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P R O T O K Ó Ł   NR  XXIV/2020 

XXIV sesji Rady Miejskiej w Golinie 

20 sierpnia 2020 r. 

 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny 

Anna Górzna, Skarbnik Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XXIV sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:00 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15 

radnych obecnych jest 14 radnych (nieobecny radny Paweł Grochociński), w związku z czym 

podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co 

najmniej ½ radnych.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał klauzulę RODO i poinformował, że zgodnie  

z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji są nagrywane i transmitowane 

na żywo.  

Punkt 2 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy do ustalonego porządku obrad sesji są 

propozycje jego zmiany. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji  

o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem burmistrza. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego został przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał porządek obrad XXIV sesji z wprowadzoną 

zmianą:  

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów XXII i XXIII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 136).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina 

na lata 2020-2028 (projekt nr 137).   

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2019 roku (projekt nr 132).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Golina w roku szkolnym 2020/2021 (projekt nr 133). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 

210/18 w obrębie 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem na poszerzenie drogi  

(projekt nr 134). 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej  

w Golinie z siedzibą w Kawnicach (projekt nr 135).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(projekt nr 138). 

13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

14. Zapytania i wolne wnioski.  

15. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku 

obrad XXIV sesji. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że obrady XXIV sesji będą przebiegały 

zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów XXII i XXIII 

sesji bez ich odczytywania na sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły XXII i XXIII 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. Następnie poinformował o zmianie, która nastąpiła 

na stanowisku Prezesa ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie w związku z przejściem na emeryturę  

p. Andrzeja Łeski. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 12.08.br. nastąpiło 

przekazanie stanowiska prezesa wybranemu w konkursie p. Maksymilianowi Wojdyńskiemu.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński, Przewodniczący Rady W. Wojdyński podziękowali  

p. A. Łesce za lata pracy na rzecz gminy i życzyli odpoczynku na emeryturze.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska w imieniu sołtysów podziękowała p. A. Łesce za 

lata wzorowej współpracy. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie Maksymilian Wojdyński powiedział, że cieszy się  

z wygranej w konkursie na stanowisko prezesa spółki oraz z możliwości pracy na rzecz 

gminy. Powiedział, że ma nadzieję na dobrą i owocną współpracę. Oznajmił, że jest otwarty 

na nowe, kreatywne i innowacyjne rozwiązania mające na celu rozwój spółki.    
 

Komendant Komisariatu Policji w Golinie Marek Wojdyński podziękował za zakup 

samochodu nieoznakowanego dla komisariatu policji w Golinie. Następnie poinformował, że 

nastąpiła zmiana dzielnicowego na terenie rejonu wiejskiego, za który odpowiedzialny jest 

obecnie rejon. sierż. szt. Mateusz Grymuza. Następnie wystosował apel o zwiększenie 

czujności oraz zabezpieczania mienia w związku ze wzrostem kradzieży i włamań. 
 

Przewodniczący Zarządu Os. Starówka K. Walczyński zgłosił problem związany  

z nieprzestrzeganiem przez kierowców nakazu skrętu w prawo przy wyjeździe z parkingu 

przy cmentarzu w Golinie. Poprosił o zwiększenie kontroli policyjnej na terenie parkingu. 
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Komendant Komisariatu Policji w Golinie Marek Wojdyński oznajmił, że w związku  

z kontrolami osób objętych kwarantanną komisariat policji w Golinie jest ograniczony 

osobowo i czasowo.  
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że za sukces policyjny należy uznać schwytanie 

podpalacza Puszczy Bieniszewskiej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński obiecał, że Straż Miejska w Golinie zajmie się częstym 

kontrolowaniem parkingu przed cmentarzem zarówno pod względem przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego jak również porządku i kontroli zgrupowań, ponieważ istnieją 

podejrzenia o handel narkotykami, dopalaczami, środkami odurzającymi. Następnie 

poinformował, że zostały założone 2 fotopułapki w związku z podpaleniami na terenie naszej 

gminy. 
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że ze względu na działania prewencyjne należy założyć 

kamerę obrotową na rondzie w Golinie. 
 

Komendant Komisariatu Policji w Golinie Marek Wojdyński przyznał, że zasadne jest 

zakładania kamer w miejscach publicznych. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że temat bezpieczeństwa i porządku 

zostanie omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji rady.  
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek zapytał się, czy w opracowywanym Planie Transformacji Wielkopolski 

Wschodniej została uwzględniona Gmina Golina. Następnie poprosił, aby burmistrz omówił 

projekt realizowany w Kawnicach pn. "Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom - Klub 

Integracji Społecznej". Kolejnie zapytał się na realizację jakiego przedsięwzięcia została 

podpisana umowa z Prezydentem Konina w ramach projektu "Stworzenie zintegrowanego 

systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap III" oraz czego dotyczy podpisany 

aneks do umowy realizacji projektu "Rewitalizacja Osiedla Starówka w Golinie". 
 

Radny T. Duryński zapytał się, czy zostaną naprawione ubytki w nawierzchni asfaltowej na 

drodze gminnej nr 77 (od Adamowa w kierunku Przyjmy Cegielnia), zgłosił dziurę w asfalcie 

na drodze przy budowanej rozdzielni transformatorowej PKP oraz poprosił o wykoszenie 

poboczy od strony torów kolejowych. Zgłosił problem przejazdu drogą w związku  

z parkowaniem samochodów na drodze przed przejazdem kolejowym. Następnie zapytał się 

gdzie rolnicy mogą oddawać folie po kiszonkach. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się do kogo należy zgłaszać, w dni wolne 

od pracy, uprzątnięcie z dróg zwierząt, które zostały potrącone przez samochody.  
 

Radny M. Kwaśniewski podziękował burmistrzowi za pomoc jednostce OSP Węglew  

w wejściu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.   
 

Radny M. Majewski poprosił o zainterweniowanie w Zarządzi Dróg Powiatowych, aby 

zostały obcięte zarośla na łuku drogi powiatowej za torami w Kawnicach.     
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy jest obowiązek odczytywania na sesji  

w całości treści projektów uchwał. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że odczytywanie projektów uchwał jest zasadne, 

jednak z uwagi na nieprzedłużanie obrad sesji należałoby każdorazowo zapytać się radnych, 

czy zgadzają się na nieodczytywanie projektu uchwały. 
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Punkt 6 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2020.  
 

Ze względu na brak zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXIV/126/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 

2020  została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXIV/127/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028 została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Punkt 8 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2019 

roku.  
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXIV/128/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia wyników 

kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2019 roku została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Golina w roku szkolnym 2020/2021. 
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Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXIV/129/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Golina w roku szkolnym 2020/2021 została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński o godz. 13:10 ogłosił przerwę w obradach XXIV sesji, 

która trwała do godz. 13:25. Po przerwie przewodniczący wznowił obrady XXIV sesji. 
 

Punkt 10 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przejęcie działki nr 210/18 w obrębie 0018 Rosocha-Kolonia  

z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.  
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXIV/130/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie działki nr 210/18 w obrębie 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem 

na poszerzenie drogi została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 13:33 wyszła z obrad XXIV sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

13. 

Punkt 11 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Golinie z siedzibą w Kawnicach wraz  

z uzasadnieniem. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poprosił, aby w uzasadnieniu dopisać "z siedzibą  

w Węglewie" przy Szkole Podstawowej w Kawnicach. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że 17 lipca br. Burmistrz Goliny podpisał umowę na 

dofinansowanie realizacji projektu w Kawnicach w ramach edycji konkursu „Pięknieje 

Wielkopolska Wieś” z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” pn. „Tu jest moje 

miejsce, tu jest mój dom – Klub Integracji Społecznej”. W założeniach działania Klubu będą 

koncentrowały się na wsparciu i pracy z dziećmi, młodzieżą, seniorami, osobami 

niepełnosprawnymi i całymi rodzinami. Zostanie utworzony Kącik Malucha i punkt 

biblioteczny, tak więc w dalszym ciągu będzie możliwość wypożyczania książek, a jego 

funkcjonowanie i opiekę animatora zapewnią Biblioteka Publiczna w Golinie oraz Dom 

Kultury w Golinie. Mieszkańcy Kawnic otrzymają więc wsparcie gminnych instytucji 

kultury. Poprawią się również warunki i komfort korzystania z budynku remizy. 
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Radny M. Majewski zawnioskował o wykreślenie z uzasadnienia zdania "Księgozbiór filii 

zostanie przeniesiony do Biblioteki Publicznej w Golinie". Stwierdził, że skoro w Klubie 

będzie funkcjonował punkt biblioteczny, to książki powinny zostać w Kawnicach.  
 

Radca prawny T. Lisewski stwierdził, że można w uzasadnieniu doprecyzować, że tylko część 

księgozbioru zostanie przeniesiona do biblioteki w Golinie.  
 

Radny W. Grodzki zawnioskował, aby w uzasadnieniu pozostało zdanie, że "Księgozbiór filii 

zostanie przeniesiony do Biblioteki Publicznej w Golinie". Powiedział, że organizacją punktu 

bibliotecznego zajmie się dyrektor biblioteki. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radnego W. Grodzkiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12  radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych. 
 

W związku  powyższym wniosek radnego W. Grodzkiego został przyjęty. 
 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 11 radnych, 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu 

(U. Furmaniak, K. Substelny). 

Za głosowało 9 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki, Z. Kasprzak, 

M. Kwaśniewski, J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 1 radny (M. Majewski), 

od głosu wstrzymała się 1 radna (A. Kapturska). 
 

Uchwała nr XXIV/131/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zamiaru likwidacji filii 

Biblioteki Publicznej w Golinie z siedzibą w Kawnicach została podjęta i stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu. 

Punkt 12 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXIV/132/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia dotacji celowej 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Punkt 13 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w odpowiedzi na zadane pytania radnych powiedział: 

- w sprawie opracowania Planu Transformacji Wielkopolski Wschodniej poinformował, że 

zostały utworzone 4 grupy robocze: środowisko, energetyka, wyzwania społeczne  
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i infrastruktura. Gmina Golina należy do grupy "energetyka". Przygotowywany plan ma 

uwzględniać sprawiedliwą transformację na terenach po odkrywkach węgla brunatnego np. 

budowa farm fotowoltaicznych, infrastruktura drogowa, tworzenie nowych miejsc pracy.  

Z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oprócz Wielkopolski Wschodniej skorzysta także 

region wałbrzyski i dolnośląski. Obecnie nie są znane wysokości środków finansowych.    
 

Radna I. Kościelska o godz. 13:52 wróciła na obrady XXIV sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 14. 
 

- w odniesienie do realizacji projektu „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom – Klub Integracji 

Społecznej” (sołectwo Kawnice) powiedział, że zaplanowane działania powstały z potrzeby 

poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa oraz integracji mieszkańców poprzez wspólne 

zagospodarowanie miejsca zachęcającego do spędzania przez nich czasu. Mieszkańcy Kawnic 

od dawna postulowali o podniesienie standardu wsi, stworzenie lepszych możliwości do 

realizacji przedsięwzięć służących poprawie warunków życia całej społeczności. Istotę tych 

działań stanowi inicjatywa oddolna społeczność Kawnic, w tym deklaracja wyrażenia woli 

uczestnictwa w adaptacji miejsc, które służyć będą rozwojowi sołectwa. W ramach 

zaplanowanych prac remontowych i adaptacyjnych jest: remont, modernizacja i wyposażenie 

pomieszczenia kuchennego oraz chłodni, remont i modernizacja szatni, remont, modernizacja, 

adaptacja i wyposażenie pomieszczenia, w którym będzie działał  Klub Integracji Społecznej. 

W Kawnicach obecnie trwa rozbudowa szkoły podstawowej, która finansowana jest w całości 

ze środków własnych budżetu gminy w wysokości ponad 4 mln zł.   
 

Radna Z. Kasprzak o godz. 13:58 opuściła obrady XXIV sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

13. 
 

- w ramach projektu "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie 

KOSI - etap III" ma zostać wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa w Kraśnicy na odcinku od 

drogi K92 do remizy OSP w terminie II kwartału 2021 roku; 

- aneks do umowy realizacji projektu "Rewitalizacja Osiedla Starówka w Golinie" dotyczył 

zmniejszenia kosztów realizacji przedsięwzięcia po zakończonym przetargu; 

- dziury w asfalcie na drodze gminnej nr 77 miały zostać naprawione, więc sprawdzi dlaczego 

nie zostało zlecenie zrealizowane; 

- do naprawy ubytków w drodze równoległej do torów kolejowych zobowiązał się właściciel 

drogi, czyli PKP; 

- folie po kiszonkach rolnicy mogą oddawać do punktu po "Radianie" w Golinie przy  

ul. Leśnej; 

- zgłoszenia uprzątnięcia z drogi zwierzyny w dni wolne od pracy nie zostały uregulowane. 

Jak do tej pory zgłoszenia przyjmowane są przez Straż Miejską w Golinie i na bieżąco sprawa 

jest załatwiana; 

- OSP Węglew do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przystępuje od 01 stycznia 

2021 r. Umowa została podpisana na okres 5 lat; 

- obcięcie zarośli i uporządkowanie poboczy przy drodze powiatowej na odcinku za torami  

w Kawnicach zostało zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Dyrektor ZDP 

Józef Karmowski zobowiązał się uprzątnąć teren przy drodze. 

Następnie burmistrz podziękował radnym i sołtysom za wszystkie uwagi, które zgłaszają  

w imieniu mieszkańców gminy, zarządom osiedli za utrzymanie porządku na terenach siłowni 

zewnętrznych.   
 

Radny K. Szymański o godz. 14:20 opuścił obrady XXIV sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 12. 
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Punkt 14 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny T. Duryński podziękował burmistrzowi za pomoc w przekazaniu do OSP Adamów 

kosiarki samojezdnej. Następnie zapytał się na jakim etapie jest komunalizowanie 

nieruchomości drogowych.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na terenie gminy zostało jeszcze wiele 

dróg do skomunalizowania. Procedura przejmowania dokumentów jest długa, jednak 

systematycznie wnioski są składane. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy strażacy z gminnych jednostek OSP zostaną przeszkoleni  

w zakresie niebezpiecznych zdarzeń, które mogą mieć miejsce na instalacjach 

fotowoltaicznych. Poprosił burmistrza o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie 

wykonania oznakowania pionowego i poziomego przejść dla pieszych na ul. Kusocińskiego 

oraz postawienia znaków z ograniczeniem prędkości do 50 km. Następnie poprosił  

o przygotowanie informacji dotyczącej możliwości sprzedaży gminnych nieruchomości 

gruntowych zlokalizowanych przy ul. Leśnej. Kolejnie zapytał się, czy zostaną w jeden dzień 

w tygodniu wydłużone godziny pracy Urzędu Miejskiego w Golinie. Następnie zawnioskował 

do przewodniczącego rady o przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu komisji rady odnośnie 

zorganizowania posiedzeń komisji tak, aby pracujący zawodowo radni nie zwalniali się  

z pracy na cały dzień. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że kandydując na radnego każdy wiedział na 

co się decyduje. Oznajmił, że nie jest możliwe, aby czas pracy rady był dostosowany do 

poszczególnych radnych. 
 

Radny J. Mirek stwierdził, że jest to możliwe, a swoje rozwiązanie przedstawi na posiedzeniu 

wspólnych komisji rady. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że radny może zrezygnować z mandatu, 

jeżeli nie może pogodzić pracy zawodowej z pracą radnego.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w odpowiedzi na powyższe zapytania powiedział: 

- do zorganizowania szkoleń dla strażaków ochotników ze zdarzeń na instalacjach 

fotowoltaicznych zobowiązał się Miejski Komendant PSP w Koninie; 

- przy ul. Leśnej gmina posiada 11 działek o powierzchni 8 ar i 9 ar przeznaczonych pod 

budownictwo jednorodzinne; 

- oznakowanie na ul. Kusocińskiego zostanie zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych  

w Koninie, ponieważ jest to droga powiatowa. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zgłosiła, że przy "schetynówce" zostały 

poprzewracane znaki drogowe oraz odwrócone jest lustro drogowe przy drodze powiatowej  

w Spławiu.  
 

Radny M. Kwaśniewski poprosił o poprawienie pokryw studzienek na ul. Kościuszki  

i ul. Kolejowej.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że ul. Kolejowa i ul. Kościuszki jest drogą 

powiatową. Problem ze studzienkami znany jest Zarządowi Dróg Powiatowych, dyrektor 

ZDP obiecał poprawić umocowanie pokryw studzienek.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy w najbliższym czasie przewidywane 

jest odnowienie elewacji i tablic na budynku Urzędu Miejskiego w Golinie.  
 



9 

 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w tegorocznym budżecie nie ma 

przeznaczonych środków finansowych na ten cel. Stwierdził, że w pierwszej kolejności 

należy dokończyć rozpoczęte inwestycje na terenie gminy. 
 

Radny K. Substelny podziękował burmistrzowi za utrwalenie emulsją asfaltową nawierzchni 

dróg gminnych wykonanych z destruktu. 
 

Punkt 15 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:53 obrady XXIV sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 
 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


