P R O T O K Ó Ł NR XX/2012
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 1 marca 2012 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 Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza
Andrzej Budny, Sekretarz Goliny Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz oraz
radca prawny Dominik Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Punkt 1
XX Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 13:00 i poprowadziła Przewodnicząca Rady
Miejskiej Anna Kapturska. 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 Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIX Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012.
Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XI/43/2011
Rady Miejskiej w Golinie z dn. 25 lipca 2011 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Golina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Golina.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Golina.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie
na 2012 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2012 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
16. Przedstawienie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej za III i IV kwartał 2011 roku.
17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie XX Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Radny W. Miętkiewicz zawnioskował o wycofanie z dzisiejszego porządku obrad pkt. 15, tj.
podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wniósł
o jego przeniesienie do porządku obrad następnej sesji.
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Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego
W. Miętkiewicza.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw 6 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny.
W związku z powyższym pkt 15 został wycofany z przedstawionego porządku XX sesji.
Punkt 3
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zawnioskowała o przyjęcie protokołu z XIX sesji
z pominięciem jego odczytywania na dzisiejszej sesji. Oznajmiła, że radni mogli wcześniej
zapoznać się z treścią protokołu.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
W związku z powyższym protokół z XIX sesji został przyjęty.
Punkt 4
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Grodzki zapytał się kiedy zostaną wykonane wjazdy do posesji na ul. 1 Maja oraz
naprawione chodniki na narożnikach ul. Kościelnej i Kościuszki. Następnie zapytał się kiedy
zostanie oddane do użytkowania boisko „Orlik” w Golinie. Powiedział, że budowa boiska
została ukończona w ubiegłym roku, jednak ze względu na jego zamknięcie piłkarze „Polonii
Golina” jeżdżą na treningi do Kawnic.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że klub radnych „Koalicja” kilkakrotnie zwracał się
z wnioskiem do Przewodniczącej Rady o zwołanie sesji dotyczącej odwołania pani
A. Kapturskiej z funkcji przewodniczącej rady i wyboru w-ce przewodniczącego rady, na
które to wnioski Przewodnicząca odpowiadała, że wnioski zawierają braki formalne.
Oznajmił, że każdy pisemny wniosek przedstawiany był wcześniej radcy prawnemu, który
twierdził, że nie ma w nich uchybień od strony prawnej, więc zastanawia się, czy prawnicy
gminni są słabi, skoro Przewodnicząca nie uwzględnia w porządku obrad sesji składanych
wniosków.
Radny K. Michalak zapytał się o szczegóły spotkania w sprawie umorzenia udziałów spółki
Energa, a mianowicie kogo dotyczy umorzenie. Następnie zapytał się kto finansuje i jaki jest
koszt czyszczenia rowu w Rososze Kol. oraz dlaczego o pracach nie zostali poinformowani
radni. Powiedział, że woda z rowu spływać będzie do Strugi Kawnickiej, która jest niedrożna
w związku z czym zostaną zalane okoliczne pola i łąki.
Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy zostały zwrócone pieniądze z energetyki za wykonanie
przełożenia linii wysokiego napięcia podczas budowy „Orlika” w Golinie. Powiedział, że
podczas zebrania OSP Golina odniósł wrażenie, że prezes OSP podzielił pieniądze z „Orlika”.
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Radny L. Sieczkowski zapytał się kiedy została podpisana umowa na dzierżawę fotoradarów,
dlaczego nie było rozpisanego przetargu na wyłonienie firmy świadczącej usługi pomiarów
prędkości oraz na jakich zasad będzie odbywać się współpraca z gminą.
Radny W. Wojdyński zapytał się na jakie cele zostaną przeznaczone środki zapisane
w budżecie na rok 2012 w poszczególnych rozdziałach: 60016 §4270 – 100 tys. zł, 60016
§4300 – 273 tys. zł, 75023 §4210 - 175 tys. zł, 75023 §4270 – 22 tys. zł, 75023 §4300 – 180
tys. zł, 75416 §4210 – 20 tys. zł, 75416 §4300 – 100 tys. zł, 80101 §4210 – 497 tys. zł, 80110
§4210 – 192 tys. zł, 80113 §4300 – 450 tys. zł, 90015 §4300 – 200 tys. zł, 90095 §6057 – 115
tys. zł, 90095 §6059 – 84 969 zł, 92601 §4170 – 50 tys. zł. W sumie wymienione kwoty
wynoszą 2 340 000 zł i w związku z dużym zadłużeniu gminy poprosił o udzielenie
szczegółowej informacji.
Następnie powiedział, że na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. został kilkakrotnie obrażony
i zacytował część z jednej wypowiedzi: „dlaczego dopiero teraz, gdy nie podoba się mu osoba
nabywcy to uczynił. Odpowiedź jest tylko jedna, radny Wojdyński kieruje się w swoich
działaniach tylko i wyłącznie pobudkami populistycznymi chcąc pozyskać poklask
w społeczeństwie nie zważając na interes gminy”. Radny W. Wojdyński zwrócił się
z pytaniem do burmistrza, dlaczego burmistrz oskarża go, że nie podoba mu się osoba
nabywcy ośrodka zdrowia w Golinie, co było powodem zgłoszenia do prokuratury
podejrzenia o popełnieniu przestępstwa odnośnie sfałszowania uchwał Rady Miejskiej
w Golinie. Zapytał się dlaczego burmistrz oskarża go o działania uderzające w interes gminy,
co i kiedy uczynił swoim postępowaniem jako radny, aby spowodował naruszenie uszczerbku
gminy. Zapytał się dlaczego burmistrz oskarżył go w wywiadzie dla telewizji internetowej
o działalność terrorystyczną.
Radny W. Grodzki powiedział, że zwrócił się do burmistrza z prośbą o udostępnienie radnym
wstępnych projektów arkuszy organizacyjnych szkół z terenu gminy celem wypracowania
oszczędności w oświacie. Powiedział, że otrzymał od burmistrza odmowną odpowiedź.
Poprosił więc o przedłożenie podstawy prawnej potwierdzającej odmowę udostępnienia
arkuszy organizacyjnych.
Radny W. Wojdyński przekazał Przewodniczącej Rady A. Kapturskiej i Burmistrzowi Goliny
T. Nowickiemu zestawienie wymienionych wcześniej wydatków zapisanych
w poszczególnych paragrafach budżetu na rok 2012.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się jakie zapadły decyzje odnośnie utworzenia
polderu Golina.
Radny L. Kwiatkowski zawnioskował o równomierne wyłączanie oświetlenia ulicznego na
terenie miasta, o naprawę dróg, a szczególnie naprawę asfaltu na ul. Poniatowskiego. Zapytał
się jakie są postępy w pracach przygotowawczych pod budowę farm wiatrowych na terenie
gminy.
Radny K. Michalak zgłosił pilną potrzebę naprawy drogi w Kolnie oraz uzupełnienia wyrwy
w asfalcie na drodze w Rososze w pobliżu remizy.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy w związku z remontem Mostu
Briańskiego w Koninie i zamknięciem ul. Kleczewskiej na drogach w gminie Golina zostanie
wzmożony ruch samochodowy.
Punkt 6
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na
rok 2012.
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Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 13 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr XX/83/2012 w sprawie zmiany budżetu na rok 2012 została podjęta i stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie sprostowania
błędu pisarskiego w Uchwale Nr XI/43/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 25 lipca 2011 r.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XX/84/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie sprostowania błędu
pisarskiego w Uchwale Nr XI/43/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 25 lipca 2011 r.
została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości.
Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad
przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XX/85/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 9
Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że powołana Komisja Statutowa przez kilka
miesięcy pracowała nad zapisami w statucie gminy Golina.
Radny W. Wojdyński zawnioskował, aby w statucie w miejscach gdzie zapisane jest
„Przewodniczący Rady” dopisać „Przewodnicząca Rady”.
Radca prawny D. Kurowski oznajmił, że taki zapis jest bezzasadny, ponieważ nawet ustawa
o samorządzie gminnym nie rozróżnia rodzaju żeńskiego i męskiego.
Radny W. Wojdyński wniósł o dopisanie w §74 ust. 2 zdania mówiącego o zachowaniu prawa
do diety przez radnego, który przedłoży przewodniczącemu rady zwolnienie chorobowe lub
kartę pobytu w szpitalu.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że zasady wypłacania diet radnym zapisane
są w oddzielnej uchwale, więc taki zapis nie może być zamieszczony w statucie.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że w projekcie statutu nie jest zapisana liczba składu
osobowego Komisji Rewizyjnej.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że kwestia Komisji Rewizyjnej zapisana jest
w ustawie o samorządzie, a więc w przepisie prawa wyższego rzędu, więc zapis nie może
zostać powtórzony w uchwale.
Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad
przyjęciem uchwały w sprawie Statutu Gminy Golina.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XX/86/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Statutu Gminy Golina została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 10
Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że projekt uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Golina był
szczegółowo omawiany podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady, więc zaproponowała,
aby nie odczytywać projektu uchwały.
Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad
przyjęciem projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XX/87/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Golina została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 11
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Golina.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XX/88/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Golina została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 12
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian
w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że zmiany wprowadzone do statutu Związku
spowodowane są zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Aby zmiany
te mogły zostać wprowadzone do statutu Związku wszystkie gminy będące członkami
w Związku muszą podjąć stosowne uchwały.
Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy ze Związku wystąpiły gminy, ponieważ w obecnie
obowiązującym statucie wykazanych jest 16 gmin, a po zmianach jest 14 gmin.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że ze Związku wystąpiły gminy Malanów
i Dąbie.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 13 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr XX/89/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie została podjęta i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt 13
Radny L. Kwiatkowski poprosił o odczytanie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok
2012.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowego
planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2012 rok wraz z załącznikiem.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła prezesa OSP w Golinie M. Durczyńskiego
o przekazanie komendantowi gminnemu OSP, aby do końca marca przygotował materiały
odnośnie funkcjonowania gminnych jednostek OSP.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska 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 XX/90/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia ramowego planu
pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2012 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
Punkt 14
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych (radny M. Zieleziński o godz. 14:20 wyszedł
z sali narad).
Za głosowało 14 radnych.
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Radca prawny D. Kurowski odniósł się do zaproponowanego tematu kontroli w IV kwartale,
a mianowicie skontrolowania wykonania zaleceń wynikających z planu pracy komisji
rewizyjnej w roku 2011. Powiedział, że komisja rewizyjna nie jest uprawniona do kontroli
wykonania zaleceń komisji.
Radny M. Zieleziński o godz. 14:25 powrócił na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Golinie
w związku z czym stan obecnych radnych na sesji wyniósł 15.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że komisja rewizyjna nie może nikomu nakazać
wykonania zaleceń wykazanych w czasie kontroli, ponieważ takie uprawnienia ma jedynie
rada.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że jeżeli taki zapis nie jest zgodny z przepisami to należy
przeprowadzić reasumpcję głosowania z wyłączeniem punktu 2 z tematu kontroli w IV
kwartale 2012 roku.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła ponowne
głosowanie nad przyjęciem uchwały wyłączając punkt 2 z tematu kontroli Komisji
Rewizyjnej w IV kwartale 2012 roku.
Uchwała Nr XX/91/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2012 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Punkt 15
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał protokół z kontroli komisji
rewizyjnej za III kwartał 2011 roku, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że zawarte w odczytanym protokole sformułowanie
„ugruntowała fakty” nie jest poprawne stylistycznie, ponieważ fakty można tylko
potwierdzić, a nie ugruntować. Następnie zwrócił uwagę, że na protokole nie ma podpisów
osób, które potwierdziłyby otrzymanie tego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że protokół, który jest
w aktach Komisji Rewizyjnej zawiera podpisy potwierdzające jego otrzymanie.
Następnie poinformował, że Komisja Rewizyjna nie dokończyła kontroli wykonania budżetu
w zakresie dowożenia dzieci od 1.07.2009 r. – 1.07.2010 r. w związku z niemożnością
wyjaśnienia wielu stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie dowozów. Oznajmił, że
różnica w wydatkach w zakresie dowozów pomiędzy rokiem 2009/2010 a 2010/2011 wynosi
ponad 84 tys. zł. Stwierdził, że w omawianym temacie zawiódł system kontroli.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się, czy przed ogłoszeniem przetargu na dowozy były
dokonywane pomiary długości tras.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że w przetargu zapisana liczba km była
orientacyjna na poziomie przejechanych km w roku 2008/2009.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński zawnioskował, aby rada zajęła się
tematem dowozów dzieci do szkół, ponieważ zastanawia się, czy w tym zakresie można
mówić o zaistnieniu przestępstwa. Następnie odczytał protokół z kontroli komisji rewizyjnej
za IV kwartał 2011 roku, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się ile jest niezajętych na sale lekcyjne
pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Kawnicach.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że komisja rewizyjna nie
dokonywała kontroli wolnych pomieszczeń. Z informacji uzyskanej od p. dyrektor szkoły
wie, że jedno z pomieszczeń zajmuje konserwator szkoły. Dyrektor szkoły kilkakrotnie
zgłaszała burmistrzowi przeznaczenie tych pomieszczeń na sale lekcyjne.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że zakres kontroli Komisji Rewizyjnej w III kwartale 2011 r.
obejmuje lata 2009 i 2010, a więc już miniony okres. Uważa, że kontrola powinna obejmować
bieżący okres.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński stwierdził, że tematy kontroli
w poszczególnych kwartałach 2011 roku zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr
V/25/2011 w dn. 3 lutego 2011 r. Tematyka przeprowadzonej kontroli zgodna jest z przyjętą
uchwałą.
Radny L. Kwiatkowski zapytał się dlaczego w protokole kontroli z IV kwartału wykonania
budżetu w szkole podstawowej w Kawnicach zapisana nie jest dokładna liczba uczniów tylko
zapisane zostało „około 200, 49 uczniów”, więc zapytał się, czy nie jest wiadomo ile dzieci
uczęszcza do szkoły.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński wyjaśnił, że w szkole w Kawnicach
występuje duża rotacja dzieci.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że w protokole Komisji Rewizyjnej jest zapisane, że
w okresie zimowym boisko „Orlik” jest zamknięte, więc Polonia Golina nie może jeździć na
treningi na boisko do Kawnic o czym wspominał wcześniej radny W. Grodzki.
Radny W. Grodzki oznajmił, że radni powinni zabierać głos w konkretnych tematach
odnośnie wykazanych w protokole uwag, a nie zajmować się „głupotkami”. Stwierdzenia
zawarte w protokołach Komisji Rewizyjnej powinny być poważnie przedyskutowane.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że przedstawione protokoły powinny być
oddzielnym tematem wspólnego posiedzenia Komisji Rady.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że komisja rewizyjna działa w imieniu rady. Stwierdził,
że każdy rok budżetowy kończy się absolutorium udzielanym burmistrzowi, więc zastanawia
się, czy zasadne jest kontrolowanie lat za które już rada udzieliła burmistrzowi absolutorium
z wykonania budżetu. Podobnie sytuacja wygląda z zaplanowaną kontrolą na III kwartał 2012
roku wykonania budżetu przez Dom Kultury i Bibliotekę za rok 2011. Uważa, że nie ma
sensu kontrolowanie 2011 roku skoro do 30 czerwca rada musi zdecydować o udzieleniu
absolutorium burmistrzowi za ubiegły rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że nie zgadza się
z wypowiedzią Sekretarza H. Bąka. Oznajmił, że komisja stwierdziła podczas
przeprowadzonej kontroli wiele nieprawidłowości. Uważa, że kontrolą powinny zostać objęte
również wcześniejsze lata. Powiedział, że kontaktował się z Regionalną Izbą Obrachunkową,
aby poradzić się w jaki sposób odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że za parę dni zakończy się trwająca od grudnia kontrola
z Regionalnej Izby Obrachunkowej i poznamy jakie zostały stwierdzone zastrzeżenia.
Podczas kontroli potwierdza się, że duże znaczenie ma interpretacja przepisów przez osoby
kontrolujące.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński powiedział, że w placówkach
oświatowych przeprowadzany był audyt, który nie wykazał błędów w funkcjonowaniu
placówek, a komisja rewizyjna podczas krótkiej kontroli dostrzegła wiele nieprawidłowości.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że audyt obejmował tylko wybrane zagadnienia.
Oznajmił, że jego zamiarem nie jest negowanie wyników kontroli komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński stwierdził, że burmistrz powinien
wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych kontroli przez komisję rewizyjną, aby na przyszłość
nie zostały popełnione podobne błędy i niedociągnięcia. Powiedział, że kontrola
przeprowadzona była w sposób bardzo obiektywny.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że kontroli nigdy nie jest za wiele.
Radny J. Szrama o godz. 15:35 opuścił obrady XX sesji Rady Miejskiej w Golinie. Liczba
obecnych radnych wynosi 14.
Punkt 16
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny udzielił odpowiedzi na zadane pytania przez radnych:
- wjazdy na ul. 1 Maja – kostka brukowa została zakupiona przez GDDKiA i zostanie
założona kiedy w budżecie zostaną przeznaczone odpowiednie środki na wykonanie wjazdów
do posesji na ul. 1 Maja,
- oddanie do użytku boiska „Orlik” w Golinie – od 1 marca zarówno „Orlik” w Golinie jak
i w Kawnicach zostaną otwarte. W Golinie animatorem sportu będzie nauczyciel wychowania
fizycznego p. Piotr Jabłoński,
- czyszczenie rowu w Rososze Kolonii odbywa się z inicjatywy sołtysów, obecnie trwa
wycinka drzew. Na ten cel z budżetu gminy nie zostały przeznaczone żadne środki finansowe,
- pomiary prędkości – zgodnie z procedurą o zamówieniach publicznych została wyłoniona
firma, z którą została już podpisana umowa na świadczenie usług od 1 marca br. Koszty
związane ze świadczeniem usług na pomiary prędkości na dzień podpisania umowy wyniosły
56 tys. zł netto,
- wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetu były szczegółowo omawiane podczas
wspólnych posiedzeń Komisji przed uchwaleniem budżetu, więc zasugerował radnemu
W. Wojdyńskiemu powrócenie do tych materiałów,
- wyłączenie z ruchu drogowego Mostu Briańskiego w Koninie nie spowoduje dla naszej
gminy żadnych uniedogodnień,
- naprawa dróg powiatowych na terenie gminy – zaplanowane jest spotkanie ze starostą
konińskim p. Małgorzatą Waszak odnośnie remontów dróg powiatowych zlokalizowanych na
naszym terenie,
- zgłoszone usterki w nawierzchniach dróg w Rososze i Kolnie zostaną w najbliższym czasie
naprawione.
Radny K. Michalak zapytał się co stanie się z wodą, która będzie spływać do Strugi
Kawnickiej. Powiedział, że struga jest niedrożna, więc obawia się podtopień pobliskich
terenów.
Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że Struga Kawnicka jest w zarządzie WZIR-u. Nie
wie, czy WZIR sfinansuje oczyszczenie Strugi, czego szczególnie wymaga odcinek w dolinie
za wiatrakiem. Obecnie woda ze Strugi rozlewa się na pobliskie łąki.
Radny W. Wojdyński poprosił o udzielenie na piśmie w ustawowym terminie odpowiedzi na
zadane przez niego pytania, na które nie uzyskał dzisiaj odpowiedzi.
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Radca prawny D. Kurowski ustosunkował się do sprawy dotyczącej odwołania
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie A. Kapturskiej. Powiedział, że radny
Z. Maciaszek ma prawo twierdzić, że on może jest złym prawnikiem. Jednak nie jest w stanie
zmienić obowiązującego prawa. Przypomniał zapis art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym tj. „na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia
złożenia wniosku”. Powiedział, że nie ma bezwzględnego obowiązku, aby do składanego
wniosku o odwołanie załączone zostało jego uzasadnienie. W tym względzie decyduje
wyłącznie prawo demokracji, gdzie większość może decydować o prawie mniejszości.
Natomiast art. 19 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że „odwołanie
przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego
składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1”. Ustawodawca nie przewidział jednak
żadnych sankcji prawnych, co do niestosowania się do tych przepisów. Oznajmił, że jeżeli
radni nie ufają jego opinii, to zaproponował aby skontaktowali się z innym prawnikiem, który
z całą pewnością potwierdzi jego stanowisko. Oznajmił, że w tej sprawie osobiście rozmawiał
z prof. Szewczykiem i prof. Bagińską w Poznaniu. Stwierdził, że pani przewodnicząca
powinna poddać pod głosowanie składane wnioski o jej odwołanie. Oznajmił, że nie będzie
opiniował wniosków o odwołanie przewodniczącej. Przypomniał, że radni klubu „Niezależni”
złożyli swego czasu wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji, do którego nie było dołączone
uzasadnienie oraz projekty uchwał, a jednak wniosek został przez przewodniczącą
uwzględniony.
W sprawie udostępnienia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych powiedział, że
udostępnienie nie jest możliwe ze względu na ochronę danych osobowych. Radni muszą
rozgraniczyć władzę uchwałodawczą od wykonawczej, a więc tylko do kompetencji
burmistrza należy zapoznanie się i przeanalizowanie arkuszy.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że jeżeli radni mają podejmować jakiekolwiek
decyzje to muszą być o wszystkim informowani. Nie może być żadnych tajemnic i nie należy
radnych stawiać przed faktem, jeżeli wcześniej radni nie zostają doinformowani.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że radni powinni dyskutować i muszą być
informowani o istotnych dla danej sprawy założeniach oraz planach. Arkusze organizacyjne
jako taki dokument nie mogą zostać jednak udostępnione. Uważa, że należałoby przedstawić
tę informację w innej formie.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że zarzuca się jej obecność na spotkaniu
z nauczycielami oraz robi się wszystko, aby radni nic nie wiedzieli. Uważa, że taki stan
rzeczy nie może mieć miejsca. Radni są przedstawicielami społeczeństwa i więc powinni
wiedzieć o wszystkich sprawach ważnych dla gminy. Oznajmiła, że należy przedstawić
sytuację w oświacie w takiej formie, aby radni mogli dokonać oceny stanu oświaty w gminie
oraz mogli wyrobić w tej kwestii własny pogląd. Zaprotestowała, że nie może być tak, że
przed radnymi wiele spraw się ukrywa, a następnie przedkłada się tylko do podjęcia uchwały.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy burmistrz lub z-ca burmistrza posiadają certyfikat do
dostępu do informacji niejawnych. Następnie stwierdził, że nauczyciel jest osobą publiczną
i w internecie można znaleźć na jego temat informacje tj. wysokość jego wynagrodzenia.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że arkusz organizacyjny nie jest dokumentem tajnym,
tylko ze względu na ochronę danych osobowych nie może zostać podany do publicznej
wiadomości.
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Radny W. Grodzki poprosił o pisemną interpretację przepisów mówiących o udostępnianiu
arkuszy organizacyjnych szkół.
Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że każda osoba przychodząca do gminy na
przeprowadzenie kontroli musi okazać się stosownym upoważnieniem.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że w ciągu 7 dni przygotuje stosowną opinię prawną.
Radny M. Zieleziński zapytał się, czy arkusze organizacyjne nie mogą zostać udostępnione
z pominięciem danych osobowych.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nikt niczego nie zamierza ukrywać przed radnymi.
Radny W. Grodzki stwierdził, że burmistrz bierze na siebie odpowiedzialność za stan oświaty
w gminie, skoro nie chce przekazać radnym informacji.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiadając na pytanie odnośnie oświetlenia ulicznego powiedział,
że Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe chce, aby samorządy wykupiły udziały Energi,
które stanowią 47%, tj. 42 mln zł. Samorządy wzbraniają się przed takim rozwiązaniem,
jednak niebezpieczeństwo stanowić może sądowe przymuszenie samorządów do wykupu
udziałów. Spółce przede wszystkim zależy na zyskach i gminy muszą Spółce płacić za
wszelkie wykonane usługi. Gminy nie mogą nic robić na urządzeniach należących do Spółki
we własnym zakresie.
Radny W. Grodzki powiedział, że można byłoby w celu oszczędności energii założyć zegary
przyrodnicze, których koszt za sztukę wynosi 500 zł.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Spółka musi wyrazić na to zgodę. Tak stanowi prawo
energetyczne i my tych procedur nie zmienimy. W Spółce samorządy mają 53% udziałów,
natomiast Energa 47%. Energa zakłada, że Spółka będzie generować zyski i nie interesuje jej,
że gminy zamierzają oszczędzać na zużyciu energii. W ramach oszczędności gminy mogą
ogłaszać przetargi na dostawę energii, ale tylko w ramach urządzeń, których są właścicielami.
Następnie w sprawie utworzenia „polderu Golina” poinformował, że w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie zorganizowane przez wojewodę
wielkopolskiego oraz w Urzędzie Miejskim w Golinie z inicjatywy Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej z udziałem kilku mieszkańców z terenów w Dolinie Warty. Powiedział,
że podczas tych spotkań obecni zostali poinformowani, że na utworzenie polderu potrzebne są
ogromne pieniądze, których niestety obecnie nie ma na sfinansowanie tego zadania. RZGW
posiada opracowaną dokumentację na naprawę wałów i urządzeń hydrotechnicznych i jeśli
otrzymają środki finansowe to wały na naszym terenie zostaną wyremontowane. Dodatkowy
problem stanowi fakt, że zarządcą wałów jest Zarząd Melioracji. Obecnie RZGW będzie
wyrażać zgodę tylko na przeprowadzenie remontów i modernizację istniejących już
budynków, natomiast nowi nabywcy terenów nie otrzymają zgody na budowę. Czy środki
finansowe będą na przeprowadzenie remontów wałów i przepustów okaże się za 2 lub 3
miesiące. Potrzebnych na tę inwestycję jest 20 mln zł. Sekretarz poinformował, że przebieg
narady u wojewody został nagrany i jest możliwe odsłuchanie nagrania.
Radny M. Zieleziński zapytał się, czy na spotkaniu poruszona była sprawa zbiornika
Jeziorsko i pobliskich domków letniskowych.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że na temat zbiornika Jeziorsko nie było mowy.
Następnie w sprawie budowy farm wiatrowych powiedział, że został rozstrzygnięty przetarg
na opracowanie projektu, który jest obecnie na etapie realizacji. Po wykonaniu projektu
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zostanie on wyłożony do publicznej wiadomości zgodnie z procedurami. Powiedział, że nie
ma żadnych szans, aby cokolwiek było robione w zakresie oczyszczania na Strudze
Kawnickiej, jeśli nie będzie opracowana dokumentacja na powstanie polderu Golina.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy gmina będzie musiała wykupić drogi dojazdowe do
farm wiatrowych.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że wykup dróg należy do inwestora.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy jest przepis mówiący o tym, że gmina nie będzie
zobowiązana dokonywać wykupu gruntów pod drogi dojazdowe do farm wiatrowych.
Poprosił, aby na następne posiedzenie wspólnych komisji taki przepis został przedstawiony.
Punkt 17
Zapytania i wolne wnioski
Radny K. Michalak powiedział, że pod nowo wybudowaną trakcją wysokiego napięcia nie
zostały wyrównane zwały ziemi, które powstały podczas stawiania słupów. Nierówności
gruntów uniemożliwiają uprawę ziemi, a wykonawca inwestycji zobowiązał się do
przywrócenia terenu do stanu przed inwestycją.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że wykonawca PSE Konstancin – Jeziorna zawierał
różnego rodzaju umowy z właścicielami gruntów, więc to właściciele gruntów ustalali
warunki korzystania z terenów podczas budowy. Powiedział, że gmina wystąpiła do
wykonawcy o wykonanie zobowiązań poinwestycyjnych m.in. naprawy zniszczonych dróg
gminnych.
Radny powiatu konińskiego M. Durczyński powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady zostanie przedstawione zbiorcze sprawozdanie odnośnie gminnych jednostek OSP za
rok 2011 oraz plany na kolejne lata. Następnie zasugerował, aby boiska „Orlik” były
wykorzystywane przez cały rok, jeżeli będą pozwalać na to warunki atmosferyczne. Zespoły
piłkarskie mogłyby odbywać treningi przygotowawcze do sezonu piłkarskiego, a ze względu
na brak na terenie gminy odpowiedniej sali sportowej piłkarze nie mają odpowiedniego
innego miejsca do przeprowadzania treningów.
Następnie powiedział, że w Kazimierzu Bisk. został przeprowadzony przetarg na dostawcę
energii, który to wygenerował duże oszczędności. Uważa, że gmina Golina również powinna
ogłosić taki przetarg w ramach szukania oszczędności.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że przetargi na dostawcę energii mogą dotyczyć tylko
urządzeń należących do gminy.
Radny powiatu konińskiego M. Durczyński przypomniał, że to właśnie Sekretarz H. Bąk parę
lat temu namawiał radnych, aby gmina współnależała do Spółki Oświetlenie Uliczne
i Drogowe, a teraz z tego tytułu są same problemy i komplikacje.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że do Spółki przynależy wiele gmin, ale tylko gminy
bogatsze nie przekazały do Spółki wszystkich urządzeń energetycznych oraz za własne środki
budowały linie jak np. gmina Kazimierz Bisk.
Radny powiatu konińskiego M. Durczyński powiedział, że wojewoda wielkopolski obiecywał
przekazanie pieniędzy na budowę polderu „Golina”, a teraz z wszystkich złożonych obietnic
się wycofuje. Następnie oznajmił, że część radnych zapewniła o zabezpieczeniu środków
finansowych w budżecie gminy z przeznaczeniem na remont garaży OSP w Golinie.
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Radny Z. Maciaszek oznajmił, że na temat potrzeby remontu garaży OSP w Golinie nic
wcześniej nie wiedział. Podczas prac przy ustalaniu budżetu na rok 2012 nikt nic nie
wspominał o stanie garaży. Dopiero później dowiedział się, że jest to problematyczny temat
już od czasu minionej kadencji rady. Zdziwiony jest również, że przewodnicząca rady nie
odczytała pisma z dn. 15 września 2011 r. które zostało skierowane do burmistrza i rady
w sprawie uwzględnienia w budżecie inwestycji w OSP Golina. Oznajmił, że wielkim
zaskoczeniem było dla niego złożenie przez radnego W. Wojdyńskiego wniosku podczas sesji
budżetowej o przesunięciu środków w budżecie na tę inwestycję.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że w sprawie remontu garaży OSP w Golinie
również nic nie wiedziała oraz oznajmiła, że w tej sprawie nie otrzymała żadnego pisma.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że jest zdziwiona, że radni klubu
„Koalicja” nic nie wiedzieli odnośnie zapewnienia środków na remont garaży, skoro
wcześniej uzgadniają ze sobą jakie wnioski będą popierać oraz jak będą głosować.
Radny powiatu konińskiego M. Durczyński powiedział, że jako prezes OSP w Golinie złożył
do burmistrza wniosek do projektu budżetu na rok 2012 w terminie do 15 września 2011 r.
o zapisanie w budżecie środków na remont garaży w OSP w Golinie. Oznajmił, że na
zebraniu sprawozdawczym OSP nie powiedział żadnego złego słowa na temat rady, a sprawa
garaży stanowi problem finansowy już od paru lat. Następnie poinformował, że jutro o godz.
11:30 w Urzędzie Miejskim w Golinie odbędzie się spotkanie ze starostą konińskim
p. Małgorzatą Waszak w sprawie dróg powiatowych na terenie gminy Golina. Na spotkaniu
będą obecni radni powiatowi z terenu gminy. Myśli, że zostaną omówione inwestycje
drogowe na ul. Cmentarnej (położenie drugiej warstwy nawierzchni), remont
ul. Poniatowskiego oraz odcinka drogi od Radoliny przez Barbarkę w kierunku drogi krajowej
K92.
Radny L. Sieczkowski poprosił o wyrównanie odcinka drogi na ul. Nowej.
Radny W. Wojdyński opuścił o godz. 16:20 obrady XX sesji Rady Miejskiej w Golinie,
w związku z czym liczba obecnych radnych wynosi 13.
Radny W. Grodzki powiedział, że jest przewodniczącym komisji ds. sportu, jednak na żadne
spotkania odnośnie działalności sportowej w Golinie nie jest zapraszany. Oznajmił, że
chciałby otrzymać kalendarz zaplanowanych imprez sportowych na rok 2012.
Sołtys Lubcza S. Simiński poprosił o równiarkę na drogę Przyjma – Lubiecz. Następnie
powiedział, że droga powiatowa na terenie sołectwa nie jest dostatecznie oświetlona. Brakuje
tam 3 lub 4 lamp, które oświetliłyby skrzyżowanie dróg.
Radny powiatu konińskiego M. Durczyński powiedział, że Gminna Rada Sportu działa
z upoważnienia burmistrza. Przewodniczącym rady jest R. Iwiński, on jest w-ce
przewodniczącym, a W. Miętkiewicz członkiem rady. Kalendarz imprez sportowych jest
zamieszczony na stronie internetowej gminy Golina.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że dobry zwyczaj nakazuje, aby zapraszać na
spotkania osoby, których dotyczyć będą poruszane tematy.
Radny powiatu konińskiego M. Durczyński powiedział, że już kilkakrotnie zgłaszał potrzebę
uzupełnienia bocznych ścian w wiacie przystankowej na ul. Kolejowej.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny zaprosił na spotkanie w dniu 7 marca o godz. 10:30
wszystkie zainteresowane osoby tematem organizacji obchodów jubileuszu 650-lecia nadania
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praw miejskich Golinie. Następnie poinformował radnych o powiatowym turnieju w tenisie
stołowym w dniu 11 marca w Kleczewie. Następnie w odpowiedzi na pytanie radnego
W. Wojdyńskiego zadane podczas wspólnego posiedzenia Komisji powiedział, że czynsz
w budynku Domu Nauczyciela wynosi 1,54 zł/m². Znajdują się tam dwa mieszkania o pow.
62,70 m² i jedno o pow. 41,60 m². Koszty związane z ogrzewaniem są proporcjonalnie
dzielone na wszystkich mieszkańców. Koszt za usługę dla palacza w sezonie grzewczym
wyniósł 6 107,74 zł, a zakup opału 8 365,19 zł. Lokatorzy płacą więc ok. 500 zł na miesiąc.
Koszty nie obejmują napraw remontowych, np. w ubiegłym roku naprawiany był dach,
którego koszty pokryte zostały z budżetu gminy.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się obecnych sołtysów, czy opowiadają się za
kontynuacją w przyszłym roku funduszu sołeckiego.
Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że fundusz sołecki powinien zostać uchwalony.
Sołtys Lubcza S. Simiński powiedział, że inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego
w Lubczu została rozłożona na 4 lata, więc ma nadzieję, że fundusz nadal będzie
funkcjonował.
Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński oznajmił, że na poszczególne rady
osiedlowe również należałoby przeznaczyć środki finansowe w wysokości porównywalnej jak
dla sołectwa, które otrzymuje możliwie najwyższą kwotę w ramach funduszu sołeckiego.
Następnie przypomniał o potrzebie oznakowania ulic na Os. Wschód znakami
z ograniczeniem prędkości lub oznaczeniem, że jest to droga osiedlowa.
Punkt 18
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:35 obrady XX Sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
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