Mariusza Majewskiego z funkcji II Wiceprzewodniczącego Rady. Następnie
zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego J. Mirka.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw 7 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego J. Mirka został przyjęty.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała porządek obrad uwzględniający punkt
dotyczący odwołania radnego M. Majewskiego z funkcji II Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Odwołanie radnego z funkcji II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Golina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rekrutacji do szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Golina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem
porządku obrad XXXIII sesji po wprowadzonej zmianie.
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 porządek obrad XXXIII sesji został przyjęty.
Punkt 6
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przedstawiła procedurę głosowania wniosku
o odwołanie radnego z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Powiedziała, że w pierwszej
kolejności należy przyjąć regulamin głosowania wniosku o odwołanie radnego z funkcji
wiceprzewodniczącego rady. Następnie należy wybrać komisję skrutacyjną do
przeprowadzenia głosowania. Kolejnym punktem będzie przeprowadzenie tajnego
głosowanie. Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach
XXXIII sesji, która trwała od godz. 12:30 do godz. 12:55.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XXXIII sesji Rady
Miejskiej w Golinie.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia
regulaminu
głosowania
odwołania
radnego
z
funkcji
przewodniczącego
i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie.
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 12 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
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Uchwała Nr XXXIII/164/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Golinie została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zaproponowała powołanie 3-osobowej komisji
skrutacyjnej i poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji.
Radca prawny D. Kurowski oznajmił, że w skład komisji skrutacyjnej nie mogą wejść radni,
którzy złożyli wniosek o odwołanie radnego M. Majewskiego z funkcji II
Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zgłosiła radną I. Kościelską do pracy w komisji.
Radna I. Kościelska nie wyraziła zgody na udział w pracy komisji.
Radny J. Mirek zgłosił radną A. Kapturską do pracy w komisji.
Radna A. Kapturska wyraziła zgodę na udział w pracy komisji.
Radna I. Kościelska zgłosiła radnego K. Szymańskiego do pracy w komisji.
Radny K. Szymański wyraził zgodę na udział w pracy komisji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zgłosiła radnego S. Szczepaniaka do pracy w komisji.
Radny S. Szczepaniak nie wyraził zgody na udział w pracy komisji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zgłosiła radnego K. Substelnego do pracy w komisji.
Radny K. Substelny nie wyraził zgody na udział w pracy komisji.
Radny J. Mirek zgłosił radnego J. Szramę do pracy w komisji.
Radny J. Szrama nie wyraził zgody na udział w pracy komisji.
Radny J. Mirek zgłosił radnego L. Kwiatkowskiego do pracy w komisji.
Radny L. Kwiatkowski wyraził zgodę na udział w pracy komisji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak podała, że w skład komisji skrutacyjnej wejdą radni:
A. Kapturska, K. Szymański i L. Kwiatkowski. Następnie zarządziła głosowanie nad
przyjęciem zaproponowanego składy komisji skrutacyjnej.
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.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak stwierdziła, że została powołana komisja skrutacyjna
w zgłoszonym składzie.
Radny W. Wojdyński poprosił radcę prawnego o przygotowanie interpretacji prawnej
mówiącej, że radni wnioskodawcy nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XXXIII sesji w celu
przygotowania kart do przeprowadzenia głosowania. Przerwa w obradach sesji trwała od
godz. 13:05 do godz. 13:15.
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Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XXXIII sesji Rady
Miejskiej w Golinie.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej L. Kwiatkowski przypomniał zasady przeprowadzenia
tajnego głosowania. Następnie wyczytał kolejno z listy obecności nazwiska radnych
przystępujących do głosowania, a radna A. Kapturska wręczała im kartę do głosowania.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Przewodnicząca Rady U. Furmaniak
ogłosiła przerwę, a komisję skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów, a następnie o podanie
wyników głosowania. Przerwa w obradach trwała od godz. 13:25 do godz. 13:35.
Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej L. Kwiatkowski odczytał protokół
stwierdzający, że w wyniku tajnego głosowania radny M. Majewski został odwołany z funkcji
II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. Za odwołaniem opowiedziało się
8 radnych, przeciw odwołaniu było 7 radnych.
Protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego z funkcji
II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr XXXIII/165/2017 Rady Miejskiej
w Golinie w sprawie odwołania II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie, która
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie podziękowała radnemu M. Majewskiemu za współpracę w Prezydium Rady
Miejskiej w Golinie.
Radny M. Majewski również złożył podziękowania za współpracę w Prezydium Rady.
Powiedział, że dobro wraca ze zdwojoną siłą, a zło po stokroć.
Radny K. Szymański o godz. 13:45 opuścił obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14.
Punkt 7
Burmistrz Goliny M. Durczyński omówił opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wydaną
do projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Oznajmił, że zgodnie z opinią Kuratora
w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego nie można wskazywać miejsca obowiązku nauki dla uczniów klas V-VIII.
Tego typu kompetencje należą wyłącznie do dyrektora szkoły. Powiedział, że w wytycznych
dla dyrektorów placówek oświatowych wskaże oczekiwania w zakresie określenia miejsca
nauki dla uczniów klas I-IV i V-VIII.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała się, czy w związku z wypowiedzią burmistrza
z projektu uchwały należy wykreślić zapisy określające miejsce prowadzenia zajęć dla
uczniów klas V-VIII.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie uwzględnienie zmian wykazanych
w opinii Kuratora spowoduje unieważnienie uchwały przez nadzór kontrolny, czyli przez
Wojewodę Wielkopolskiego.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że zgodnie z art. 210 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego uwzględnił w uchwale zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty, przyjmuje
się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy można byłoby dokonać zmiany adresu obecnego
gimnazjum z ul. Kopernika 12 na ul. Wolności 20.
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie J. Krucka powiedziała, że z mocy ustawy
sześcioletnie szkoły podstawowe przekształcają się w ośmioletnie szkoły podstawowe
i w uchwale rady gminy należy określić adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć w budynku
po dotychczasowym gimnazjum. Oznajmiła, że nie ma zagrożenia, że zabraknie miejsca dla
dzieci w przedszkolu, ponieważ jeżeli zajdzie taka potrzeba to zostanie zwiększona liczba
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Zapewniła, że w szkole zostanie
zlikwidowana dwuzmianowość i zapewnione bezpieczeństwo dla wszystkich dzieci.
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że placówki oświatowe powinny zostać tak
zorganizowane, aby była wystarczająca liczba miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy istnieją przeszkody, aby zajęcia dydaktyczne dla
uczniów klas V-VIII odbywały się w budynku obecnego gimnazjum.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie J. Krucka odpowiedziała, że nie wyklucza żadnych
rozwiązań organizacyjnych w szkole. Przede wszystkim najważniejsze jest zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom. Na pewno zostaną wzięte pod uwagę wszystkie możliwe
rozwiązania mające na względzie dobro dzieci.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w budynku szkoły podstawowej sanitariaty, szatnie
i wyposażenie klas dostosowane jest do młodszych dzieci, natomiast w obecnym budynku
gimnazjum są klasopracownie przystosowane dla dzieci starszych. Tak więc zasadne jest, aby
zorganizować w budynku szkoły podstawowej naukę dla uczniów klas I-IV i oddziałów
przedszkolnych, a w budynku gimnazjum dla klas V-VIII. Taki podział, jak również
oddzielne wejścia do budynków zapewnią dzieciom bezpieczeństwo. Nie będzie także
potrzeby ponoszenia nakładów finansowych na dostosowanie warunków lokalowych,
technicznych czy sanitarnych do wieku dzieci.
Radni J. Szrama i M. Wieczorek o godz. 14:00 wyszli z obrad sesji. Stan obecnych radnych
wynosi 12.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że łącznik pomiędzy budynkami służyć będzie
uczniom do przechodzenia na halę sportową.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że rodzice chcą, aby młodsze dzieci uczyły się w budynku
szkoły podstawowej, a starsze w budynku obecnego gimnazjum. Tłumaczą to tym, że
uczniowie starszych klas mają już inne zainteresowania, niektórzy próbują różnych używek,
więc oddzielenie młodszych od starszych także z tych powodów jest zasadne. Następnie
powiedział, że bardzo zaskoczony był informacjami zawartymi w artykule w "Przeglądzie
Konińskim", w którym to kierownik CUW p. Anna Górzna wypowiadała się, że reorganizacja
szkół spowoduje zwolnienia nauczycieli. Zastanawia się skąd p. kierownik ma takie
wiadomości, skoro jeszcze nie ma opracowanych arkuszy organizacyjnych dla szkół.
Oznajmił, że odczytał wypowiedź p. Anny Górznej jako sugerowanie stanowiska radnych co
do chęci przeorganizowania kadry pracowniczej w szkołach. Zaznaczył, że nigdy radni nie
działali i nie zamierzają działać na szkodę nauczycieli i pracowników obsługi. Przypomniał,
że burmistrz także obiecał, że nie dopuści do zwolnień pracowników w szkołach. Poprosił,
aby na przyszłość nie udzielać prasie wywiadów bez autoryzacji. Następnie powiedział, że
zdziwiony jest opinią jaką wydało Kuratorium Oświaty, że rada gminy nie może wskazywać
miejsca obowiązku nauki dla uczniów klas V-VIII. Oznajmił, że obowiązkiem radnych jest
dbałość, aby dzieci w szkołach były bezpieczne, a nauczyciele i pracownicy obsługi nie
zostali pozbawieni pracy.
Radni J. Szrama i M. Wieczorek o godz. 14:05 wrócili na obrady sesji. Stan obecnych
radnych wynosi 14.
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Radni M. Kwaśniewski, J. Mirek i K. Substelny o godz. 14:05 wyszli z obrad sesji. Stan
obecnych radnych wynosi 11.
Radny J. Mirek o godz. 14:07 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12.
Kierownik CUW w Golinie A. Górzna potwierdziła, że udzieliła wywiadu dla "Przeglądu
Konińskiego" i nie autoryzowała swojej wypowiedzi. Obawa o zmniejszenie kadry
nauczycieli w szkołach wynika z faktu, że za 2 lata ubędzie jeden rocznik uczniów. Natomiast
obecnie trwa opracowywanie arkuszy organizacyjnych dla szkół.
Radni K. Substelny i M. Kwaśniewski o godz. 14:09 wrócili na obrady sesji. Stan obecnych
radnych wynosi 14.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że o zatrudnieniu w szkołach będzie decydował burmistrz
i nie należy wkraczać w kompetencje organu prowadzącego szkoły.
Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że samorządy muszą działać zgodnie z przepisami jakie
nakładają poszczególne ustawy, chociaż w wielu przypadkach może nam się to nie podobać.
Powiedział, że organizowanie pracy w placówkach oświatowych nie należy do kompetencji
rady.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w swojej wypowiedzi nie sugerował, aby nie były
przestrzegane przepisy prawa. Ma na względzie tylko, aby w szkołach uczniom zapewnione
było bezpieczeństwo, a nauczyciele i pracownicy obsługi nie zostali pozbawieni pracy.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wraz
z uzasadnieniem.
Ze względu na brak dalszych 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 14 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXXIII/166/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została podjęta i stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.
Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za przyjęcie uchwały. Obiecał, że
sugestie zgłoszone przez radnym zostaną uwzględnione w oczekiwaniach przy ustalaniu
organizacji placówek oświatowych na terenie gminy.
Punkt 8
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu
komisji radni zaproponowali wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Golina. Zmiana dotyczy kryterium i liczby punktów odnośnie
odprowadzania podatku dochodowego w gminie Golina przez rodziców kandydata tj. w §3
ust. 1 pkt 5) oboje rodzice kandydata odprowadzają podatek dochodowy w gminie Golina - 8
pkt, natomiast pkt 6) jeden rodzic kandydata odprowadza podatek dochodowy w gminie
Golina - 4 pkt.
Radna Z. Kasprzak o godz. 14:25 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13.
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Radca prawny D. Kurowski powiedział, że przytoczona zmiana jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Golina 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 13.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/167/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golina
została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt 9
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golina
wraz z uzasadnieniem.
Radca prawny D. Kurowski poinformował, że zaproponowany na posiedzeniu komisji rady
zapis w uchwale o treści: "gmina nie zapewnia dowozów dla dzieci spoza obwodu szkoły"
zgodnie z przepisami nie jest kryterium rekrutacji. Organizacja dowozów dzieci do szkół
należy do organu prowadzącego placówki oświatowe, a więc do burmistrza.
Radny J. Mirek zapytał się, czy burmistrz wyda zarządzenie dotyczące nie organizowania
dowozów dla dzieci spoza obwodu szkoły.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w wytycznych dla dyrektorów szkół
zostanie zawarte takie oczekiwanie.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że obwody szkół powinny być przestrzegane i dowozy
powinny być zapewnione tylko dzieciom, które uczęszczają do szkół zgodnie z obwodem.
Nie przestrzeganie granic obwodów szkół powoduje, że w szkołach podstawowych
w Przyjmie i Radolinie jest mniej dzieci niż być powinno. Taka sytuacja generuje dla budżetu
gminy dodatkowe nakłady finansowe na utrzymanie placówek oświatowych, co w przyszłości
może doprowadzić do likwidacji tych szkół.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że przy obecnym przyroście naturalnym istnieje duże
prawdopodobieństwo, że będzie trzeba likwidować lub przekształcać szkoły.
Radny W. Wojdyński powiedział, że jeżeli rodzic chce, aby jego dziecko uczęszczało do
szkoły poza obwodem, to powinien dowozić dziecko do szkoły na własny koszt.
Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że organizacja szkół należy do organu
prowadzącego. Zapewnił, że sugestie radnych zostaną uwzględnione przy opracowywaniu
arkuszy organizacyjnych dla poszczególnych szkół.
Radny J. Mirek stwierdził, że burmistrz wraz z dyrektorami szkół właściwie zorganizują
pracę i naukę w szkołach. Natomiast rodzice powinni być świadomi, że uchwałą rady zostały
określone obwody szkół, których to należy przestrzegać.
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Ze względu na brak dalszych 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 13.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/168/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia rekrutacji do
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golina została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt 10
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.
Radny M. Majewski o godz. 14:55 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 12.
Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że w IV kwartale tego roku zostanie
ogłoszony konkurs dotyczący dofinansowania do przeprowadzenia rewitalizacji gmin.
Obecnie gmina otrzymała dofinansowanie na opracowanie programu rewitalizacji, który
będzie dokumentem strategicznym i koordynującym działania wskazanych do realizacji
przedsięwzięć. Następnie powiedział, że kontrola BHP w Przedszkolu w Golinie wykazała, że
urządzenia na placu zabaw oprócz tego, że wymagają pilnej naprawy, nie posiadają
wymaganych atestów, a tym samym zagrażają bezpieczeństwu dzieci. W związku z tym do
budżetu gminy zostało wprowadzone nowe zadanie dotyczące budowy placu zabaw
o wartości 35 tys. zł.
Radny M. Majewski o godz. 15:05 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy konserwator zabytków wyraził zgodę na budowę
placu zabaw w parku.
Dyrektor Przedszkola w Golinie M. Łasińska odpowiedziała, że konserwator zabytków
wyraził zgodę.
Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że wnioski złożone przez 3 sołectwa
w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" przeszły pozytywnie merytoryczną ocenę.
Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce najprawdopodobniej w maju.
Radna I. Kościelska zapytała się, czy na budowę placu zabaw nie można ubiegać się o środki
finansowe z zewnątrz np. z Programu Leader.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że z Programu Leader gmina będzie składała
wniosek o pozyskanie środków finansowych na budowę siłowni zewnętrznych.
Radny W. Wojdyński powiedział, że na placu zabaw powinien zostać zamontowany także
monitoring oraz teren w nocy powinien być bardziej oświetlony.
Dyrektor Przedszkola w Golinie M. Łasińska powiedziała, że zostaną zamontowane kamery,
a także lampy z czujnikiem ruchu.
Radny K. Szymański o godz. 15:10 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14.
Radny W. Wojdyński zapytał się o stan bezpieczeństwa w budynku przedszkola.
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Dyrektor Przedszkola w Golinie M. Łasińska odpowiedziała, że dach budynku został
wzmocniony. W ocenie służb, które kontrolowały budynek i przeprowadziły oględziny po
pożarze, budynek przedszkola jest bezpieczny.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy zostały zamontowane w przedszkolu czujniki ruchu
i dymu.
Dyrektor Przedszkola w Golinie M. Łasińska odpowiedziała, że jest to kosztowna inwestycja,
ponieważ łączy się z zaprojektowaniem na terenie całego przedszkola bezprzewodowych
czujników ruchu, które przesyłałyby informacje do policji.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.
Ze względu na brak dalszych 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 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXXIII/169/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2017
rok została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Punkt 11
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
- w sprawie spotkania z wykonawcą i projektantem hali widowiskowo - sportowej powiedział,
że zostały powzięte ustalenia co do dalszych prac przy budowie boiska wielofunkcyjnego
oraz oświetlenia pomieszczeń hali i kolorystyki płyty boiska. Poinformował, że termin
zakończenia budowy hali określony jest na 31.07.br., natomiast boisko wielofunkcyjne do
31.08.br. Budowany będzie jeszcze łącznik pomiędzy budynkiem gimnazjum a halą sportową,
- odnośnie projektu opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina powiedział, że
gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 46 301,40 zł, natomiast wkład własny
z budżetu gminy wynosi 5 898,60 zł, co razem stanowi koszt opracowania Programu
wysokości 52 200,00 zł. Zakres przedsięwzięć, które zostaną ujęte w Programie będzie
ustalany na etapie opracowywania, ale na pewno musi być wykazana rewitalizacja parku
miejskiego i budynku po restauracji "Smakosz",
- w sprawie zorganizowania strzelnicy pneumatycznej w hali sportowej oznajmił, że
strzelnica nie została ujęta w projekcie hali. Stwierdził, że koszty utrzymania strzelnicy
byłyby bardzo wysokie,
- naprawa dróg gruntowych na terenie gminy rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
Zaznaczył, że sołectwa w większym zakresie powinny przeznaczać środki z funduszu
sołeckiego na naprawy dróg gminnych.
Radna I. Kościelska oznajmiła, że każdego roku mieszkańcy sołectwa Przyjma znaczną część
środków z funduszu przeznaczają na naprawę dróg na terenie sołectwa.
Radna A. Kapturska stwierdziła, że również w sołectwie Spławie drogi gruntowe równane są
ze środków funduszu sołeckiego. Jednak stan dróg jest tragiczny i pieniędzy ze środków
funduszu sołeckiego na naprawę nie wystarcza.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że odnośnie dofinansowania do budowy
przydomowych oczyszczalni nie ma obecnie ogłoszonych programów. Korzystnym byłoby
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dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego w ostatnim rozdaniu
środków dofinansowanie wynosiło 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Radna I. Kościelska oznajmiła, że mieszkańcy Przyjmy i Lubcza są bardzo zainteresowani
budową przydomowych oczyszczalni.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi na zapytania radnych.
Odnośnie terminu Gminnej Spartakiady Sportowo- Rekreacyjnej powiedział, że spartakiada
została zaplanowana w gminnym kalendarzu imprez na 30 kwietnia 2017 r. Następnie
poinformował, że sołtysi będą powiadamiani o terminie rozpoczęcia prac równiarki na terenie
danego sołectwa.
Punkt 12
Zapytania i wolne wnioski
Radny M. Kwaśniewski ponowił o ogrodzenie placu, na którym składowany jest gruz oraz
postawienie tablicy informacyjnej z podaniem godzin otwarcia placu oraz informacją
o zakazie pozostawiania na placu śmieci.
Radny J. Mirek zawnioskował o przedstawienie informacji przez dyrektora Domu Kultury
odnośnie planów organizacji Dni Goliny, o zmianę regulaminu odbioru odpadów
komunalnych na terenie gminy w szczególności w zakresie odbioru bioodpadów,
opracowanie regulaminu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz
przeprowadzenia dyskusji na temat napraw i remontów dróg gminnych, które mógłby
wykonywać ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w przyszłym tygodniu w Spółce ZGKiM
odbędzie się Walne Zebranie Rady Nadzorczej, na którym zostanie omówiony temat
możliwości wykonywania usług przez Spółkę.
Radny J. Mirek zgłosił, że przy posesji p. Szyk na ul. Kolejowej, która jest drogą powiatową
został wyrwany asfalt, co należałoby naprawić.
Radny W. Wojdyński powiedział, że władze gminy powinny wystosować pismo do IPN
o usunięcie pomnika poświęconego pamięci żołnierzy radzieckich.
Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że na stronie internetowej IPN zamieszczona jest
informacja, że IPN wstrzymał prace nad likwidacją pomników "Wdzięczności Armii
Czerwonej" w Polsce.
Radny W. Wojdyński powiedział, że należy napisać jeszcze pismo o likwidację pomnika do
Ambasady Rosji w Warszawie.
Radny J. Mirek zawnioskował o wymianę dwóch tablic z reklamami firm znajdujących się na
Placu K. Wielkiego.
Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał się o termin rozpoczęcia budowy
dróg ul. Gen. Sikorskiego i Bohaterów II Wojny Światowej.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że obecnie trwa opracowywanie oferty
przetargowej i chciałby, aby przetarg na realizację inwestycji został ogłoszony w kwietniu.
Poinformował, że umowa o dofinansowanie do inwestycji z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego została już podpisana. Powiedział, że należy jeszcze
rozważyć, czy na wspomnianych ulicach mają zostać zamontowane progi zwalniające.
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zawnioskował o pomalowanie pasów na
przejściach dla pieszych na ul. Strażackiej.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że po uzgodnieniach z Zarządem Dróg
Powiatowych, pasy na ulicach zostaną odnowione w momencie kiedy będą malowane pasy na
ul. Poniatowskiego.
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się kiedy zostaną wymienione
tablice z reklamami na Placu K. Wielkiego.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że została zlecona wizualizacja tablic. Na
jednej tablicy będą zamieszczone nazwy firm z gminy Golina, a na drugiej mapa miasta
i gminy Golina. Następnie poinformował, że został zaakceptowany projekt na realizację
przedsięwzięcia pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie
K OSI", na którego realizację gmina otrzyma dofinansowanie z WRPO.
Radny W. Wojdyński o godz. 16:05 opuścił obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz nawiązując do wypowiedzi burmistrza poinformowała, że
do WPF gminy Golina oraz budżetu będzie trzeba wprowadzić przyznane środki finansowe.
W związku z tym zachodzi potrzeba podjęcia uchwał w sprawie zmiany WPF i budżetu.
Dokumenty należy złożyć do 10 kwietnia br. tak więc wcześniej należy podjąć wymagane
uchwały.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że na realizację inwestycji w ramach projektu
gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 296 250,00 zł, wkład własny gminy wynosi
228 750,00 zł.
Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego
decyduje zebranie wiejskie i sołtys ma niewiele do powiedzenia oraz decydowania w tym
zakresie. Oznajmił, że często spotyka się z nieprzychylnością niektórych mieszkańców,
którzy są niezadowoleni z równania dróg gruntowych. Następnie stwierdził, że odczytywanie
projektów uchwał na sesji jest niepotrzebne, ponieważ radni projekty uchwał omawiają na
posiedzeniach komisji rady. Kolejnie zapytał się, czy w najbliższym czasie zostanie
zorganizowane spotkanie burmistrza z sołtysami. Zaproponował, aby tego typu spotkania
organizowane były raz na kwartał.
Burmistrz Goliny M. Durczyński poprosił o zasugerowanie terminu spotkania z sołtysami.
Następnie stwierdził, że frekwencja sołtysów uczestniczących w sesjach rady jest bardzo
niska. Powiedział, że jeśli którykolwiek z sołtysów ma jakąś sprawę do załatwienia, to
w każdej chwili może spotkać się, aby porozmawiać.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski powiedział, że projekty uchwał powinny być
odczytywane na sesji, chociażby z uwagi na zapoznanie z tematem zaproszonych gości.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że w większości gmin projekty uchwał nie są
odczytywane na sesjach rady.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że projekty uchwał omawiane są podczas
posiedzeń komisji rady i powinny być opiniowane przez komisję.
Radny M. Wieczorek poprosił o naprawę nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku
Zarzyna oraz o wycinkę drzew lipy w drodze powiatowej we Węglewie.
Radny K. Szymański zapytał się, czy Radolina wchodzi w skład aglomeracji Golina, na
terenie której planowane jest uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Radolina nie jest ujęta
w przygotowywanym wniosku o dofinansowanie projektu uporządkowania gospodarki
wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.
Radny K. Szymański powiedział, aby na tablicy z mapą gminy Golina zostały zaznaczone
atrakcje zabytkowe, przyrodnicze i turystyczne danej miejscowości.
Radna A. Kapturska poprosiła burmistrza o informację, które nazwy ulic podlegają zmianie
nazwy w związku z ustawą dekomunizacyjną. Następnie w odniesienie do nadchodzącego
Święta 3 Maja powiedziała, że należałoby pomyśleć o zorganizowaniu uroczystej oprawy
tego święta. Kolejnie zapytała się, czy gmina wystąpi do powiatu o dofinansowanie do
zakupu bramy garażowej OSP w Spławiu.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wniosek o dofinansowanie do zakupu
bramy garażowej dla OSP w Spławiu zostanie złożony do Zarządu Powiatu Konińskiego.
Zaproponował więc, aby sołectwo wstrzymało się z wydatkowaniem środków z funduszu
sołeckiego, z którego został m.in. zaplanowany zakup bramy garażowej.
Radny W. Grodzki stwierdził, że projekty uchwał powinny być odczytywane na sesjach rady.
Natomiast zbędna jest dyskusja, która często ma miejsce przed podejmowaniem uchwał.
Uważa, że projekty uchwał omawiane są na posiedzeniach komisji rady i nie ma potrzeby,
aby powtarzać to samo na sesji.
Radna I. Kościelska powiedziała, że informacja o Gminnej Spartakiadzie Sportowo Rekreacyjnej powinna być szerzej rozreklamowana wśród mieszkańców gminy.
Radny J. Mirek stwierdził, że sołtysi mają możliwość wypowiedzenia się i zgłaszania
problemów na sesji rady, jednak tylko nieliczni uczestniczą w obradach sesji.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy w związku ze zmianą nazwy ulicy mieszkańcy mają
obowiązek wymiany dokumentów.
Radny J. Szrama zgłosił, że w rowach przy drodze powiatowej w Brzeźniaku leżą worki pełne
śmieci.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że została podpisana umowa z Urzędem Pracy
w Koninie na wykonanie prac interwencyjnych porządkowych, które na terenie gminy będą
wykonywane od 1 kwietnia br. Następnie pochwalił inicjatywę mieszkańców Rosochy
i Radoliny, którzy włączają się w ogólnokrajową Akcję Sprzątania Świata. Następnie odczytał
pismo z IPN dotyczące zgody na przeprowadzenie ekshumacji zwłok żołnierzy niemieckich
z mogiły znajdującej się na terenie parku w Golinie. Oznajmił, że pismo w sprawie usunięcia
pomnika z Pl. K. Wielkiego zostanie wystosowane do IPN. Następnie odczytał pismo z firmy,
która poszukuje terenów inwestycyjnych do utworzenia zakładu zajmującego się produkcją
biomasy. Kolejnie poinformował, że ponowny wniosek o dofinansowanie środków unijnych
na realizację uporządkowania gospodarki wodno - kanalizacyjnej w gminach: Golina,
Krzymów, Rzgów i Stare Miasto musi zostać złożony przez Zakład Usług Wodnych
w Koninie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w maju.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo złożone przez LZS Polonia w Golinie
dotyczące przeprowadzenia remontu Stadionu Miejskiego w Golinie stanowiące załącznik nr
13 do protokołu oraz pismo ze Szkoły Podstawowej w Radolinie w sprawie założenia na
oknach auli folii zabezpieczającej przed światłem słonecznym, które stanowi załącznik nr 14
do protokołu. Następnie zapytała się, czy jest możliwe, aby radni otrzymali wcześniej
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projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w
związku z potrzebą zwołania sesji rady w trybie pilnym.
Radny J. Mirek stwierdził, że radni nie będą mieli pretensji jeśli stosowne dokumenty nie
zostaną wcześniej dostarczone.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wobec tego poinformowała, że wspólne posiedzenie
komisji rady odbędzie się w środę 5 kwietnia br. godz. 12:00, natomiast sesja rozpocznie się
15 min. po zakończeniu komisji.
Punkt 13
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:10 obrady XXXIII
sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Urszula Furmaniak
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