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P R O T O K Ó Ł   NR  XXVIII/2012 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 28 czerwca 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 Dominik Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 
 

Punkt 1 

XXVIII 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. Otwarcie  XXVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII Sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2011 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy Golina za rok 2011, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/32/5/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy za 2011 rok, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2011, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2011 rok. 

7. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2011 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2011 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2011 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2011 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów w miejscowości Kraśnica – Kolonia, obręb Kraśnica. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dzierżawy nieruchomości rolnych na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata (projekt radnego Krzysztofa Michalaka).  

10. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną za II 

kwartał 2012 roku.  

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji o podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Zakładowi Usług Wodnych  

Sp. z o.o. w Koninie urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 

stanowiących własność Gminy Golina, położonych na terenie Gminy Golina w trybie 

bezprzetargowym.  
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez 

Burmistrza Goliny T. Nowickiego. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw – 2 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.  
 

W związku z powyższym wniosek Burmistrza Goliny T. Nowickiego został przyjęty przez 

radnych. 
 

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie po wprowadzeniu zmiany 

przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie  XXVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII Sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.  

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2011 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy Golina za rok 2011, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/32/5/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy za 2011 rok, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2011, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2011 rok. 

7. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2011 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2011 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2011 

rok, 

c) dyskusja, 
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d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2011 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów w miejscowości Kraśnica – Kolonia, obręb Kraśnica. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dzierżawy nieruchomości rolnych na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata (projekt radnego Krzysztofa Michalaka).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Zakładowi Usług 

Wodnych Sp. z o.o. w Koninie urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i odprowadzania ścieków, stanowiących własność Gminy Golina, położonych na terenie 

Gminy Golina w trybie bezprzetargowym.  

11. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną za II 

kwartał 2012 roku.  

12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po 

uwzględnieniu wprowadzonej zmiany. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się 2 radnych.  
 

W związku z powyższym porządek obrad XXVIII sesji został przyjęty. 
 

Punkt 3  

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zawnioskowała o przyjęcie protokołów z XXVI  

i XXVII sesji z pominięciem ich odczytywania na dzisiejszej sesji. Oznajmiła, że z treścią 

protokołów radni mogli zapoznać się wcześniej jak również mogli wnosić swoje uwagi. 
 

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 12 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się 3 

radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z  XXVI i XXVII sesji zostały przyjęte.  
 

Punkt 4 
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

W uzupełnieniu powiedział, że została podjęta decyzja o wyłączeniach oświetlenia ulicznego 

na terenie gminy w godz. od 23:00 do 4:00. 
 

Radny K. Michalak zapytał się o ustalenia jakie zapadły podczas spotkania w sprawie 

rekultywacji Strugi Kawnickiej oraz dlaczego został ogłoszony tylko przetarg na przebudowę 

drogi w Rososze – Kol. skoro w budżecie zaplanowana jest również przebudowa drogi  

w Golinie – Kol. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że w tym roku zostanie przeprowadzone 

udrożnienie Strugi Kawnickiej. Pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

dokonał wstępnego pomiaru Strugi. Przetarg na rekultywację Strugi zostanie ogłoszony 

jesienią w ramach środków posiadanych przez RZGW na realizację tego zadania. Natomiast 

odnośnie przebudowy drogi w Rososze – Kol. powiedział, że inwestycja została rozpoczęta 
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już w zeszłym roku i do zakończenia realizacji pozostał jeszcze odcinek długości 241 m. 

Przetarg nie został ogłoszony na dwie inwestycje dlatego, że nie wystarczyłoby środków, 

które są zaplanowane w budżecie. Przebudowa drogi Golina – Golina–Kol. obejmuje odcinek 

długości 2 800 m, a więc koszt budowy drogi przewyższyłby zaplanowane środki. Burmistrz 

powiedział, że jest szansa na pozyskanie pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego. Wtedy 

ogłoszony zostałby przetarg. Ze względu na ograniczone środki pieniędzy nie wystarczy na 

budowę całego odcinka drogi, więc przetarg zostanie ogłoszony na odcinek drogi realny  

z punktu finansowego do wykonania.  

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się czego dotyczyć będzie spotkanie  

z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty p. Elżbietą Walkowiak, które odbędzie się 2 lipca. 
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny odpowiedział, że spotkanie dotyczyć będzie 

przeanalizowania wyników egzaminów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad 

gimnazjalnych z terenu powiatu konińskiego. Organizatorem spotkania jest Starosta Koniński, 

a na spotkanie zostali zaproszeni burmistrzowie, wójtowie oraz dyrektorzy szkół z powiatu 

konińskiego. Spotkanie odbędzie się w gimnazjum w Golinie. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się na jakim etapie jest wykonanie uchwały w sprawie 

wydzierżawienia kotłowni Wspólnotom Mieszkaniowym oraz jaka została ustalona cena za 

dzierżawę. Następnie zapytał się, dlaczego burmistrz nie zgadza się, aby ze środków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczone zostało 3,5 tys. zł na zakup 

wyposażenia dla orkiestry OSP w Golinie.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że OSP w Golinie wnioskowała o przeznaczenie 

środków w wysokości 3,5 tys. zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry. Poinformował, 

że wyraził zgodę na zakup instrumentów i stroików dla orkiestry za kwotę 2 tys. zł. Natomiast 

uregulowanie zaległości z tytułu wynagrodzenia dla kapelmistrza nie jest możliwe ze środków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że informację o złożonym wniosku do burmistrza uzyskał 

od prezesa OSP w Golinie p. Mirosława Durczyńskiego. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że miało odbyć się spotkanie prezesa OSP 

M. Durczyńskiego, dyr. Domu Kultury L. Lenard – Woźniak odnośnie wypłacenia zaległego 

wynagrodzenia kapelmistrzowi p. Z. Ukraińskiemu.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że jest to sprawa, którą powinni załatwić pomiędzy 

sobą prezes OSP w Golinie i p. Z. Ukraiński.  
 

Radny W. Grodzki oznajmił, że burmistrzowi zależy, aby orkiestra funkcjonowała w ramach 

Domu Kultury. Powiedział, że w Domu Kultury już od dwóch lat pracuje instruktor muzyki, 

który miał prowadzić zajęcia nauki gry na instrumentach, jednak takie zajęcia nie są 

organizowane. Stwierdził, że zamiarem burmistrza jest likwidacja orkiestry, czego dowodem 

jest nie wypłacanie od dłuższego czasu wynagrodzenia kapelmistrzowi, który od ponad 20 lat 

prowadzi orkiestrę.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki oznajmił, że zarzuty radnego W. Grodzkiego są bezpodstawne. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się kto i dlaczego dokonał zmniejszenia wysokości kwoty 

przeznaczonej na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z uchwalonych 24 tys. zł na 18 tys. zł.  
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Następnie zapytał się jakie działania podjął burmistrz w zakresie kontroli składowania 

podejrzanych odpadów na terenie po żwirowni w Przyjmie. Następnie zapytał się, czy zostało 

wystosowane pismo do Ministra Finansów w sprawie wskazania powodów zmniejszenia  

o 294 329,00 zł subwencji oświatowej dla gminy. Zapytał się również, dlaczego Z-ca 

Burmistrza Goliny A. Budny kłamał podając, że zarządzenie nr 13 Burmistrza Goliny 

zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Golina.  
 

Punkt 6 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2011 rok: 
Przewodnicząca Rady Anna Kapturska oddała głos Burmistrzowi Goliny Tadeuszowi 

Nowickiemu. 
 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją 

o stanie mienia Gminy Golina za rok 2011: 
Burmistrz Goliny T. Nowicki zwrócił się do Wysokiej Rady w następujących słowach:  

„Zarządzeniem Nr 11/2012 z dnia 26 marca 2012 r. przedłożyłem Radzie Miejskiej 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia 

za rok 2011. Powyższe sprawozdania, sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną w myśl art. 

270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna 

sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium. 

Z przedstawionej informacji wynika, że kwota zgromadzonych środków na rachunkach 

bankowych na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 1.653.343,02 zł, natomiast zadłużenie z tytułu 

zaciągniętych kredytów – 12.271.125,00 zł. 

W trakcie roku plan dochodów i wydatków budżetowych był nowelizowany  

23-krotnie: 9 razy - uchwałami Rady i 14 - zarządzeniami Burmistrza. 

Po w/w nowelizacjach plan dochodów na rok 2011 wyniósł 30.358.450 zł tj. o 3.101.820 zł 

więcej niż zakładano w pierwotnym projekcie i został zrealizowany w 101,14 %, a w zakresie 

dochodów własnych – w 104,74 %.  

Mimo dobrego wyniku w zakresie dochodów, nadal utrzymują się znaczne zaległości 

podatkowe, chociaż stwierdzić należy, że prowadzone działania windykacyjne wpłynęły na 

zmniejszenie ogólnej kwoty zaległości o 53.997,38 zł w stosunku do stanu na koniec roku 

2010.  

Plan wydatków na rok 2011 wynosił pierwotnie 25.711.130 zł i w wyniku nowelizacji został 

zwiększony o 4.523.664 zł do kwoty 30.234.794 zł. Plan ten został zrealizowany na poziomie 

97,48%. Wydatki majątkowe wyniosły 3.488.266,81 zł i objęły m.in. zadanie 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”; dotację dla 

Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Golina-Kazimierz Biskupi; zadanie 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha Kolonia ”; zadanie 

„Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych - ul. Parkowa  

i Polna”; zadanie „Moje boisko - Orlik 2012" - w Golinie oraz szereg innych. Łącznie w 2011 

roku zrealizowano lub dofinansowano realizację 13 zadań inwestycyjnych, pozyskując na ten 

cel środki zewnętrzne w kwocie 1 mln 548 tys. zł.  

Na rok 2011 po raz pierwszy uchwalono utworzenie funduszu sołeckiego. Łączna kwota 

wydatków w ramach funduszu wyniosła 177 tys. zł, a realizowano takie zadania jak remonty  

i doposażenie świetlic wiejskich, remonty dróg i chodników, uzupełnienie oświetlenia, 

ogrodzenie i utwardzenie placów.  
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Wysoka Rado, szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu, są zawarte w przedłożonej 

Państwu informacji. Mam nadzieję, że na jej podstawie Rada będzie mogła ocenić 

dotychczasowe działania”.  
 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/32/5/Ko/2012 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok:  
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała Uchwałę Nr SO-0954/32/5/Ko/2011 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2012 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu; 
 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 

2011: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał opinię Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wykonania budżetu gminy Golina za rok 2011, która stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu; 
 

d) dyskusja: 
Przewodnicząca Rady A. Kapturska otworzyła dyskusję nad przedstawionymi przez 

Burmistrza Goliny sprawozdaniami za rok 2011. 
 

Radny Z. Maciaszek zapytał się, dlaczego w opinii Komisji Rewizyjnej wykazany wskaźnik 

zadłużenia gminy wynosi 40,16%, natomiast w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

zadłużenie wynosi 39,96%.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że Komisja Rewizyjna wszystkie dane finansowe 

pozyskała ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.  
 

Radny Z. Maciaszek zauważył, że w opinii Komisji Rewizyjnej zadłużenie w stosunku do 

2010 roku zmalało o 922 500 zł, a w sprawozdaniu z wykonania budżetu wykazana jest kwota 

921 500 zł.  
 

Radny K. Michalak oznajmił, że w przedstawionym wykazie osób, którym udzielono 

umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty spłatę podatków i opłat występują w większości 

przedsiębiorcy. Zapytał się, czy również rolnikom burmistrz umorzył podatki. Powiedział, że 

przez kolejne 3 lata powtarzają się te same nazwiska, więc zastanawia się, czy przez tak długi 

czas ludzie ci faktycznie są w trudnej sytuacji finansowej. Zapytał się na jakiej zasadzie 

burmistrz udziela umorzeń podatków. Następnie zapytał się, dlaczego w wykazie nie została 

wpisana wysokość odroczenia podatków oraz którzy podatnicy z terenu Goliny – Kol. nie 

płacą podatków.  
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że kwota zadłużenia gminy wynosi 

12 271 125 zł, a zmniejszenie zadłużenia w stosunku do 2010 roku wyniosło 921 500 zł. 

Natomiast wskaźnik zadłużenia wynosi 40,16%.   
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że Komisja Rewizyjna podczas dokonanej kontroli 

uzyskała tylko wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulgi   

w kwocie przewyższającej 500 zł. Następnie radny W. Wojdyński wniósł o dokonanie 

korekty kwoty z 921 500 zł na 922 500 zł wykazanej w opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie 

wykonania budżetu gminy za rok 2011.  
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Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że wnioski rolników o umorzenie lub odroczenie 

podatków w większości są pozytywnie rozpatrywane. Na przestrzeni ostatnich lat liczba 

składanych wniosków znacznie się zmniejszyła ze względu na obowiązujące skomplikowane  

procedury prawne. Udzielane były również umorzenia podatków rolnikom, którzy ponieśli 

straty w wyniku powodzi. Natomiast odroczenia w podatkach udzielane są przedsiębiorcom, 

którzy wykazują, że w danej chwili znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie 

sołectwa Golina – Kol. wyniosło ponad 100 tys. zł, z windykacji należności komornik uzyskał 

ponad 40 tys. zł.       
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że rolnicy mający kłopoty finansowe  

w większości rezygnują ze złożenia wniosku o umorzenie podatku, ponieważ muszą 

przedstawić bardzo obszerną dokumentację, która zniechęca ich do ubiegania się o pomoc. 
 

Radny K. Michalak poprosił o wnikliwe analizowanie wniosków składanych przede 

wszystkim przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że często zdarza się tak, że dłużnik likwiduje 

działalność i komornik nie ma możliwości windykowania należności.   
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy nie wykazywanie kwoty odroczeń podatków wynika  

z przepisów prawa.           
 

Radca prawny D. Kurowski potwierdził, że nie wykazywanie kwoty odroczeń regulują 

stosowne przepisy prawa. 
 

Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do przedstawionych sprawozdań za 2011 rok, 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zamknęła dyskusję.  
 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2011 rok:  
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok i 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 XXVIII/105/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła przerwę, która trwała od godz. 13:35 do godz. 

14:00. Po przerwie Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady XXVIII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

Punkt 7 

Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2011 rok: 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska wyjaśniła pojęcie terminu „absolutorium”. 
 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2011 rok:  
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2011 rok, który stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu; 
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b) odczytanie Uchwały Nr SO-0955/44/5/Ko/2012 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2012 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 

2011 rok:  

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała Uchwałę Nr SO-0955/44/5/Ko/2012 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2012 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok, która stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu;  
 

c) dyskusja:  
Następnie Przewodnicząca A. Kapturska otworzyła dyskusję nad przedstawionym wnioskiem 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2011 rok. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, dlaczego gmina Golina dofinansowała budowę drogi 

powiatowej Golina – Kazimierz Bisk. w wysokości 2 mln zł, natomiast gmina Kazimierz 

Bisk. tylko 800 tys. zł.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że droga powiatowa Golina – Kazimierz Bisk. 

obejmuje ulice Kościuszki i Kolejową w Golinie oraz drogę wzdłuż Adamowa i Brzeźniaka. 

Przypomniał, że powiat planował zmodernizować drogę ze środków unijnych, jednak długa 

procedura postępowania doprowadziła do sfinansowania inwestycji z własnych środków przy 

współudziale gmin Golina i Kazimierz Bisk. W pierwszym etapie została przeprowadzona 

modernizacja ulic Kościuszki i Kolejowa, następnie odcinek drogi w Adamowie. 

Dokończenie realizacji całego odcinka drogi powiatowej w kierunku Kazimierza Bisk. 

nastąpiło już przy współudziale środków unijnych. W wyniku tego na dalszą część drogi  

z budżetu gminy wyłożone zostało 295 tys. zł. Gmina Kazimierz Bisk. nie zabiegała 

wcześniej o przeprowadzenie remontu drogi na jej terenie i dofinansowali inwestycję  

w momencie pozyskania przez powiat unijnych środków. Decyzja o współfinansowaniu 

remontu drogi powiatowej była wspólna, bardzo nam zależało na przeprowadzeniu tej 

inwestycji ze względu na bardzo zły stan nawierzchni drogi.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że gmina Kazimierz Bisk. zaoszczędziła pieniądze, 

ponieważ nie spieszyła się z realizowaniem inwestycji i poczekała na dofinansowanie 

środków unijnych, natomiast gmina Golina przepłaciła 1,2 mln zł. Następnie zapytał się, 

dlaczego w 2011 roku został wyremontowany odcinek drogi w Rososze – Kol. o długości 

tylko 200 m, skoro w budżecie zapisany został odcinek 500 m.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że w budżecie nie mieliśmy wystarczających 

środków na przeprowadzenie inwestycji na odcinku drogi długości 500 m. Po 

przeprowadzonym przetargu pieniędzy wystarczyło tylko na realizację 200 m drogi. Zadanie 

zostało więc podzielone na dwa etapy, z których końcowy odcinek drogi jest obecnie  

w trakcie realizacji.  Na budowę tej drogi gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych. Ze względu na trudności finansowe zmuszeni jesteśmy na 

przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji w etapach.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał się, dlaczego burmistrz nie wystąpił do rady o wyrażenie zgody 

na wykonanie krótszego odcinka drogi. Powiedział, że rada podczas uchwalania budżetu na 

rok 2011 zgodziła się na wykonanie 500 m drogi gminnej w kwocie 106 tys. zł. Uważa więc, 

że burmistrz podejmując samodzielnie decyzję zlekceważył postanowienia rady.  
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Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że w tym roku zostanie dokończona realizacja 

zaplanowanego w roku ubiegłym remontu odcinka drogi długości 500 m. Ponownie 

powiedział, że ze względów trudnej sytuacji finansowej gminy zadanie musiało zostać 

wykonane w dwóch etapach.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się jakie kryteria stosuje burmistrz przy udzielaniu umorzeń  

w zapłacie podatków. Stwierdził, że udzielane umorzenia są bardzo wysokie i z tego tytułu 

gmina ponosi duże straty. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że pomoc udzielona podatnikom przyczynia się do 

tego, że firma nie zbankrutuje, a likwidacja działalności gospodarczej spowodowałaby 

większe straty dla budżetu gminy. Każdy wniosek podatnika jest rozpatrywany 

indywidualnie. Często przeprowadzane są wizje lokalne na terenie prowadzonej działalności.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał, dlaczego nie są realizowane inwestycje, na które zostały 

opracowane dokumentacje.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że realizowane są zadania, które zaplanowane 

zostają w budżecie na dany rok. Często zmiany przepisów przyczyniają się do nie wykonania 

nawet tych zaplanowanych zadań, czego przykładem jest inwestycja w zakresie budowy 

wodociągu na terenie Kraśnicy, Węglewa, Kawnic, Spławia i Adamowa, przebudowa  

i modernizacja oczyszczalni w Golinie. Opracowane projekty nie są realizowane z powodu 

braku środków finansowych.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w placówkach oświatowych zaplanowana jest redukcja 

stanowisk zastępców dyrektorów. Zapytał się, czy w związku z oszczędnościami burmistrz 

planuje także redukcję zatrudnienia w Urzędzie Miejskim.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że obowiązki jakie nakładane są na samorządy 

powodują, że pracy w urzędach jest coraz więcej, nie jest więc planowana redukcja  

w zatrudnieniu. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 

stwierdziły wiele nieprawidłowości w działalności placówek oświatowych, które podlegają 

merytorycznie z-cy burmistrza. Zapytał się, czy burmistrz podjął działania redukujące 

ujawnione niedociągnięcia i czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec z-cy burmistrza. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że z-ca burmistrza A. Budny organizuje 

spotkania z dyrektorami szkół, na których omawiane są problemy i wyciągane wnioski, aby  

w przyszłości nie zostały powtarzane popełnione błędy.  
 

Radny K. Michalak zapytał się ile wynosił faktyczny koszt realizacji odcinka drogi długości 

200 m w Rososze – Kol.  
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że na przebudowę drogi zaplanowane 

zostało 103 569 zł, natomiast ostateczny koszt wyniósł 103 328,60 zł.  
 

Radna U. Furmaniak stwierdziła, że na podstawie pozytywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2011 i wniosku Komisji Rewizyjnej, rada 

powinna udzielić burmistrzowi absolutorium za 2011 rok.  
 

Ze względu na brak dalszych pytań i uwag radnych, Przewodnicząca Rady A. Kapturska 

zamknęła dyskusję. 
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d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 

2011 rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej): 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2011 rok i zarządziła głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej 

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2011 rok. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, przeciw – 2 radnych. 
 

Uchwała Nr XXVIII/106/2012 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2011 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodnicząca A. Kapturska złożyła gratulacje Burmistrzowi T. Nowickiemu za uzyskane 

absolutorium oraz życzyła dalszego dobrego gospodarowania budżetem gminy. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki podziękował Wysokiej Radzie za otrzymane absolutorium. 

Powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby inwestycje i przedsięwzięcia w gminie były 

realizowane.  

Punkt 8 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica – Kolonia, 

obręb Kraśnica. 
 

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 12 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

Uchwała Nr XXVIII/107/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica – Kolonia, obręb Kraśnica została 

podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Punkt 9 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

dzierżawy nieruchomości rolnych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 
 

Radny K. Michalak poprosił, aby w treści przedstawionego projektu uchwały oznaczyć okres 

dzierżawy od 3 do 10 lat.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że przepisy o gospodarce gruntami regulują maksymalny 

czas dzierżawy gruntów, więc nie ma potrzeby wprowadzania tego zapisu do uchwały. 
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska 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 10 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się 5 radnych. 
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Uchwała Nr XXVIII/108/2012 w sprawie określenia zasad dzierżawy nieruchomości rolnych 

na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stanowiących własność Gminy Golina, 

położonych na terenie Gminy Golina w trybie bezprzetargowym. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się za jaką kwotę zostaną wydzierżawione sieci wodociągowe  

i kanalizacyjne. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że została ustalona kwota dzierżawy  

w wysokości 0,10 zł za 1 mb sieci wodociągowej. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy za sieć kanalizacyjną i hydrofornię będzie pobierana 

także opłata. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że sieci kanalizacyjne i obiekt hydroforni nie 

są brane pod uwagę przy pobieraniu opłaty dzierżawy. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że opłata za dzierżawę sieci kanalizacyjnej  

i urządzeń wchodzących w skład hydroforni spowodowałaby podwyżkę ceny wody i ścieków. 

Burmistrz oznajmił, że podatku VAT nie można odliczyć od urządzeń starszych niż 5 lat.   
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o ile wzrośnie cena wody. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że Związek Międzygminny ustala jednakową cenę 

dla wszystkich gmin członkowskich i cena wody w gminach, które już pobierają opłatę za 

dzierżawę nie została podwyższona.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy nie można byłoby ogłosić przetargu na dzierżawę 

urządzeń wodociągowych.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, gmina musiałaby wystąpić ze Związku 

Międzygminnego. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi gminie odliczanie podatku VAT, co 

wpłynie na zwiększenie dochodów gminy o około 145 tys. zł rocznie. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy gmina będzie mogła rozwiązać wcześniej umowę 

dzierżawy bez ponoszenia kosztów. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że umowa może zostać rozwiązana w każdej 

chwili, jednak dzierżawa przez okres 10 lat umożliwia gminie odliczanie podatku VAT. 
 

Radny Z. Maciaszek zapytał się, dlaczego w projekcie uchwały został podany okres 

dzierżawy 10 lat, skoro można byłoby zapisać, że okres dzierżawy będzie trwać dłużej niż 3 

lata.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że celem tej uchwały jest możliwość odliczenia 

podatku VAT, co nastąpić musi w okresie 10 lat. Powiedział, że do wykonania uchwały będą 

stosowane przepisy o podatku VAT.  
 

Radny K. Michalak zapytał się, czy gmina będzie miała jakikolwiek wpływ na ustalenie przez 

Związek ceny za wodę i ścieki. 
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Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że gmina będąc członkiem Związku  

i mając w Związku swojego przedstawiciela bierze udział przy ustalaniu cen za wodę i ścieki. 
 

Radny K. Michalak zapytał się, czy jeżeli gmina rozwiązałaby umowę dzierżawy przed 

upływem 10 lat, to nie będzie zobligowana oddać odliczony w tym czasie podatek VAT.  
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że nie istnieje takie niebezpieczeństwo 

pod warunkiem, że podpiszemy umowę z innym usługodawcą. W takim przypadku gmina 

musiałaby wystąpić ze Związku, uchwała musiałaby zostać uchylona i podjęta musiałaby być 

uchwała na dzierżawę z nowym usługodawcą.  
 

Następnie ze względu na brak dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady  

A. Kapturska 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 12 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

Uchwała Nr XXVIII/109/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Zakładowi 

Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i odprowadzania ścieków, stanowiących własność Gminy Golina, położonych na terenie 

Gminy Golina w trybie bezprzetargowym została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

Punkt 11 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał protokół Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonej kontroli za II kwartał 2012 roku, który stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Punkt 12 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane pytania radnych w następujących 

sprawach: 

- wydzierżawienie kotłowni Wspólnotom Mieszkaniowym – odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami Wspólnoty bloków przy ul. Poprzecznej 1a i 10, którzy poinformowali  

o rozdźwięku powstałym pomiędzy Wspólnotami Mieszkaniowymi. Obecnie trwa ustalanie 

ceny za dzierżawę kotłowni. Na początku lipca odbędzie się jeszcze spotkanie ze 

Wspólnotami Mieszkaniowymi, co do ceny dzierżawy. Wykaz nieruchomości musi zostać 

wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu przez okres 21 dni; 

- zmiana kwoty przeznaczona na wypoczynek dzieci i młodzieży – dokonał w ogłoszonym 

przetargu zmniejszenia kwoty z 24 tys. zł na 18 tys. zł, ponieważ w ubiegłym roku 

wypoczynek letni dzieci zamknął się w kwocie 18 tys. zł. Podczas tegorocznych wakacji 

parafia w Kawnicach organizować będzie jeszcze półkolonie dla dzieci, więc z pozostałych 6 

tys. zł będzie możliwe sfinansowanie półkolonii. W rozstrzygniętym przetargu na letni 

wypoczynek pieniądze zostały podzielone pomiędzy podmioty, które przedstawiły oferty tj. 

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie – 7 800 

zł, Związek Harcerstwa Polskiego w Koninie – 8 000 zł, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 

w Zielonej Górze – 2 200 zł. Oznajmił, że zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 24 

tys. zł nie była przeznaczona tylko na wypoczynek letni dzieci i młodzieży, więc w ciągu roku 

pozostała do wykorzystania kwota zostanie wydatkowana w ramach zaplanowanego zadania; 

- składowanie odpadów na terenie po żwirowni w Przyjmie – przeprowadzana jest 

rekultywacja wyrobisk po wydobyciu żwiru, na którą pozwolenie wydał starosta koniński. 

Rekultywację przeprowadzają dwa podmioty: Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Kazimierza 

Bisk. oraz firma Regina i Mieczysław Pietrzak. Poinformował, że kilka razy interweniowała 
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na tym terenie Straż Miejska z Goliny celem sprawdzenia przywiezionego materiału. 

Starostwo Powiatowe wszczęło także kontrolę terenu po żwirowni w Przyjmie  

w zakresie dostarczanych odpadów. Sprawa jest nadal w toku; 

- pismo do Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej – pismo zostało 

podpisane w ubiegłym tygodniu i miało zostać wysłane przez ZEAS w Golinie. 

Następnie burmistrz wyjaśnił, że poinformowanie obecnych na sesji przez jego zastępcę  

o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenia nr 13 było nieświadome, 

ponieważ regułą jest, że wszystkie zarządzenia na bieżąco zamieszczane są na stronie 

internetowej gminy.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że należy w trybie pilnym zgłosić do SANEPID-u  

w Koninie zbadanie wywożonych odpadów na teren po żwirowni, ponieważ istnieje 

niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych.    
 

Radny K. Michalak powiedział, że w Golinie – Kol. nie zostało zlikwidowane dzikie 

wysypisko śmieci, co doprowadziło do zatrucia wód gruntowych.  
 

Punkt 13 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny K. Michalak ponowił prośbę o naprawę poboczy na drodze Golina – Kol. – Kolno oraz 

naprawę przepustu we Węglewskich Hol.  
 

Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy gmina poniosła wydatek związany z zapłatą 

odszkodowania za prawa autorskie opracowania projektów budowy boisk „Orlik”. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że projekt boiska „Orlik” w Kawnicach nie był 

zgodny z założeniami Ministerstwa Sportu, ponieważ jest większe boisko wielofunkcyjne, 

więc prawa autorskie zostały opłacone przy opracowanej dokumentacji. 
 

Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy powołana przez burmistrza komisja ds. sprawdzania 

czystości na terenie gminy nadal będzie przeprowadzała kontrole.   
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w skład komisji wchodzą pracownicy z wydziału 

podatków i opłat oraz strażnicy miejscy. Komisja w ostatnim czasie nie prowadziła kontroli 

ze względu na wzmożoną pracę podczas wydawania decyzji o wymiarze podatku oraz na 

przeprowadzanie przez Straż Miejską kontroli prędkości na terenie gminy. Obecnie prace  

w tych zakresach zostały zakończone, więc komisja może wznowić kontrolę. Jednak nie 

możliwe jest sprawdzenie wszystkich posesji. Poinformował, że po przeprowadzonej kontroli 

w ubiegłym roku wzrosła liczba podpisanych umów na wywóz śmieci.  
 

Radny M. Wieczorek zapytał się na jakim etapie są prace związane z gazyfikacją gminy. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że firma „Avrio Media” miała rozpocząć prace  

z dniem 1 kwietnia, jednak do tej pory prace nie zostały rozpoczęte, ponieważ firma nie 

uzyskała jeszcze pozwolenia na pierwszy etap budowy.  
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny zaproponował, aby na komisje rady został zaproszony 

przedstawiciel firmy „Avrio Media” celem przedstawienia zaawansowania prac dotyczących 

zaplanowanej gazyfikacji gminy. 
 

Radny W. Grodzki zapytał, czy zostały usunięte usterki wykazane podczas odbioru boiska 

„Orlik” w Golinie. Powiedział, że na terenie boiska powinna być osoba odpowiedzialna za 

utrzymanie porządku i czystości na boisku.  
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Radny K. Michalak powiedział, że młodzież domaga się, aby boisko „Orlik” było otwarte  

w niedziele już od godzin przedpołudniowych.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że rozmawiał z animatorem na „Orliku’ w Golinie, 

który twierdzi, że obecne godziny otwarcia są optymalne.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w niedzielę „Orlik” w Golinie o godz. 22:00 był 

zamknięty, natomiast w Kawnicach był jeszcze otwarty. 
 

Sołtys Goliny – Kol. A. Augustyniak zgłosiła, że na terenie Goliny – Kol. biega bezpański 

pies, który jest bardzo agresywny. Powiedziała, że problem zgłaszała już Straży Miejskiej, 

jednak pies nie został złapany. Oznajmiła, że pies stanowi niebezpieczeństwo, oczekuje więc 

pomocy od władz gminy.  
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że problemy z bezpańskimi psami rozwiązywane są 

na bieżąco, które po schwytaniu zawożone są do przytuliska na terenie ZGKiM w Golinie.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że obecnie w przytulisku znajduje się 7 

dużych psów, więc nie ma już miejsca dla dodatkowych psów. Powiedział, że w określonym 

terminie do 31 marca nie została podjęta uchwała w sprawie ochrony zwierząt, co powoduje 

problem z odbiorem bezpańskich zwierząt przez schroniska.  
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że uchwała nie została podjęta ze względu 

na brak środków finansujących obowiązki wynikające  z ustawy o ochronie zwierząt. 
 

Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że problem z bezpańskim psem zostanie 

rozwiązany. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska poruszył temat przekazania w dzierżawę wspólnotom 

mieszkaniowym kotłowni osiedlowej. Oznajmił, że mieszkańcy bloków posiadają wobec 

ZGKiM w Golinie zadłużenia w wysokości ok. 100 tys. zł spowodowane niepłaceniem za 

dostarczane ciepło. W momencie przekazania kotłowni zaległości powinny zostać 

uregulowane. Poinformował, że w zawartych umowach okres wypowiedzenia wynosi 6 

miesięcy.   
 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak stwierdziła, że radni nie mają żadnych możliwości, 

aby zobowiązać dłużników do uregulowania zaległości.  
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. A. Łeska powiedział, że oczekuje na uregulowania powstałych 

zaległości.  
 

W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zgłosiła potrzebę naprawy wjazdu do sklepu 

„Biedronka” i na ul. Łąkową oraz wyrównania odcinek drogi od ul. Słowackiego w kierunku 

ul. Łąkowej (od posesji p. Sanigórskich). 
 

Dyr. Domu Kultury L. Lenard – Woźniak przedstawiła program obchodów „Dni Goliny”.  
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że planowana uroczysta sesja rady, która 

miała otworzyć „Dni Goliny” została odwołana. Poinformowała, że na prośbę burmistrza 

uroczysta sesja zostanie zorganizowana w okresie powakacyjnym, na zakończenie obchodów 

650 –lecia miasta Golina.  
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek podziękował burmistrzowi za oznakowanie 

ulic na Os. Zachód. 
 



15 

 

Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że radny W. Wojdyński nie jest człowiekiem 

konsekwentnym w podejmowaniu decyzji, ponieważ jako Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej wnioskował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi, natomiast podczas 

dzisiejszego głosowania opowiedział się przeciwko udzieleniu absolutorium. Następnie 

powiedział, że teren wokół „Orlika” w Golinie jest zachwaszczony i zaśmiecony i oczekuje, 

że teren zostanie w najbliższym czasie uporządkowany. Następnie ustosunkował się do 

wypowiedzi p. A. Łeski w sprawie zadłużenia mieszkańców bloków. Powiedział, że 

wypowiedź p. A. Łeski była nieprecyzyjna, ponieważ nie wszystkie wspólnoty zalegają  

z opłatami, czego przykładem jest Wspólnota Mieszkaniowa bloku przy ul. Poprzecznej 6. 

Następnie zgłosił, że w każdą sobotę kosz przy ul. Cmentarnej jest przepełniony śmieciami 

pochodzącymi z gospodarstw domowych. Kolejnie stwierdził, że podczas imprezy Nocy 

Świętojańskiej w parku nie było przenośnych toalet. 
 

Dyr. Domu Kultury L. Lenard – Woźniak odpowiedziała, że można było skorzystać z toalety 

znajdującej się w wyremontowanym pomieszczeniu po „Piekiełku”.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że jest bardzo zdziwiony wypowiedzią radnego  

L. Kwiatkowskiego. Oznajmił, że głosowanie Komisji Rewizyjnej nad wnioskiem  

o udzielenie absolutorium burmistrzowi nie jest równoznaczne z głosowaniem nad uchwałą 

rady o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Powiedział, że nie zgadza się z decyzjami 

burmistrza odnośnie budowy drogi Golina – Kazimierz Bisk. oraz odcinka drogi w Rososze 

Kol., umarzania podatków niektórym przedsiębiorstwom, nierealizowania opracowanych 

projektów inwestycyjnych, co przełożyło się na jego dzisiejsze głosowanie.  
 

Radny J. Szrama zgłosił, że w nawierzchni drogi powiatowej w Brzeźniaku znajduje się 

dziura, która stanowi niebezpieczeństwo dla uczestników drogi.   
 

Przewodnicząca Rady A. Kapturska zgłosiła naprawę drogi w Spławiu w kierunku 

Maksymowa. Następnie powiedziała, że miało odbyć się spotkanie Prezesa OSP w Golinie  

M. Durczyńskiego i dyr. Domu Kultury L. Lenard – Woźniak w sprawie dalszego 

prowadzenia orkiestry OSP przez p. Z. Ukraińskiego oraz wypłaty zaległego wynagrodzenia. 

Jednak do dzisiaj spotkanie nie odbyło się. W związku z tym poprosiła Przewodniczącego 

Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej W. Grodzkiego  

o zwołanie w trybie pilnym komisji w powyższej sprawie. Powiedziała, że na komisję należy 

zaprosić Prezesa OSP w Golinie M. Durczyńskiego, dyr. Domu Kultury L. Lenard – 

Woźniak, p. Z. Ukraińskiego oraz Burmistrza Goliny T. Nowickiego. Następnie oznajmiła, że 

otrzymała od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty p. Elżbiety Walkowiak osobiste zaproszenie 

na spotkanie organizowane w gimnazjum w Golinie w dn. 2 lipca br. i zamierza uczestniczyć  

w tym spotkaniu, aby zapoznać się z sytuacją szkolnictwa w powiecie konińskim.  
 

Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że spotkanie z panią E. Walkowiak – 

kuratorem oświaty w Wielkoplsce zostało zorganizowane przez Starostę Konińskiego  

w związku z czym zaproszenia zostały wysłane przez Starostwo Powiatowe. Na spotkanie 

zostali zaproszeni wójtowie, burmistrzowie oraz dyrektorzy szkół z powiatu konińskiego. 

Celem spotkania jest omówienie wyników egzaminów w szkołach powiatu konińskiego. 

Natomiast jeżeli samorządowcy chcieliby, aby zostało zorganizowane spotkanie  

z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty to należałoby wystąpić z taką inicjatywą.  
 

Radny W. Grodzki powiedział, że zbliża się sezon urlopowy, więc jeżeli będzie nadal taka 

potrzeba, posiedzenie komisji zostanie zwołane po wakacjach. Stwierdził, że jego zdaniem 

sprawa dotycząca kapelmistrza powinna zostać rozwiązana bez interwencji radnych  

w wąskim gronie. 
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Punkt 14 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:25 obrady XXVIII Sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała           Przewodniczyła 

           Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                       Anna Kapturska 


