P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2012
z odbytej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 6 kwietnia 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 i Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz. Lista
zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXIV Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 9:15 Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna
Kapturska. Następnie poinformowała, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na
wniosek 5 radnych: W. Grodzkiego, Z. Kasprzak, L. Sieczkowskiego, W. Wojdyńskiego
i M. Zielezińskiego. 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.
8.
9.

Otwarcie Nadzwyczajnej XXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XX Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
Zapytania i wolne wnioski.
Zakończenie Nadzwyczajnej XXIV Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała pisma z nadzoru Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie wszczęcia postępowań w odniesieniu do stwierdzenia
nieważności uchwały Nr XX/86/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie Statutu Gminy Golina, uchwały Nr XX/87/2012 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Golina oraz uchwały Nr XX/88/2012 Rady
Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Golina. W związku z tym
w przytoczonych uchwałach należy dokonać zmian w zakresie wskazanym przez nadzór
prawny Wojewody Wielkopolskiego.
Sekretarz Goliny H. Bąk omówił zmiany wprowadzone do powyższych uchwał.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie
pomiędzy radnymi na wniosek, których została zwołana sesja, odnośnie wprowadzenia do
przedstawionego porządku obrad sesji trzech punktów:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/86/2012 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Golina.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/87/2012 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Golina.
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3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/88/2012 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Golina.
Za głosowało 5 radnych, przeciw 0.
W związku z powyższym radni wyrazili zgodę o wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Radny L. Kwiatkowski złożył formalny wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji
o dodatkowe punkty tj.
1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Golinie.
Radny M. Zieleziński zapytał się, który z radnych klubu „Koalicja” jest upoważniony do
składania wniosków w imieniu klubu.
Radny Z. Maciaszek stwierdził, że nie jest potrzebne upoważnienie do zabierania głosu
w imieniu klubu.
Radny K. Michalak poprosił radnych o zaprzestanie kłótni mając na względzie czas Świąt
Wielkiej Nocy.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że to przewodniczący rady prowadzi obrady sesji.
Powiedział, że w porządku sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym zostały uwzględnione
pilne tematy, które w określonym terminie muszą zostać załatwione.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego
L. Kwiatkowskiego pomiędzy radnymi na wniosek, których została zwołana sesja.
Za głosowało 0 radnych, przeciw 5.
W związku z powyższym radni nie wyrazili zgody na wprowadzenie do porządku obrad sesji
punktów zgłoszonych przez radnego L. Kwiatkowskiego.
Radny S. Szczepaniak wniósł o ogłoszenie przerwy.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego
S. Szczepaniaka.
Za głosowało 8 radnych.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła przerwę, która trwała
od godz. 9:35 do 9:50.
Po przerwie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku
obrad po uwzględnieniu zaakceptowanych zmian tj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie Nadzwyczajnej XXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XX Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/86/2012 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Golina.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/87/2012 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Golina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/88/2012 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Golina.
10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie Nadzwyczajnej XXIV Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty.
Punkt 3
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zawnioskowała o przyjęcie protokołu z XX 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 11 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym protokół z XX sesji został przyjęty.
Punkt 4
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Burmistrz poinformował, że w bieżącym roku powiat koniński dokończy
rozpoczętą inwestycję na ul. Cmentarnej tj. zostanie położona ostatnia nawierzchnia asfaltu
oraz zostanie opracowana dokumentacja na remont ul. Poniatowskiego. Powiedział, że
wczoraj przeprowadził rozmowę telefoniczną ze starostą powiatu konińskiego p. Małgorzatą
Waszak, która poinformowała, że po przeprowadzeniu wizji stanu dróg powiatowych
zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia remontu drogi Kawnice – Lubiecz na odcinku
w Przyjmie. W związku z tym powiat oczekuje od gminy pomocy finansowej na realizację
modernizacji drogi.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się jakie są ustalenia odnośnie uporządkowania
gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że inwestycja obejmująca modernizację
oczyszczalni ścieków w Golinie oraz budowę kanalizacji w Kawnicach, Węglewie, Kraśnicy,
Spławiu i Adamowie może napotkać na trudności finansowe, ponieważ wspólny wniosek
o dofinansowanie zadania złożony przez 5 gmin nie uzyskał akceptacji ze względu na zmianę
kryteriów dofinansowania.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się o wnioski jakie zapadły podczas dyskusji
publicznej odnośnie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Kraśnicy
i Kraśnicy – Kol.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że na spotkaniu obecny był projektant planu oraz
zainteresowani mieszkańcy, którzy zgłaszali indywidualne wnioski co do wprowadzenia
zmian do projektu planu tj. przesunięcia ulic, zagospodarowania działek na tereny zielone lub
przeznaczenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy zaplanowane inwestycje przez powiat na ul. Cmentarnej
i ul. Poniatowskiego zostaną wykonane, jeżeli powiat oczekuje od gminy współudziału
finnasowego przy remoncie odcinka drogi powiatowej w Przyjmie.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że modernizacja drogi Kawnice – Lubiecz
byłaby dodatkową inwestycją przeprowadzoną przez powiat w naszej gminie. Przewidywany
koszt inwestycji wynosi 300 tys. zł.
Radny W. Grodzki zapytał się, czy ul. Poniatowskiego zostanie wyremontowana.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że powiat koniński planuje przystąpić w roku
2013 do realizacji remontu ul. Poniatowskiego, natomiast w tym roku zostanie opracowana
dokumentacja tego zadania.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Wojdyński powiedział, że podczas sesji w dniu 29 marca br. zadał Burmistrzowi
pytania, na które uzyskał lakoniczne odpowiedzi, w związku z czym złożył na piśmie
ponownie zapytania, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu. Następnie przypomniał, że
wnosił również o przygotowanie opinii prawnej, co do procedur związanych
z przeprowadzeniem referendum o odwołanie rady.
Radny K. Michalak przypomniał, że podczas sesji w dniu 1 marca br. zadał Burmistrzowi
pytania, na które nie uzyskał odpowiedzi, w związku z czym poprosił o udzielenie pisemnej
odpowiedzi na zapytania.
Radny Z. Maciaszek poprosił, aby udzielone radnemu W. Wojdyńskiemu i radnemu
K. Michalakowi odpowiedzi na piśmie zostały również przekazane pozostałym radnym.
Radny M. Wieczorek powiedział, że mieszkańcy Węglewskich Hol. uskarżają się na
zaśmiecanie okolicznych terenów. Poprosił o dopilnowanie przez strażników miejskich
utrzymania czystości na terenie gminy.
Radny K. Michalak powiedział, że również zaśmiecone są rowy przydrożne w Kolnie.
Radny J. Szrama powiedział, że należy uprzątnąć piasek z drogi przy żwirowni w Przyjmie.
Radna U. Furmaniak zgłosiła potrzebę załatania dziur na drodze w Kawnicach za torami oraz
w Głodowie.
Radny K. Michalak powiedział, że prywatny przedsiębiorca, który bardzo zniszczył sprzętem
transportowym drogę gruntową Golina – Golina-Kol. zobowiązał się do naprawy
nawierzchni. Powiedział, że władze gminy powinny zainteresować się, czy droga została
naprawiona.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się na jakich zasadach obecnie na terenie gminy
odbywa się odbiór segregowanych śmieci.
Radny W. Wojdyński powiedział, że mieszkańcy Węglewa grożą zamknięciem drogi nr 166
z powodu złego stanu drogi.
Radny M. Wieczorek powiedział, że jest to droga prywatna, więc prywatny właściciel
powinien zadbać o naprawę drogi.
Radny Z. Maciaszek przypomniał, że na ulicach Os. Wschód należy założyć znaki drogowe
z ograniczeniem prędkości lub garby drogowe.
Radny L. Kwiatkowski zapytał się o rezultaty przeprowadzonych kontroli pomiarów
prędkości na terenie gminy. Następnie powiedział, że Komisja ds. Porządku Publicznego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska powinna dokonać w terenie przeglądu stanu dróg na terenie
miasta i gminy. Zgłosił również potrzebę naprawy drogi przy posterunku policji prowadzącej
do bloków od strony ul. Kolejowej.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że należy w gminie jak najprędzej wdrożyć w życie przepisy
opodatkowania mieszkańców podatkiem śmieciowym, co przełoży się na utrzymanie
porządku na terenie gminy.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak poprosiła o naprawę wspólnego wjazdu do sklepu
„Biedronka”, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz na ul. Łąkową.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przekazała dalsze prowadzenie obrad XXIV sesji W-ce
Przewodniczącej Rady Z. Kasprzak.
Punkt 6
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła wprowadzone zmiany do budżetu na rok 2012.
Radny W. Wojdyński zapytał się czego dotyczy zarządzenie Burmistrza nr 12 wydane w dniu
29 marca, wprowadzające zmiany do budżetu.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że zarządzeniem nr 12 Burmistrz
wprowadził do budżetu dotację celową w wysokości 450 zł przekazaną przez Wojewodę
Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz
nastąpiły przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w zakresie posiadanych przez
burmistrza uprawnień.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy przesunięcia środków w budżecie są znaczne.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przedstawiła przesunięcia środków finansowych pomiędzy
poszczególnymi rozdziałami budżetu.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na rok 2012.
Następnie W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zarządziła głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
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Uchwała Nr XXIV/92/2012 w sprawie zmiany budżetu na rok 2012 została jednogłośnie
podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 7
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XX/86/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Statutu
Gminy Golina.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały W-ce
Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak 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 XXIV/93/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Uchwały Nr
XX/86/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy
Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 8
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XX/87/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Golina.
Ze względu na brak pytań i uwag W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak 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 XXIV/94/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Uchwały Nr
XX/87/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Golina została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 9
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XX/88/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Golina.
Ze względu na brak pytań i uwag W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak 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 XXIV/95/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Uchwały Nr
XX/88/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Golina została jednogłośnie
podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Punkt 10
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane przez radnych pytania:
- na złożone pisemne zapytania przez radnego W. Wojdyńskiego oznajmił, że na część z nich
udzielił już odpowiedzi podczas sesji w dniu 29 marca, na pozostałe pytania jak również na
zapytania radnego K. Michalaka zostanie udzielona odpowiedź na piśmie,
- w sprawie dzikich wysypisk i segregacji śmieci powiedział, że podatek śmieciowy wg
przepisów ustawy musi zostać wprowadzony od 1 lipca 2013 r. tak więc pozostał jeszcze rok
do wdrożenia kilkunastu uchwał w tym temacie i przygotowania podstaw do pobierania
podatku, natomiast dzikie wysypiska powstałe na terenie gminy należy na bieżąco
likwidować czym zajmować będzie się ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie,
- naprawa nawierzchni dróg – ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie jest w trakcie wykonywania
napraw, natomiast ze względów finansowych nie możemy wykonywać większych remontów
na drogach,
- w sprawie wjazdu do sklepu „Biedronka” i na ul. Łąkową powiedział, że został opracowany
kosztorys na wykonanie naprawy, jednak ze względu na duże nakłady finansowe nie możemy
zadania zrealizować i obecnie pozostaje jedynie uzupełnienie istniejących dziur.
W bardzo złym stanie jest również nawierzchnia na ul. Strażackiej. Ze względu na
zmniejszenie przez ministra finansów subwencji ogólnej i oświatowej w budżecie gminy będą
musiały nastąpić znaczne przesunięcia środków w poszczególnych działach,
- oznakowanie ulic na Os. Wschód powiedział, że najprostszym rozwiązaniem byłoby
ustawienie znaków informacyjnych, że jest to osiedle, więc obowiązuje ograniczenie
prędkości do 20 km/h, musi być jednak akceptacja mieszkańców osiedla.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że w dniach 28 i 29 marca odbyły się pierwsze
pomiary prędkości na terenie Węglewa i Kraśnicy. W ciągu dwóch dni zostało
skontrolowanych ponad 700 pojazdów, z czego obecnie zostało wysłane około 480 zapytań
o wskazanie właścicieli pojazdów. Informacja o kolejnych pomiarach będzie na bieżąco
zamieszczana na stronie internetowej gminy w zakładce „Straż Miejska”.
Punkt 11
Zapytania i wolne wnioski
Tadeusz Stasiak ze Wspólnoty Mieszkaniowej bloku ul. Poprzeczna 1a zabrał głos w sprawie
kotłowni osiedlowej i wysokich kosztów związanych z ogrzewaniem mieszkań i ciepłą wodą.
Poinformował zebranych o pomyśle przeprowadzenia modernizacji kotłowni i zmiany opału
z oleju opałowego na biomasę lub ekogroszek. Powiedział, że jest inwestor, który podjąłby
się przeprowadzenia wymiany pieca i bieżącego dostarczania opału własnej produkcji. Koszt
całej inwestycji wynosiłby ok. 205 tys. zł. Zmiana opału spowoduje ogromne oszczędności
i zmniejszy koszty ogrzewania.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak stwierdziła, że na najbliższym posiedzeniu Komisji
sprawa kotłowni osiedlowej zostanie szczegółowo omówiona. Na posiedzenie zostaną
zaproszeni przedstawiciele wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych.
Tadeusz Stasiak poinformował, że przeprowadzeniem realizacji inwestycji zobowiązał zająć
się p. Witasik z Kawnic.
Radny Z. Maciaszek zapytał się dlaczego gmina miałaby rozwiązać problem kotłowni
osiedlowej.
Tadeusz Stasiak odpowiedział, że właścicielem kotłowni jest gmina.
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Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński zapytał się, czy sprzedaż nieruchomości
zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia w Golinie obejmowała również sprzedaż przyległej działki.
Powiedział, że chciałby dowiedzieć się jakie są plany co do tej działki. Następnie oznajmił, że
jest bardzo dużo rozwiązań, które spowodowałyby poprawę bezpieczeństwa na ulicach Os.
Wschód. Zapytał się ile z wykonanych zdjęć podczas pomiarów prędkości możliwych jest do
zidentyfikowania pojazdu. Następnie przytoczył przepisy prawne ustawy o przeprowadzeniu
referendum lokalnego w sprawie odwołania rady gminy, wójta/burmistrza. Poinformował, że
zawiązała się już grupa mieszkańców, która zajmie się przeprowadzeniem całego procesu
związanego z doprowadzeniem do rozpisania referendum.
Radna U. Furmaniak zapytała się, na jakiej podstawie przewodniczący rady osiedla mogą
ingerować w funkcjonowanie rady gminy.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że osiedla tak jak sołectwa są jednostkami pomocniczymi
gminy. Rada osiedla posiada władzę uchwałodawczą, natomiast funkcję wykonawczą pełni
zarząd osiedla z przewodniczącym.
Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński oznajmił, że jako mieszkaniec gminy ma
prawo i obowiązek interesowania się sprawami gminy jak również ma prawo zgłaszać
interpelacje i wnioski.
Radny W. Wojdyński zapytał się, dlaczego zaproszenia dotyczące obchodów rocznicy
Zbrodni Katyńskiej nie zostały podpisane przez burmistrza i dyr. szkoły podstawowej
w Golinie oraz dlaczego na zaproszeniach na uroczyste otwarcie Orlika w Golinie nie
widnieje nazwisko przewodniczącej rady. Następnie zapytał się, czy podczas uroczystości
otwarcia boiska zostaną wyróżnieni radni, którzy zainicjowali budowę Orlika w Golinie tzn.
radni A. Kapturska, J. Kaliski, Z. Kasprzak, K. Michalak, W. Grodzki, L. Sieczkowski,
Z. Maciaszek, U. Furmaniak oraz W. Wojdyński.
Sołtys Radoliny K. Szymański zapytał się radnych, dlaczego nie został uchwalony na
przyszły rok fundusz sołecki i dlaczego dzisiaj pomimo nie wprowadzenia do porządku obrad
sesji wniosku radnych klubu „Koalicja” nie opuścili oni obrad, tak jak to uczynili podczas
trzech ostatnich sesji. W ten sposób zostały zerwane obrady, co doprowadziło do niemożności
podjęcia uchwały wydzielenia funduszu sołeckiego w wymaganym terminie, czyli do 31
marca. Stwierdził, że radni, którzy opuszczali obrady sesji byli w większości radnymi
z terenów sołectw i przyczynili się do pozbawienia sołectw środków finansowych.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska oznajmiła, że starała się w ciągu ostatnich trzech sesji
dojść do wzajemnego porozumienia, jednak część radnych była nieprzejednana w związku
z czym decyzje o opuszczaniu sesji doprowadziły do tego, że fundusz sołecki na rok 2013 nie
został uchwalony.
Sołtys Radoliny K. Szymański oznajmił, że radni nie mieli odwagi jawnie wypowiedzieć się
co do uchwalenia funduszu sołeckiego i podczas głosowania nie poprzeć funduszu. Znaleźli
więc wygodną wymówkę wychodząc z sali, aby funduszu nie uchwalić.
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się, dlaczego radny J. Szrama,
który jest również sołtysem opuścił obrady sesji działając w ten sposób na szkodę swojej wsi.
Radna U. Furmaniak powiedziała, że w związku z okresem świątecznym należy powstrzymać
złe emocje i zachować atmosferę Wielkiego Piątku.
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Radny S. Szczepaniak zapytał się ile wynosi dieta dla przewodniczących rad osiedlowych za
udział w posiedzeniu sesji rady oraz czy na nadzwyczajne sesji muszą być zapraszani goście.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak powiedziała, że dieta dla przewodniczących rad
osiedlowych za udział w posiedzeniu sesji rady została określona uchwałą rady.
Radny L. Kwiatkowski w odniesieniu do wypowiedzi p. T. Stasiaka powiedział, że
przedstawione przez niego rozwiązanie problemów związanych z osiedlową kotłownią jest
jego prywatną inicjatywą, której nie popierają wszystkie wspólnoty mieszkaniowe.
Powiedział, że do tematu kotłowni osiedlowej należy powrócić na wspólnym posiedzeniu
komisji.
Tadeusz Stasiak stwierdził, że nie jest ważne jakie stanowiska zajmują poszczególne
wspólnoty mieszkaniowe, a jemu zależy tylko aby doprowadzić do zmodernizowania
kotłowni i do zmniejszenia kosztów ogrzewania mieszkań. Oczekuje więc, że rada jak
najszybciej zajmie się tematem i podejmie stosowne decyzje, które rozwiążą problem.
Radny L. Kwiatkowski w imieniu radnych klubu „Koalicja” odczytał oświadczenie treści
następującej: cyt. „Radni Gminy Golina, tworzący Klub Radnych „ Koalicja” reprezentujący
w Radzie Miejskiej większość apelujemy o niezwłoczne zakończenie problemu
paraliżującego prace rady, a związanego z trwającą od roku bezprawną postawą Pani
Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Kapturskiej.
Problem pozostaje nierozwiązany od dnia 6 kwietnia 2011 r. - wówczas został zgłoszony po
raz pierwszy pisemny wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w którym w ramach porządku
obrad znalazł się wniosek o odwołanie Pani Przewodniczącej. Wniosek został zgłoszony we
właściwej formie, tj. zawierał porządek obrad, uzasadnienie, projekty uchwał oraz podpisany
został przez wymaganą ustawą większość radnych.
Od tego czasu Pani Przewodnicząca Anna Kapturska regularnie odmawia wprowadzenia do
porządku obrad punktu o odwołanie jej z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej – nie
uzasadniając w sposób merytoryczny swojej postawy. Wszelkie wnioski, składane zarówno
w trybie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej, jak i w trybie wniosków formalnych
o poszerzenie porządku obrad w tym przedmiocie zgłaszanych w trakcie sesji pozostawia bez
rozpoznania. Bądź to nie tłumacząc się z takiej postawy i ignorując wnioski, bądź twierdząc,
że wnioski nie spełniają wymogów formalnych (nie wskazując jednak jakie braki formalne
ma na myśli).
Jednoznacznie taka postawa świadczy o całkowitej ignorancji wobec prawa. Przewodnicząca
notorycznie łamie prawo nie poddając pod głosowanie złożonych przez radnych, wybranych
w demokratycznych wyborach, wniosków formalnych. Należy podkreślić, iż jest to jej
podstawowy obowiązek zagwarantowany w ustawie o samorządzie gminnym. Także statut
Gminy Golina nakłada na Przewodniczącą taki obowiązek.
Powyżej opisany stan faktyczny, jaki zaistniał w Gminie Golina jest nie do zaakceptowania.
Prowadzi on bowiem do paraliżu prac organu władzy uchwałodawczej, jakim jest Rada
Miejska, a w konsekwencji do paraliżu w rozwiązywaniu palących spraw ważkich dla
mieszkańców Gminy, w tym także do podejmowania decyzji w sprawie funduszu sołeckiego.
Za sprawą działania Pani Przewodniczącej w dniu 31 marca upłynął termin do podejmowania
uchwały w tym przedmiocie.
Grupa radnych, stanowiąc większość, która uzyskała mandat od swoich wyborców, jest
ignorowana.
Ustawa o samorządzie gminnym, jak i Statut Gminy Golina nakazują Przewodniczącej Rady
Miejskiej zwołanie sesji nadzwyczajnej w określonych prawem okolicznościach i określonych
terminach. Ustawa nie przewiduje jednak sankcji za złamanie tego obowiązku,
Przewodnicząca więc permanentnie wykorzystuje tę lukę prawną.
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Postawa oraz wypowiedzi Pani Przewodniczącej zdają się wyznaczać nowe zasady
demokracji, w których za obowiązującą normę uznaje się ignorowanie prawa, a przede
wszystkim woli wyborców, którzy w demokratycznych wyborach powierzyli mandaty
radnym obecnej kadencji.
Przewodnicząca paraliżując działanie Rady działa na szkodę Gminy. Nie podporządkowuje
się wyraźnym przepisom prawa, wykorzystuje istniejącą lukę prawą tylko i wyłącznie dla
własnych celów, choć niezrozumiałym jest co dokładnie Pani Przewodnicząca chce osiągnąć
swoim działaniem.
Podniesione przez Panią Przewodnicząca podczas sesji z 29 marca 2012 r. uzasadnienie dla
nieuwzględnienia wniosku o rozszerzenie porządku obrad o odwołanie przewodniczącej rady
– rzekoma troska o dezorganizację pracy Rady Miejskiej, należy uznać za przynajmniej
nieakceptowalne. To Pani Przewodnicząca od roku paraliżuje prace rady i uniemożliwia
radnym dysponującym stosowną większością możliwość wybierania spośród swego grona
przewodniczącego rady.
Pani Przewodnicząca nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, iż istnieje niebezpieczeństwo
niemożliwości powołania nowego przewodniczącego i tym samym usprawiedliwiać odmowę
uwzględnienia wniosku o rozszerzenie porządku obrad.
Należy zaznaczyć, iż wyłączną przyczyną dla których radni zmuszeni są opuszczać
posiedzenie Rady jest fakt braku aprobaty notorycznego łamania prawa przez Panią
Przewodniczącą i potępienie przez radnych takiego stanu rzeczy. Jest to bowiem jedyna
możliwość wyrażenia sprzeciwu i próba wyegzekwowania respektowania prawa przez Panią
Przewodniczącą. W żadnym razie nie można łączyć zaistniałej sytuacji z podejmowaniem
uchwał dotyczących funduszu sołeckiego. Jako radni jak najbardziej chcieliśmy uczestniczyć
w sesji dotyczącej funduszu sołeckiego. Udział w sesji, pomimo rażącego łamania prawa
przez Panią Przewodniczącą, w zaistniałej sytuacji oznaczałoby aprobatę działań niezgodnych
z prawem. Na taką sytuację nie można przystać. Na marginesie mówiąc, tylko Pani
Przewodniczącej znana jest przyczyna, dlaczego kolejna sesja rady zwołana została przez
Panią Przewodnicząca w Wielki Piątek, dzień o szczególnym dla nas wszystkich znaczeniu.
Sesja mogła zostać zwołana po świętach”.
Następnie radny L. Kwiatkowski zapytał się w jakiej roli występuje na sesji pan Przemysław
Kapturski, czy jest zaproszonym gościem, czy może doradcą. Stwierdził, że niezręcznie czuje
się kiedy pan P. Kapturski siedzi za jego plecami i zagląda w notatki radnych.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak stwierdziła, że w funkcjonowaniu rady nie ma
paraliżu spowodowanego decyzjami przewodniczącej rady. Oznajmiła, że radni klubu
„Koalicja” posiadając w radzie większość mają możliwość przegłosowania własnych
wniosków.
Przemysław Kapturski powiedział, że jako mieszkaniec gminy ma prawo uczestniczyć
w obradach sesji rady, które są jawnymi posiedzeniami.
Radny W. Wojdyński w imieniu radnych klubu „Niezależni’ w związku z pierwszą rocznicą
złożenia wniosku przez radnych klubu „Koalicja” o odwołanie przewodniczącej rady złożył
przewodniczącej rady A. Kapturskiej życzenia i gratulacje, że nie poddała się temu
wnioskowi i nadal pełni funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie.
Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński powiedział, że oczekuje od Burmistrza
odpowiedzi na zadane przez niego pytania. Następnie powiedział, że życie publiczne jest
jawne i każdy ma prawo brać udział w obradach sesji rady oraz składać odpowiednie wnioski.
Oznajmił, że dzięki stosownym działaniom grupy mieszkańców już w krótkim czasie mogą
zakończyć się męki niektórych radnych.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska oznajmiła, że zadaniem przewodniczącego rady jest
organizacja pracy rady i decydowani o terminie i tematach sesji. Stwierdziła, że radny
L. Kwiatkowski za wszelką cenę chce pełnić funkcję przewodniczącego rady. Następnie
Przewodnicząca A. Kapturska złożyła wszystkim zebranym życzenia z okazji Świąt
Wielkanocnych.
Punkt 12
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 11:30 obrady XXIV Sesji Rady
Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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