P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2017
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
28 listopada 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, Zastępca Skarbnika Goliny Janina Adamczewska i Radca prawny Dominik
Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XLIV 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 15, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą
prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.
Punkt 2
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przedstawiła porządek XLIV sesji:
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Koninie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej dla Powiatu
Konińskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na
lata 2017-2020.
16. Podjęcie apelu w sprawie nieruchomości położonej w Golinie przy ulicy Kolejowej 25
zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, stanowiącej własność Grzegorza
Gradeckiego.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za III kwartał 2017 roku.
18. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Do przedstawionego porządku obrad nie zostały wniesione zmiany.
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Punkt 3
Radny K. Substelny zawnioskował o przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji bez
odczytywania na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez
radnego K. Substelnego.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym protokoły z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały
przyjęte.
Punkt 4
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Burmistrz Goliny M. Durczyński o godz. 12:20 opuścił obrady XLIV sesji.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy do gminy wpłynął wniosek o dofinansowanie zakupu
samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Golinie i czy Powiat Koniński będzie
uczestniczył w partycypacji kosztów zakupu.
Radny J. Mirek zapytał się o termin wykonania placu zabaw dla dzieci w parku przy
przedszkolu.
Punkt 6
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Radny W. Wojdyński o godz. 12:23 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14.
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 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XLIV/214/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie w sprawie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny W. Wojdyński o godz. 12:27 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi
15.
Punkt 7
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na 2018
rok z uzasadnieniem.
Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/215/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na 2018 rok została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie objęcia
udziałów w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
z uzasadnieniem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/216/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie objęcia udziałów
w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie została jednogłośnie
podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 9
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Golina a Miastem Konin celem przekazania
Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
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 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/217/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Golina a Miastem Konin celem przekazania Miastu
Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego została jednogłośnie
podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 10
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Golina na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.
Radny M. Majewski zapytał się, czy przedstawiony program uchwalany jest tylko na 2017
rok.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi musi być uchwalany corocznie.
Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/218/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Golina na 2017 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 11
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w sprawie projektu obniżenia stawek podatku rolnego na rok 2018, która stanowi załącznik nr
9 do protokołu. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
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 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/219/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego została jednogłośnie
podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt 12
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia
w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu 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 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/220/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2018 roku
pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
Punkt 13
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018
roku pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego 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 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/221/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2018 roku
pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.
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Punkt 14
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na 2017 rok.
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 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/222/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2017
rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Punkt 15
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020.
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 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/223/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020 została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Punkt 16
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała, że zgodnie z §22 ust. 2 pkt 4 statutu
gminy Golina rada oprócz uchwał może podejmować apele.
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała apel w sprawie nieruchomości położonej
w Golinie przy ulicy Kolejowej 25 zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, stanowiącej
własność Grzegorza Gradeckiego.
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 15 radnych.
Apel Rady Miejskiej w Golinie został jednogłośnie przyjęty i stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Punkt 17
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odczytała protokół Komisji Rewizyjnej
z kontroli za III kwartał 2017 roku, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Punkt 18
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Sekretarz Goliny H. Bąk udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
- w sprawie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Golinie powiedział, że w projekcie
budżetu gminy Golina na 2018 r. została zapisana kwota wysokości 45 000,00 zł na
dofinansowanie zakupu samochodu,
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- odnośnie terminu wykonania placu zabaw w parku wyjaśnił, że musi on zostać wykonany do
końca tego roku.
Punkt 19
Zapytania i wolne wnioski
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że w mediach telewizyjnych podana została informacja
o obowiązku likwidacji przez samorządy pomników poradzieckich. Następnie zgłosił, że
ponownie obok pojemnika na odzież na parkingu przy cmentarzu leży pełno odzieży.
Stwierdził, że w związku z powtarzającą się sytuacją należałoby rozważyć usunięcie
pojemnika z parkingu.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że goliński pomnik znajduje się w wykazie pomników
porozumienia polsko-rosyjskiego zawartego w 1993 r. Obecnie wojewoda wielkopolski
zajmuje sie kwestią dekomunizacji nazw placów i ulic, natomiast likwidacją pomników
zajmie się w terminie późniejszym. Poinformował, że do wojewody zostanie wystosowane
pismo odnośnie likwidacji pomnika.
W sprawie zgromadzonej odzieży przy pojemniku na parkingu powiedział, że w ostatnim
czasie zmienił się właściciel pojemników. Zgłoszony przez radnego problem powtórzył się,
parę dni temu firma zabrała ubrania, natomiast obecna sytuacja zostanie na pewno zgłoszona
do właściciela z interwencją o natychmiastowe uprzątnięcie.
Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał się przewodniczącej rady o liczbę
sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym w okresie od początku obecnej kadencji.
Sołtys Adamowa T. Duryński zgłosił, że podczas trwającej modernizacji linii kolejowej
rozsypywany jest kamień na drodze dojazdowej, co zagraża bezpieczeństwu na drodze.
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński powiedział, że problem z nieuprzątniętą
odzieżą często się powtarza. Następnie zgłosił, że nie świeci wiele lampy na Pl. K. Wielkiego,
nie działa lampa przy rondzie, a lampa przy kościele św. Jakuba oświeca prywatną posesję.
Radny J. Mirek zapytał się, czy studzienki na drodze powiatowej ul. Poniatowskiego zostaną
naprawione w ramach powykonawczej gwarancji.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że naprawa studzienek została zgłoszona do Zarządu
Dróg Powiatowych. Uzyskaliśmy odpowiedź, że usterki zostaną usunięte, jednak nie został
podany termin naprawy.
Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek podziękował za utwardzenie dróg
gruntowych ulic na Os. Zachód, jednocześnie prosząc o naprawę pozostałych.
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła o ponowne uzupełnienie nawierzchni
asfaltowej na drodze w Spławiu w kierunku Maksymowa. Następnie zapytała się o plany
dotyczące działki na narożniku ulic Mickiewicza i Kościuszki.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że właścicielowi działki została wydana decyzja na
budowę pawilonu handlowego.
Radna I. Kościelska zgłosiła o naprawę dwóch dziur w asfalcie na drodze w Przyjmie
Podwórze przy posesji p. Dylewskiego.
Prezes ZGKiM w Golinie A. Łeska odpowiedział, że spółka zakupiła na próbę 1 t. masy
asfaltowej, którą można kłaść podczas ujemnych temperatur. Zostały załatane dziury
w asfalcie na drodze we Węglewie, Przyjmie Cegielni i Maksymowie. Jeżeli masa nie będzie
się wykruszać to na pewno zostanie zakupiona większa ilość do naprawy pozostałych dziur
w nawierzchni asfaltowej na drogach w gminie.
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Radny M. Majewski powiedział, że podczas wykonywania przyłącza wodociągowego został
wycięty kawałek asfaltu na drodze przy Kółku Rolniczym w Kawnicach, co należy naprawić.
Następnie zapytał się, czy Zarząd Dróg Powiatowych będzie w najbliższym czasie
wykonywał naprawę nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy. Zwrócił uwagę, że
takiej naprawy wymaga droga powiatowa w Kawnicach. Podziękował radnym za przyznane
środki finansowe na zakup pieca c.o. dla OSP w Kawnicach.
Radna I. Kościelska podziękowała za środki finansowe na zakup pieca dla OSP w Przyjmie.
Sołtys Barbarki S. Paszek zapytał się dlaczego pracownicy Spółki ZGKiM zostawiają mniej
worków do segregowania odpadów.
Prezes ZGKiM w Golinie A. Łeska odpowiedział, że worki są limitowane ze względu na
zmniejszenie kosztów, co związane jest z niedoszacowaniem zakupu worków do liczby
mieszkańców segregujących odpady. Ograniczenia będą trwały do końca roku.
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się o świąteczne iluminacje świetlne
stanowiące wystrój miasta.
Prezes ZGKiM w Golinie A. Łeska odpowiedział, że od 4 grudnia pracownicy rozpoczną
zakładać świąteczne oświetlenia.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
podwyższyła stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z czym wzrosną koszty
zamontowania świątecznych iluminacji.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy nastąpiła zmiana włączania oświetlenia drogowego na
Os. Zachód, ponieważ wcześniej lampy włączały się na fotokomórkę, a obecnie
najprawdopodobniej został zamontowany wyłącznik czasowy i światło włącza się już godzinę
przed zmrokiem, a wyłącza się godzinę po zmroku.
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się jak została zorganizowana
dystrybucja pomocy żywnościowej z Banku Żywności realizowana za pośrednictwem MOPS
w Golinie.
Kierownik MOPS w Golinie D. Kamińska odpowiedziała, że szczegółowych informacji
udzieli po zakończeniu rozprowadzenia żywności.
Punkt 20
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 13:45 obrady XLIV sesji
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Urszula Furmaniak
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