P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2020
XXVI sesji Rady Miejskiej w Golinie
26 listopada 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: Sekretarz Goliny Anna Górzna, Skarbnik Goliny Janina
Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXVI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:10 Przewodniczący Rady
Miejskiej Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15
radnych obecnych jest 14 radnych (nieobecna radna Zofia Kasprzak), w związku z czym
podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co
najmniej ½ radnych.
Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński odczytał klauzulę RODO i poinformowała, 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.
Do porządku obrad XXVI sesji nie zostały wprowadzone zmiany. Przewodniczący Rady
W. Wojdyński stwierdził, że obrady XXVI sesji będą przebiegały zgodnie z zaproponowanym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
4. Zapytania i wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 151).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina
na lata 2020 - 2028 (projekt nr 152).
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego (projekt nr 145).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu (projekt nr 146).
9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2021 (projekt nr 147).
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Golinie na lata 2021 - 2024 (projekt 148).
11. 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 (projekt 149).
12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia uzupełnienia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015-2020” (projekt nr 150).
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Golinie.
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Radny M. Majewski zapytał się dlaczego w porządku obrad sesji nie został uwzględniony
punkt dotyczący przyjęcia protokołu XXV sesji.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że inspektor ds. obsługi biura rady
przebywa na zwolnieniu chorobowym w związku z czym protokół z ostatniej sesji nie został
jeszcze opracowany.
Punkt 3
Sekretarz Goliny A. Górzna przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Goliny, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 4
Zapytania i wnioski radnych
Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że nie zostały złożone przez radnych
zapytania i wnioski.
Radny J. Mirek powiedział, że chciałby odczytać zapytania do burmistrza.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że radny będzie mógł to zrobić w pkt. 14
sesji.
Punkt 5
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na rok 2020 był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,
J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXVI/141/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok
2020 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 6
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020- 2028 był omawiany podczas
wspólnego posiedzenia komisji rady.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,
J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXVI/142/2020 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.
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Punkt 7
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego był
omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,
J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXVI/143/2020 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 6 do protokołu.
Punkt 8
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie udzielenia
w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu był omawiany podczas wspólnego
posiedzenia komisji rady.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,
J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXVI/144/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2021 roku
pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Punkt 9
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2021
był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,
J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXVI/145/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2021 została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Punkt 10
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2021-2024 był omawiany podczas
wspólnego posiedzenia komisji rady.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,
J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXVI/146/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2021-2024 została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 11
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że 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 był
omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,
J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXVI/147/2020 Rady Miejskiej w Golinie 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 10 do protokołu.
Punkt 12
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie aktualizacji
i przyjęcia uzupełnienia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata
2015-2020” był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,
J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXVI/148/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie aktualizacji i przyjęcia
uzupełnienia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015-2020” została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Punkt 13
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Radny J. Mirek oznajmił, że chciał przedstawić w pkt. 4 porządku obrad dzisiejszej sesji
zapytania kierowane do Burmistrza Goliny, jednak przewodniczący nie udzielił mu głosu.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy
o samorządzie gminnym interpelacje i zapytania składane są przez radnych na piśmie do
przewodniczącego rady, który przekazuje je do burmistrza. Powiedział, że nie otrzymał
złożonych w taki sposób zapytań i wniosków od radnych.
Radny J. Mirek powiedział, że radny nie musi przed sesją składać zapytań do burmistrza,
ponieważ zapytania i wnioski ma prawo przedstawić w punkcie sesji dotyczącym zapytań
i wniosków radnych, a następnie przedłożyć je na piśmie przewodniczącemu rady. Następnie
odczytał opracowane zapytania do Burmistrza Goliny:
- na jakim etapie są uzgodnienia pomiędzy Gminą Golina a Wielkopolskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich dotyczące budowy chodnika w Radolinie,
- czy w latach 2021-2022 zostanie dokończona budowa chodnika na odcinku GolinaMyślibórz wzdłuż drogi wojewódzkiej,
- jak wygląda realizacja programu SOWA tj. wymiana opraw lamp drogowych na
energooszczędne na terenie gminy,
- czy zostały zakończone inwestycje: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach,
rewitalizacja parku w Golinie, nasadzenia drzew i krzewów miododajnych na terenie gminy,
- czy zostały podjęte działania wykupu działki przy ul. Poniatowskiego w celu przedłużenia
ul. Olimpijskiej.
Sekretarz Goliny A. Górzna udzieliła odpowiedzi na zadane zapytania przez radnego
J. Mirka:
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Radolinie powinna zostać zakończona do 31 grudnia
2020 r.
- odnośnie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Golina-Myślibórz trwają pertraktacje
z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, którzy
oczekują, że z budżetu gminy zostanie opracowana dokumentacja kosztowo-projektowa.
Koszt sporządzenia dokumentacji szacowany jest w przedziale od 300 tys. zł do 350 tys. zł.
Oczekujemy na odpowiedź od marszałka, czy inwestycja zostanie zrealizowana, jeśli
sfinansujemy opracowanie dokumentacji,
- w ramach programu SOWA w latach 2021-2022 na terenie gminy zostanie zamontowanych
214 lamp energooszczędnych oraz zostaną wymienione słupy energetyczne. Zgodnie
z planem etap I zostanie zrealizowany do 31 maja 2021 r. na terenie Os. Zachód, etap II
w 2022 roku na terenie gminy,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach została zakończona i przekazana do
użytkowania, rewitalizacja parku w Golinie jest na ukończeniu, nasadzenia drzew i krzewów
miododajnych zostały zakończone 19 października br.
- w sprawie wykupu działki przy ul. Poniatowskiego na poszerzenie ul. Olimpijskiej
oczekujemy na wydanie decyzji ze Starostwa Powiatowego o wydzieleniu działki. Właściciel
działki wyraził zgodę na zbycie gminie nieruchomości gruntowej o pow. 76 m2 na kwotę
6 tys. zł.
Punkt 14
Zapytania i wolne wnioski
Radny T. Duryński zapytał się, czy firma mająca swoją siedzibę w Golinie na terenie po
"Radianie" odbiera od rolników folie po kiszonkach.
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Sekretarz Goliny A. Górzna odpowiedziała, że odbyły się rozmowy z właścicielem firmy,
jednak z powodu problemów zdrowotnych właściciela nie zostały podjęte żadne decyzje.
Gmina ma na uwadze rozwiązanie problemu zalegających folii rolniczych i rozmowy zostaną
wznowione. Sprawą zajmuje się Ewa Karnafel na stanowisku ds. Ochrony Środowiska,
Leśnictwa, Łowiectwa.
Radny T. Duryński zgłosił ponownie problem z odłowieniem bobrów, które zadomowiły się
w rowie na terenie Adamowa Kolonii.
Sekretarz Goliny A. Górzna odpowiedziała, że sprawdzi co w tej sprawie zostało ustalone.
Radna E. Cieślak ponownie zgłosiła o wyczyszczenie rowów przy Centrum Ogrodniczym
"Mój Ogród" w Kraśnicy. Wniosła o potraktowanie sprawy priorytetowo.
Sekretarz Goliny A. Górzna powiedziała, że konserwacją i nadzorem rowów zajmuje się
Gminna Spółka Wodna, która podlega Staroście Konińskiemu. Konserwacje i naprawy
rowów odbywają się według ustalonych planów, na które gmina nie ma wpływu. Sekretarz
obiecała, że sprawa zostanie przekazana prezesowi spółki.
Radny M. Majewski poprosił o uprzątnięcie terenu wzdłuż drogi od mostku w kierunku
tartaku w Kawnicach. Zapytał się, czy zostały uprzątnięte gałęzie przy drodze powiatowej za
torami kolejowymi w kierunku Rosochy.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że uczestniczył wraz z radnymi
z obwodu Szkoły Podstawowej w Kawnicach w uroczystości poświęcenia nowo oddanego do
użytku budynku szkoły. Przekazał podziękowania od dyrektor szkoły za rozbudowę budynku
szkoły. Powiedział, że nowa część budynku wymaga jeszcze doposażenia w sprzęt
komputerowy. Następnie podziękował radnym za udział w uroczystościach obchodów Święta
Niepodległości. Podziękował za uczestnictwo w pogrzebie śp. Eugeniusza Grobelnego,
prezesa kółka rolniczego w Przyjmie oraz śp. Zbigniewa Bugaja strażnika miejskiego
w Golinie.
Sekretarz Goliny A. Górzna przekazała radnym podziękowania od sołtys Brzeźniaka
M. Michalak za zrealizowane inwestycje drogowe oraz wykup świetlicy wiejskiej
w Brzeźniaku.
Punkt 15
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński
podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 13:00 obrady XXVI sesji
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokół sporządziła

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Wojciech Wojdyński
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