P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2012
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 30 maja 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
Goliny Andrzej Budny, Sekretarz Goliny Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz
oraz radca prawny Alicja Płoszewska. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Punkt 1
XXVI Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 12:15 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.

Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XXI, XXII, XXIII, XXIV i XXV Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Golina.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów w miejscowości Kraśnica – Kolonia, obręb Kraśnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Węglew-Kolonia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nazw nowo projektowanym ulicom w mieście Golina.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej
w Golinie z dn. 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
oraz pedagoga, psychologa i logopedy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (przy ul. Orchowskiego).
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Golinie za rok 2011.
14. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za I kwartał
2012 roku.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Radny S. Szczepaniak zawnioskował o wycofanie punktu 7 z porządku obrad sesji
i przesunięcie tematu na następną sesję po wcześniej przeprowadzonej przez radnych wizji
lokalnej na terenie Kraśnicy.
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Burmistrz Goliny T. Nowicki złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji
o podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Poniatowskiego. Przypomniał,
że w budżecie na rok 2012 zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że procedury związane ze sprzedażami nieruchomości są
długotrwałe, musi zostać dokonana wycena nieruchomości, następnie ogłoszony musi zostać
przetarg. Podjęcie uchwały umożliwi zrealizowanie budżetu gminy zaplanowanego na rok
2012.
Radny W. Grodzki powiedział, że nie zgadza się z wnioskiem Burmistrza Goliny. Stwierdził,
że nie należy sprzedawać wszystkich gruntów gminnych. Nieruchomość położona przy ul.
Poniatowskiego posiada bardzo dobrą lokalizację, więc nie należy pozbywać się majątku,
który w przyszłości gmina mogłaby jeszcze pożytecznie zagospodarować.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez
radnego S. Szczepaniaka.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego S. Szczepaniak został zaakceptowany.
Następnie radny W. Wojdyński w związku z wnioskiem złożonym przez Burmistrza
T. Nowickiego oznajmił, że radni nie posiadają dzisiaj projektu uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości przy ul. Poniatowskiego, ponieważ podjęcie uchwały w tym temacie nie
zostało umieszczone w porządku obrad dzisiejszej sesji. Przypomniał, że podczas omawiania
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady radni mieli wiele wątpliwości
i pytań w kwestii sprzedaży nieruchomości, które to nie zostały przez burmistrza wyjaśnione.
Uważa więc za bezzasadne wprowadzanie do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Poniatowskiego.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że w porządku dzisiejszej sesji nie
uwzględniła projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Poniatowskiego,
ponieważ podczas wspólnego posiedzenia Komisji nie zostały wyjaśnione wszystkie
wątpliwości radnych w tym temacie.
Radca prawny A. Płoszewska oznajmiła, że burmistrzowi przysługuje prawo złożenia
wniosku o poszerzenie porządku obrad sesji, więc zgodnie z przepisami należy poddać pod
głosowanie wniosek zgłoszony przez burmistrza.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym
wnioskiem przez Burmistrza Goliny T. Nowickiego.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 3 radnych, przeciw – 6 radnych, od głosu wstrzymało się 6 radnych.
W związku z powyższym wniosek Burmistrza Goliny T. Nowickiego nie został przyjęty
przez radnych.
Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Golinie po wprowadzeniu zmian przedstawia
się następująco:
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXI, XXII, XXIII, XXIV i XXV Sesji.
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4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Golina.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Węglew-Kolonia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w mieście
Golina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej
w Golinie z dn. 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (przy ul. Orchowskiego).
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Golinie za rok 2011.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za I kwartał
2012 roku.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
Radny K. Michalak zawnioskował o przyjęcie protokołów z XXI, XXII, XXIII, XXIV i XXV
sesji z pominięciem odczytywania na dzisiejszej sesji. Oznajmił, że z treścią protokołów radni
mogli zapoznać się wcześniej.
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 protokołów głosowało 10 radnych, przeciw – 1 radny, od głosu wstrzymało się
4 radnych.
W związku z powyższym protokoły z XXI, XXII, XXIII, XXIV i XXV sesji zostały przyjęte.
Punkt 4
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska poinformowała, że wraz z Burmistrzem Goliny
uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
odnośnie sprawy usług specjalistycznych wykonywanych w Przychodni „Stomed” w Golinie.
Powiedziała, że musi zostać wystosowane dodatkowe pismo do Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Radny W. Wojdyński zapytał się o zakres prac związanych z remontem boiska
wielofunkcyjnego w Przyjmie w ramach ogłoszonego przetargu.
Radny K. Michalak powiedział, że rozmawiał z p. Stanisławem Bielikiem odnośnie
udrożnienia Strugi Kawnickiej, który stwierdził, że gmina Golina powinna zwrócić się do
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o wykonanie prac udrażniających.
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Powiedział, że wykopany rów odwadniający w Rososze-Kolonii spowoduje zalanie łąk
położonych w dolinie na terenie Kawnic.
Burmistrz Goliny T. Nowicki w odpowiedzi na pytanie radnego W. Wojdyńskiego
powiedział, że remont boiska w Przyjmie finansowany jest ze środków funduszu sołeckiego
oraz z Programu Odnowy Wsi LEADER. Przetarg na wykonanie remontu boiska został już
rozstrzygnięty i najkorzystniejsza złożona oferta wynosi ponad 97 tys. zł. W zakres prac
wchodzi wykonanie ogrodzenia boiska wraz z piłkochwytami oraz nawierzchnia trawiasta
płyty boiska wraz z automatycznym podlewaniem. Natomiast w sprawie Strugi Kawnickiej
Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że w najbliższy piątek tj. 1 czerwca odbędzie spotkanie
z p. Stanisławem Bielikiem odnośnie oczyszczenia Strugi Kawnickiej przez Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Grodzki poprosił, aby z kompleksu boiska „Orlik” w Golinie można było korzystać
w soboty i niedziele już od godzin przedpołudniowych. Następnie ponownie zapytał się kiedy
zostaną wykonane wjazdy do posesji na ul. 1 Maja oraz kiedy zostanie ogłoszony przetarg na
wykonanie rewitalizacji Pl. K. Wielkiego. Radny W. Grodzki poprosił burmistrza o pisemne
udzielenie odpowiedzi na powyższe zapytania.
Radny W. Wojdyński przypomniał, że na sesji w dniu 6 kwietnia br. złożył w formie
pisemnej pytania, na które nie uzyskał jeszcze od burmistrza odpowiedzi. Zapytał się kiedy
uzyska odpowiedzi na zadane pytania. Następnie zapytał się, czy do ministra finansów zostało
wystosowane pismo w sprawie wyjaśnienia powodów zmniejszenia subwencji oświatowej dla
gminy.
Radny K. Michalak powiedział, że na dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami Wspólnot
Mieszkaniowych w Golinie zostało ustalone, że zostanie przygotowany projekt uchwały
w sprawie wydzierżawienia kotłowni osiedlowej Wspólnotom.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przekazała W-ce Przewodniczącej Rady Z. Kasprzak
dalsze prowadzenie obrad XXVI sesji.
Punkt 6
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina.
Burmistrz Goliny T. Nowicki wyjaśnił, że celem zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Golina jest wyznaczenie terenów, na których będzie
można budować urządzenia energii odnawialnej np. elektrownie wiatrowe, biogazownie itp.
Pod tego typu inwestycje zostały wyznaczone tereny rolnicze w gminie. Burmistrz
przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas wspólnego posiedzenia
Komisji Rady.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy planowana zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Kraśnicy musi być zgodna z ustaleniami zapisanymi w zmianie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina.
Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że studium zagospodarowania przestrzennego
wyznacza kierunki rozwoju gminy, gdzie określone są tereny pod zabudową mieszkaniową,
działalność gospodarczą czy tereny rolnicze. Tak więc zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego musi być zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
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Radny W. Wojdyński zapytał się, czy uchwalając na dzisiejszej sesji zmianę studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina jesteśmy
zobligowani do uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że plan zagospodarowania przestrzennego gminy
musi być zgodny z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Architekt opracowując plan zagospodarowania przestrzennego gminy
ponosi odpowiedzialność za jego zgodność z założeniami zawartymi w studium.
Radny W. Grodzki zapytał się dlaczego tak często przeprowadzane są zmiany w studium
zagospodarowania przestrzennego gminy. Powiedział, że niedawno radni podejmowali
uchwałę zmieniającą studium.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że na podstawie studium uchwalane są plany miejscowe,
więc jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Golina mają zostać
wprowadzone zmiany to najpierw należy wprowadzić zmiany do studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Radca prawny A. Płoszewska przypomniała, że uchwała w sprawie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy została podjęta w 2004 r., a więc już
8 lat temu.
Ze względu na brak dalszych 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 głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr XXVI/98/2012 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina została podjęta i stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia.
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 głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr XXVI/99/2012 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Węglew-Kolonia została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej w mieście 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 głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
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Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXVI/100/2012 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina
została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 9
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowo
projektowanym ulicom w mieście 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 głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXVI/101/2012 w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom
w mieście Golina została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 10
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy przedstawiony projekt uchwały zgodny jest
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że projekt uchwały jest zgodny
z obowiązującymi przepisami ustawowymi.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
wymieniony jest jeszcze specjalista - doradca zawodowy.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że w podjętej uchwale Nr XLVIII/254/2010
z dn. 15 czerwca 2010 r. zawarte są 3 grupy specjalistów: pedagog, psycholog i logopeda.
W omawianym projekcie uchwały dla pedagoga i psychologa zmieniona została tygodniowa
liczba godzin z 20 do 25.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy projekt uchwały konsultowany był ze związkami
zawodowymi.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że projekt uchwały nie wymaga konsultacji
ze związkami zawodowymi.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy wynagrodzenie nauczycieli pozostaje na
tym samym poziomie.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że w zakresie wynagrodzenia nie nastąpią
zmiany. Przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy pensum dla nauczycieli specjalistów
można zwiększyć do 40 godzin tygodniowo.
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Radny W. Wojdyński zapytał się, czy radni mogą zapoznać się z zarządzeniem nr 13
Burmistrza Goliny, którego zapisy regulują zasady funkcjonowania oświaty na terenie gminy
Golina.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny oznajmił, że zarządzenie zostało wydane 30 marca br. i jest
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy Golina.
Radny W. Wojdyński powiedział, że nie dysponuje dostępem do internetu, więc prosi
o udostępnienie treści zarządzenia w formie papierowej.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że jeśli radny W. Wojdyński zgłosi się do
pracownika Biura Rady Miejskiej to uzyska wydrukowaną treść zarządzenia.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zarządzenie Burmistrza jest spójne z przedstawionym
projektem uchwały.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny potwierdził, że dokumenty są spójne.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że z uzyskanych informacji podczas posiedzeń Komisji
Rady wynika, że dostęp uczniów, szczególnie w gimnazjum, do korzystania z pomocy
pedagoga będzie utrudniony ze względu na redukcję w zatrudnieniu etatu.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny stwierdził, że praca pedagoga z dziećmi czy młodzieżą ma
bardzo różny charakter i może odbywać się indywidualnie lub grupowo. Pedagog w szkole
wspiera również nauczycieli w pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi. Każdy
z nauczycieli ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w gimnazjum nastąpi redukcja pedagogów z obecnie
dwóch etatów do jednego etatu.
Radny Z. Maciaszek zapytał się dlaczego dzieci w szkołach podstawowych nie wymagają tak
intensywnej pomocy pedagoga jak w gimnazjum.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak stwierdziła, że zwiększenie godzin pracy pedagoga
może spowodować pogorszenie efektów jego pracy z uczniami. Następnie zapytała się jakie
zostały przyjęte normy podczas określania etatów dla specjalistów w poszczególnych
szkołach. Poprosiła z-cę burmistrza A. Budnego o odpowiedź na powyższe pytanie na piśmie.
Następnie zapytała się, czy projekt uchwały powinien zostać wcześniej zaopiniowany przez
związki zawodowe.
Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że projekt uchwały, w którym określane jest
pensum godzin mieszczącego się w ustawowym wymiarze nie wymaga opinii związków
zawodowych.
Radny W. Grodzki powiedział, że w gimnazjum powinno pozostać dwóch pedagogów ze
względu na większe i poważniejsze problemy wychowawcze młodzieży.
Następnie ze względu na brak dalszych pytań i uwag W-ce Przewodnicząca Rady
Z. Kasprzak zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 8 radnych, przeciw – 5, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
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Uchwała Nr XXVI/102/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady
Miejskiej w Golinie z dn. 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
oraz pedagoga, psychologa i logopedy została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 11
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości.
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 głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XXVI/103/2012 w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak ogłosiła o godz. 13:30 przerwę w obradach sesji, która
trwała do godz. 13:55.
Po przerwie W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak wznowiła obrady XXVI sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
Radny J. Szrama opuścił obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Golinie w związku z czym
liczba obecnych radnych wynosi 14.
Punkt 12
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie za rok 2011 stanowiące załącznik nr 10 do
protokołu.
Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy do kierownika ZEAS p. A. Górznej wpłynęły od
dyrektorów szkół informacje odnośnie stanu opału po zakończonym sezonie grzewczym oraz
jakie jest bieżące zapotrzebowanie na kolejny sezon grzewczy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odpowiedział, że komisja rewizyjna nie
sprawdzała, czy wnioski i zalecenia pokontrolne zostały wykonane. Następnie poprosił
Przewodniczącą Rady A. Kapturską o zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji odnośnie nie
wyjaśnionych spraw opisanych w protokołach z kontroli przeprowadzonych przez komisję
rewizyjną.
Punkt 13
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał protokół Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli za I kwartał 2012 roku, które stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się o godziny otwarcia „Orlika” w Golinie i jego
dostępność dla mieszkańców gminy.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że kompleks boisk sportowych „Orlik” jest
otwarty od 1 marca do 30 listopada i w tym terminie zatrudniony jest animator sportowy,
który sprawuje opiekę i organizuje czas zajęć na boiskach. W godzinach do południa z boisk
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mogą korzystać szkoły organizując zajęcia wychowania fizycznego. Animator sportu zgodnie
z umową pracuje w wymiarze 160 godzin miesięcznie, z czego 80 godzin finansowane jest
z Wielkopolskiego Szkolnego Związku Sportowego i 80 godzin z budżetu gminy.
Punkt 14
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane pytania radnych:
- odnośnie wcześniejszych godzin otwarcia „Orlika” w Golinie w soboty i niedziele
powiedział, że animator sportu musiałby w ciągu tygodnia zmniejszyć wymiar godzin pracy
na „Orliku”;
- w sprawie wykonania wjazdów do posesji na ul. 1 Maja odpowiedział, że po spotkaniu
z mieszkańcami Goliny w dniu 26 kwietnia przewodniczący osiedli zadeklarowali, że
wspólnie z mieszkańcami pomogą wykonać wjazdy w czynie społecznym, więc oczekuje na
inicjatywę ze strony mieszkańców;
- przetarg na przeprowadzenie renowacji Pl. K. Wielkiego nie został jeszcze ogłoszony ze
względu na zbliżające się uroczystości odbywające się w ramach Dni Goliny. Aby realizacja
zaplanowanej inwestycji rozpoczęła się w sierpniu lub wrześniu, przetarg musiałby zostać
ogłoszony w czerwcu. Burmistrz stwierdził, że nie podejmowanie uchwały o sprzedaży
nieruchomości, z której to w budżecie zostały zaplanowane dochody może przyczynić się do
nie wykonania wszystkich inwestycji zapisanych w budżecie na rok 2012;
- stwierdził, że na zadane pytania radnego W. Wojdyńskiego zostały udzielone ustne
odpowiedzi, ale jeżeli radny uważa, że były to „lakoniczne odpowiedzi” to w najbliższym
czasie postara się udzielić się pisemnej odpowiedzi. Jednocześnie przeprosił, że taka
odpowiedź nie została udzielona w ustawowym terminie;
- w sprawie wystosowania pisma do ministra finansów odnośnie zmniejszenia subwencji
oświatowej powiedział, że treść pisma jest w trakcie opracowywania;
- odnośnie wydzierżawienia kotłowni wspólnotom mieszkaniowym powiedział, że
niezwłocznie zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.
Punkt 15
Zapytania i wolne wnioski
Radny W. Grodzki poprosił Burmistrza o odpowiedź na piśmie w sprawie rozpoczęcia
renowacji Pl. K. Wielkiego. Następnie poddał w wątpliwość jakość wykonania wjazdów do
posesji przy ul. 1 Maja w czynie społecznym.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska potwierdziła, że przewodniczący rad osiedlowych
zobowiązali się, że wjazdy zostaną zrobione w czynie społecznym po dostarczeniu przez
gminę kostki brukowej. Ustalone zostało, że nadzór budowlany nad realizacją zadania
sprawować będzie p. Jan Krupczyński.
Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy działka, na której znajduje się budynek Kółka
Rolniczego w Golinie należy do gminy.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że gmina przejęła majątek po zlikwidowanej
Spółdzielni Kółek Rolniczych. Dobudowana część nieruchomości znajduje się na gruncie
należącym do Kółka Rolniczego.
Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że o posiadanym majątku decyduje księga
wieczysta. Stwierdziła, że budynek nie może zostać sprzedany bez gruntu.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała pismo od Wspólnot Mieszkaniowych
w Golinie w sprawie wydzierżawienia kotłowni osiedlowej na czas 20 lat i oddanie
w wieczyste użytkowanie 10 arów gruntu.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że zgodnie z ustaleniami uzgodnionymi na spotkaniu ze
Wspólnotami Mieszkaniowymi zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia wspólnotom działki zabudowanej budynkiem kotłowni. Obecne piece muszą
zostać wycenione przez rzeczoznawcę i wspólnoty zgodziły się pokryć koszty pieców. Po
podjęciu uchwały zostanie spisana umowa, która będzie określała cenę dzierżawy.
Dodatkowo Wspólnoty będą musiały opłacać podatek od nieruchomości, który rocznie
wyniesie ok. 5 – 6 tys. zł.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy rada może upoważnić burmistrza do
wydzierżawienia nieruchomości na okres 20 lat.
Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że wydzierżawienie majątku gminnego na czas do
3 lat nie wymaga zgody rady, natomiast na czas dłuższy niż 3 lata rada musi wyrazić zgodę
podejmując uchwałę w tej sprawie. Oznajmiła, że gruntu nie można oddać w użytkowanie
wieczyste, ponieważ wiązałoby się to z obowiązkowym wykupem budynku, czym wspólnoty
mieszkaniowe nie są zainteresowane.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że także budynek posterunku policji ogrzewany jest ciepłem
wytwarzanym w kotłowni osiedlowej.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która
jest zarządcą bloku przy ul. Kolejowej 1 nie jest zainteresowany w partycypacji kosztów
dzierżawy i modernizacji budynku kotłowni.
Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy każdorazowo musi być podejmowana uchwała
wyrażająca zgodę na dzierżawę lub wynajem na okres powyżej 3 lat.
Radca prawny A. Płoszewska odpowiedziała, że w każdej sytuacji kiedy obciążenie
nieruchomości zawiera się na okres powyżej 3 lat musi zostać podjęta uchwała, ponieważ nie
istnieje uchwała rady określająca zasady zbywania i dzierżawienia nieruchomości gminnych.
Radny K. Michalak zgłosił konieczność naprawy nawierzchni asfaltowej na poboczach drogi
Golina Kol. – Kolno oraz przepustu w Węglewskich Hol. który jest zarwany, a w związku
z tym droga nie jest przejezdna. Następnie powiedział, że należy przywrócić na terenie gminy
kosze do segregacji śmieci. Przedstawił także sprawę kapelmistrza gminnej orkiestry
p. Ukraińskiego, który już od pół roku nie otrzymuje wynagrodzenia. Uważa, że taki stan nie
może dalej trwać i za świadczoną pracę należy się zapłata.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że dyr. Domu Kultury p. Lucyna LenardWoźniak i prezes OSP p. Mirosław Durczyński zobowiązali się do zorganizowani wspólnego
spotkania, które miało rozwiązać niniejszy problem.
Radny K. Michalak powiedział, że nie uzyskał od burmistrza odpowiedzi na pytania zadane
podczas sesji 1 marca, w związku z tym oczekuje pisemnej odpowiedzi.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie
w sprawie współpracy z p. Ukraińskim. Następnie zapytał się, czy gminny koordynator sportu
w ramach otrzymywanego wynagrodzenia mógłby wraz z zatrudnionym animatorem sportu
pracować na „Orliku” w Golinie. Boisko mogłoby być wtedy otwarte w soboty i niedziele już
od wcześniejszych godzin.
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że gminny koordynator sportu przygotowuje
drużyny gminne do zawodów i turniejów, które w ciągu roku odbywają się w gminie,
powiecie czy województwie. Jedynym rozwiązaniem zwiększenia godzin otwarcia „Orlika”
jest zatrudnienie dodatkowego animatora sportu, co związane jest ze zwiększeniem kosztów.
Uważa, że jest możliwe wypracowanie takich godzin otwarcia „Orlika”, które zadowolą
wszystkich chętnych do korzystania z „Orlika”.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy zwycięskie drużyny biorące udział
w gminnej spartakiadzie uczestniczą jeszcze w zawodach sportowych na szczeblu
powiatowym.
Burmistrz Goliny T. Nowicki potwierdził, że gminni laureaci biorą udział w rozgrywkach
powiatowych i wojewódzkich.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zasugerowała, aby dla zwycięskich drużyn zamiast
pucharów ufundowany był sprzęt sportowy. Następnie zgłosiła potrzebę naprawy nawierzchni
drogi w Spławiu w kierunku do Maksymowa oraz wykoszenie trawy i odchwaszczenie
trawników na Pl. K. Wielkiego.
Radna U. Furmaniak zgłosiła wykonanie naprawy drogi w Głodowie oraz naprawę krawędzi
drogi za przejazdem kolejowym w Kawnicach w kierunku Rosochy.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zapytała się z jakich środków wynagradzany jest
gminny koordynator sportu.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że koordynator sportu opłacany jest ze środków
zapisanych w budżecie gimnazjum.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak stwierdziła, że wynagrodzenie powinno pochodzić
ze środków przeznaczonych na sport.
Radny W. Grodzki zapytał się co się stało z herbem Goliny, który był zawieszony na ścianie
w sali narad Urzędu. Następnie powiedział, że wjazdy do posesji na ul. 1 Maja powinny
zostać wykonane przez gminę, a nie przez mieszkańców w czynie społecznym. Stwierdził, że
czasy organizowania czynów społecznych dawno się już skończyły. Wniósł do burmistrza
o udzielenie odpowiedzi na piśmie na zadane przez niego wcześniej pytania.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy burmistrz podjął działania odnośnie wniosków
stwierdzonych przez Komisję Rady ds. Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa podczas przeprowadzonej kontroli objazdowej na terenie gminy.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że likwidacja dzikich wysypisk uzależniona jest
środków finansowych gminy.
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński stwierdził, że nic nie wie na temat
wykonania wjazdów na ul. 1 Maja w czynie społecznym. Następnie zapytał się o koszty
wynajmu lokalu przez MOPS.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że nie została jeszcze podpisana umowa
z nowym właścicielem na wynajem pomieszczeń zajmowanych przez MOPS.
Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński zapytał się przez kogo obciążane jest
dostarczanie ciepła do posterunku policji w Golinie.
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że kotłownię osiedlową obsługuje i koszty rozlicza
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie.
Przewodniczący Rady Os. Wschód powiedział, że burmistrz zobowiązał się do wybudowania
hali sportowej dla mieszkańców gminy. Stwierdził, że młodzież nie chce uczęszczać do
gimnazjum w Golinie ze względu na brak odpowiedniego zaplecza sportowego. Oznajmił, że
oszczędności w budżecie gminy nie należy szukać wyłącznie w oświacie. Należy poszukać
przyczyn wysokich kosztów utrzymania placówek oświatowych i ich ograniczenia, jednak nie
powinno likwidować się szkół czy zwalniać nauczycieli.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak potwierdziła, że dzieci wybierają placówki
oświatowe w Koninie ze względu na brak hali sportowej w Golinie.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że z budżetu gminy na działalność oświatową
przeznaczane jest rocznie aż 5 mln zł. Stwierdził, że dostęp do zaplecza sportowego uległ
dużej poprawie, czego przykładem jest szkoła podstawowa w Radolinie i Przyjmie. Sytuacja
finansowa zarówno w gminie jak i w całej Europie jest trudna. Ograniczenia dotacji
i subwencji z budżetu państwa samorządom powodują, że wiele planowanych inwestycji nie
jest możliwe do wykonania. Burmistrz stwierdził, że poprzez zwiększenie godzin pracy
pedagoga dzieci będą miały lepszy dostęp do korzystania ze specjalistycznej pomocy.
Radny K. Michalak powiedział, że redukcja etatu pedagoga w gimnazjum spowoduje
pogorszenie dostępności do specjalisty.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że zwiększenie godzin pracy spowoduje
duże obciążenie dla nauczycieli specjalistów.
Radca prawny A. Płoszewska przedstawiła sentencję wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego z Warszawy z dn. 14 lutego 2012 r. nr IISA/Wa2771/11. Stwierdziła, że
zmiana pensum dla nauczycieli specjalistów nie wymaga opinii związków zawodowych.
Radny K. Michalak powiedział, że podczas omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany
pensum dla pedagoga i logopedy z-ca burmistrza nie informował o zredukowaniu etatu
pedagoga w gimnazjum. Z-ca burmistrza przez cały czas przekonywał tylko, że należy
zwiększyć tygodniowy wymiar czasu pracy, natomiast o zwolnieniu jednego pedagoga
w gimnazjum radni dowiedzieli się dopiero na ostatniej komisji, na której obecni byli
dyrektorzy szkół.
Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że z-ca burmistrza zajmuje się sprawami oświaty na
terenie gminy i na bieżąco przekazuje mu wszystkie sprawy związane z edukacją w naszej
gminie. Burmistrz oświadczył, że każdy nauczyciel posiada przygotowanie pedagogiczne do
pracy z dziećmi.
Radny W. Wojdyński wyjaśnił, że zadając pytanie odnośnie opiniowania przez związki
zawodowe zmiany pensum opierał się wyłącznie na artykule prasowym zamieszczonym
w „Przeglądzie Konińskim”. Następnie powiedział, że należy jak najszybciej podjąć uchwałę
w sprawie wydzierżawienia kotłowni wspólnotom mieszkaniowym.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że projekt uchwały w sprawie dzierżawy kotłowni musi
zostać dokładnie opracowany, aby uchwałę można było podjąć na sesji zwołanej w trybie
nadzwyczajnym poświęconej tylko tej sprawie.

12

Punkt 16
Wobec zrealizowania porządku obrad, W-ce Przewodnicząca Rady Zofia Kasprzak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:35 obrady XXVI
Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
W-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Zofia Kasprzak
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