P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2012
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 5 listopada 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 oraz Skarbnik Goliny Kinga
Musiałkiewicz. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXXI Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:10 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 XXXI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na
lata 2012 – 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600 000zł.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
12. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną za
III kwartał 2012 roku.
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zaproponowała, aby przybyli na obrady sesji
przedstawiciele mieszkańców z Kraśnicy mogli wypowiedzieć się na początku obrad sesji.
Radny Z. Maciaszek poinformował, że radni przeprowadzili wizję lokalną na terenie Kraśnicy
i zapoznali się z problemem jakim dla części mieszkańców stanowi jedna z dróg w Kraśnicy.
Stwierdził, że temat powinien zostać szczegółowo omówiony podczas wspólnego posiedzenia
komisji, na którym radni podejmą decyzję w sprawie dojazdów do posesji osób
zainteresowanych.
Radny S. Szczepaniak zawnioskował o udzielenie głosu mieszkańcom Kraśnicy w punkcie 5
porządku obrad XXXI Sesji.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła więc głosowanie nad złożonym wnioskiem
radnego S. Szczepaniaka.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Wobec powyższego wniosek radnego S. Szczepaniaka został zaakceptowany.
Punkt 3
Radny K. Michalak zawnioskował o przyjęcie protokołu z XXX sesji z pominięciem jego
odczytywania na dzisiejszej sesji. Oznajmił, że z treścią protokołu 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 głosowało 5 radnych, przeciw – 8, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego K. Michalaka został odrzucony i Przewodnicząca
Rady A. Kapturska odczytała protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem
protokołu z XXX Sesji.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
W związku z powyższym protokół z XXX sesji został przyjęty.
Punkt 4
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy od przyszłego roku zostaną zawieszone do Goliny
kursy linii autobusowej nr „61” z Miejskiego Zakładu Komunikacji. Następnie zgłosił
potrzebę utwardzenia nawierzchni wyjazdu z parkingu przy cmentarzu w Kawnicach. Wniósł
także o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy z przeznaczeniem na wykup
gruntów pod budowę drogi w Kraśnicy.
Radny L. Sieczkowski zapytał się zapytał się dlaczego został ogłoszony przetarg na dzierżawę
systemu dla ośmiu sesji pomiaru prędkości fotoradarem, jeżeli na wcześniejsze pomiary nie
był ogłaszany przetarg. Zapytał się, czy sensownym jest przeprowadzenie pomiarów
w okresie zimowym.
Radny W. Wojdyński zadał następujące pytania:
- ile środków finansowych gmina zaoszczędziła w wyniku wyłączenia oświetlenia ulicznego
w porze nocnej, którą to decyzję podjął burmistrz,
- czy za energię z oświetlenia ulicznego gmina płaci w formie ryczałtu,
- czy na terenie gminy jest ponad 60 punktów pomiaru zużycia energii oświetlenia ulicznego,
które w części są niesprawne bądź nie są dokonywane odczyty z tych urządzeń,
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- co stanowi podstawę do obciążenia gminy za zużytą energię elektryczną oświetlenia
ulicznego: czy faktyczne zużycie energii, czy ryczałt,
- co stanowi podstawę do ponoszenia kosztów z tytułu utrzymania infrastruktury
oświetleniowej: wartość budowli, ilość punktów oświetleniowych czy istnieje inna podstawa,
- czy Straż Miejska w Golinie została powołana do pilnowania porządku na drogach
krajowych, wojewódzkich, powiatowych, a w szczególności na drodze K92 przy pomocy
fotoradarów, czy do wykonywania innych zadań,
- czy burmistrz nie uważa, że na drogach jest wystarczająca ilość kontroli prowadzonych
przez drogówkę z Konina, z autostrady A2, policję z Goliny, a dodatkowe pomiary prędkości
wykonywane przez Straż Miejską są dodatkowym obciążeniem finansowym dla mieszkańców
gminy Golina.
Następnie radny W. Wojdyński przekazał Burmistrzowi Goliny T. Nowickiemu
i Przewodniczącej Rady A. Kapturskiej na piśmie powyższe zapytania, które stanowią
załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że zaobserwował rano nawet czterokrotne włączenia
i wyłączenia lamp ulicznych. Stwierdził, że najwięcej energii zużywa się podczas włączania
się żarówek.
Radny K. Michalak zapytał się, czy obsługą fotoradarów, wystawianiem mandatów za
przekroczenie prędkości oraz wytworzoną dokumentacją zajmować się będzie firma, która
wygra ogłoszony przetarg.
Radny L. Kwiatkowski zapytał się o ławki, które zostały wymontowane podczas
przeprowadzanych obecnie prac remontowych na Pl. Kazimierza Wielkiego oraz
w jaki sposób zostały zagospodarowane wykopane krzewy i drzewa iglaste. Następnie zapytał
się na jakim etapie jest gazyfikacja gminy oraz budowa farm wiatrowych. Potem zapytał się
jakie decyzje zostały podjęte w sprawie dalszej działalności stołówki w gimnazjum oraz czy
w gminie odbędą się uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.
Radna U. Furmaniak zapytała się kiedy zostaną wydane przez firmę energetyczną warunki
techniczne na wykonanie oświetlenia drogowego w Rososze i Głodowie realizowane ze
środków funduszu sołeckiego. Oznajmiła, że inwestycję należy przeprowadzić do końca
bieżącego roku.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy orkiestra działająca przy OSP w Golinie
weźmie udział w obchodach Święta Niepodległości.
Radny W. Wojdyński poinformował o spotkaniu Zarządu OSP w Golinie w sprawie
kapelmistrza i działalności orkiestry OSP w Golinie.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała pismo w sprawie podjętej decyzji przez
pracowników stołówki w gimnazjum, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Następnie
zapytała się o dalsze funkcjonowanie stołówki szkolnej.
Radny K. Michalak stwierdził, że odpowiedź z-cy burmistrza w odczytanym piśmie jest
niekompletna, ponieważ w piśmie nie zostały określone plany co do działalności stołówki
w przyszłości w sytuacji kiedy pracownicy stołówki nie będą zainteresowani jej
prowadzeniem.
Radny W. Wojdyński zapytał się o powody dla jakich pracownicy stołówki nie wyrazili
zgody na jej prowadzenie na zasadzie własnej działalności.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy w budżecie gminy zabezpieczone są
środki finansowe na odśnieżanie dróg podczas zimy oraz czy został ogłoszony przetarg na
wyłonienie firmy, która zajmować się będzie odśnieżaniem dróg na terenie gminy.
Radny K. Michalak oznajmił, że efekty obecnie trwających prac wyrównywania dróg
gruntowych pozostawiają wiele do życzenia, ponieważ równanie dróg jest niedokładne.
Powiedział, że dodatkowe ugniatanie gruntu przez walec jest zbędne i stanowi dodatkowy
koszt dla gminy.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła przedstawicieli mieszkańców Kraśnicy
o zabranie głosu.
Mieszkańcy Kraśnicy w osobach państwa Czesławy i Pawła Malinowskich i Alicji Jaworskiej
przedstawili radnym problemy z dojazdem do własnych posesji ze względu na brak drogi.
Powiedzieli, że od radnych oczekują podjęcia decyzji w sprawie wybudowania drogi, która
miała powstać już kilkanaście lat temu.
Radny Z. Maciaszek poinformował, że część radnych dowiedziała się o problemie dopiero
niedawno, dlatego też aby zapoznać się z sytuacją zorganizował wyjazd do Kraśnicy.
Powiedział, że burmistrz musi przedstawić radnym jakie są możliwości wybudowania drogi.
Radny K. Michalak powiedział, że w 2007 r. została podjęta uchwała zabezpieczająca
w budżecie środki na wybudowanie omawianej drogi. Zapytał się dlaczego więc inwestycja
nie została zrealizowana. Następnie zapytał się o koszty przekształcenia drogi oraz
powiedział, że z posiadanych informacji wie, iż mieszkańcy zgodzili się oddać nieodpłatnie
grunty pod budowę drogi. Jednak po wcześniejszych wypowiedział wywnioskował, że gmina
będzie musiała wykupić grunty.
Radny S. Szczepaniak powiedział, że w roku 2007 plan zagospodarowania przestrzennego
opracowała p. Wojciechowska, która twierdziła, że wszystkie zaprojektowane drogi są
niezbędne i za wykup gruntów pod drogi gmina zobowiązana będzie zapłacić odszkodowania.
Oznajmił, że mieszkańcy płacą podatki, więc oczekują na wypłatę odszkodowania za wykup
gruntów pod drogę.
Burmistrz Goliny T. Nowicki wyjaśnił, że temat budowy omawianej drogi w Kraśnicy jest
jemu znany od 1998 r. W planie zagospodarowania przestrzennego z 2007 r. został
wydzielony 10 metrowy pas drogi przeznaczony w przyszłości pod budowę ulicy.
Poinformował, że jest opracowana dokumentacja techniczna, jednak nie zostało wydane
pozwolenie na budowę drogi. Zostały już kilkakrotnie podejmowane próby wytyczania tej
drogi, których dokończenie napotyka na różnorodne przeszkody jak np. decyzja p. Jacka
Jackowskiego, który nie wyraża zgody na budowę drogi. W takiej sytuacji rozwiązaniem na
wybudowanie drogi może być skorzystanie ze „specustawy”. Stwierdził, że droga jest
konieczna i należy ją wybudować. Burmistrz powiedział, że podczas zebrań wiejskich część
mieszkańców deklarowała, że odda nieodpłatnie grunty, tylko żeby droga powstała.
Powiedział, że w tym roku ze środków funduszu sołeckiego został na drogę nawieziony
tłuczeń. Jednak ma zastrzeżenia co do wykonania tego zadania z uwagi na rozłożenie tłucznia
na zbyt rozległej szerokości drogi.
Cz. Malinowska powiedziała, że mieszkańcom bardzo zależy, aby droga była przejezdna,
a utwardzenie drogi tłuczniem będzie obecnie najtańszym rozwiązaniem.
Burmistrz Goliny T. Nowicki oznajmił, że droga w pierwszej kolejności musi zostać
wytyczona. W obecnym stanie w pasie drogi znajdują się hydranty i słupy energetyczne.
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Radni wyjeżdżając w teren zapoznali się z problemem drogowym w Kraśnicy. Od dnia 15
listopada radni rozpoczną prace nad budżetem na przyszły rok, więc może znajdą się środki
na rozpoczęcie budowy omawianej problematycznej drogi.
Cz. Malinowska powiedziała, że problem z przejazdem drogą stwarza p. Jacek Jackowski,
który nie pozwala przejeżdżać drogą mieszkańcom, których posesje znajdują się na dalej
położonych działkach.
Radny W. Wojdyński powiedział, że skoro burmistrzowi znany jest problem z drogą
w Kraśnicy już od 14 lat, to zastanawiające jest dlaczego burmistrz w budżecie gminy nie
zaplanował środków na jej budowę, natomiast wprowadził do budżetu budowę drogi długości
2,2 km Węglew-Kraśnica za kwotę 5 mln 175 tys. zł i wykup gruntów za 600 tys. zł. Zapytał
się dlaczego burmistrz nie powiedział mieszkańcom czy do projektu budżetu na rok 2013
zostanie wprowadzona inwestycja budowy omawianej drogi. Oznajmił, że zdziwiony jest
wypowiedzią burmistrza, który mieszkańcom składa obietnice bez pokrycia. Powiedział, że
sytuacja finansowa gminy nie pozwoli na jakiekolwiek poważne inwestycje w przyszłym
roku.
Burmistrz Goliny T. Nowicki stwierdził, że wypowiedź radnego W. Wojdyńskiego jest
populistyczna. Obecnie nie zna jeszcze danych, które pozwolą na skonstruowanie projektu
budżetu na przyszły rok. Natomiast droga Węglew – Kraśnica została zaplanowana do
realizacji, ponieważ gmina mogła skorzystać z dofinansowania z Narodowego Programu
Budowy Dróg jako droga łącząca drogę powiatową z krajową. Burmistrz ponownie
potwierdził, że omawiana droga jest mieszkańcom bardzo potrzebna.
Radny S. Szczepaniak powiedział, że w okresie kiedy radny W. Wojdyński był z-cą
burmistrza brał także udział w zebraniach z mieszkańcami Kraśnicy i doskonale
zaznajomiony jest z tym problemem.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że nie obiecywał wtedy nikomu rzeczy niemożliwych,
ponieważ wiedział, że nie ma środków na przeprowadzenie tej inwestycji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że sprawa zostanie jeszcze szczegółowo
omówiona podczas wspólnego posiedzenia komisji i o podjętych decyzjach mieszkańcy
zostaną poinformowani.
Cz. Malinowska powiedziała, że mieszkańcy obiecali zobowiązać się na odroczenie zapłaty
przez gminę wypłat z odszkodowania za wykup gruntów pod drogę. Obecnie proszą
o utwardzenie drogi tłuczniem.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała przedstawicielom mieszkańców Kraśnicy
za przedstawienie problemu i zamknęła dyskusję. Następnie Przewodnicząca Rady
A. Kapturska ogłosiła przerwę, która trwała od godz. 13:45 do godz. 14:05. Po przerwie
Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 6
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012 – 2015.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła zmiany w projekcie uchwały jakie zostały
dokonane w stosunku do projektu przedstawionego na posiedzeniu wspólnym komisji w dn.
24 października br.
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Radny W. Wojdyński zaważył, że na inwestycję związaną z remontem budynku biblioteki
w Golinie zostało zaplanowane 846 tys. zł, natomiast przetarg zakończył się w kwocie 649
tys. zł. Różnica więc wynosi około 200 tys. zł, zastanawia się czy jest to jakiś błąd.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że ogłoszony przetarg nie dotyczył wyposażenia
biblioteki, na które to zadanie zostanie ogłoszony przetarg w przyszłym roku.
Radny W. Wojdyński powiedział, że ogłoszony przetarg został na prace budowlane wraz
z wyposażeniem.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz oznajmiła, że nazwa przedsięwzięcia w ogłoszonym
przetargu jest spójna z nazwą inwestycji wprowadzonej do budżetu.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że w zakresie ogłoszonego przetargu nie było
uwzględnione wyposażenie biblioteki.
Radny W. Wojdyński powiedział, że na obecnie rozpoczętych 5 inwestycji z budżetu gminy
zostanie wydatkowane 483 tys. zł, natomiast kredyt jaki gmina zamierza zaciągnąć wynosi
600 tys. zł, czyli o 117 tys. zł więcej.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że z uwagi na koniec roku zapłata za wykonanie
inwestycji na pewno będzie dokonana w przyszłym roku, więc musimy posiadać środki na
wydatki niewygasające.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że zmniejszyły się wydatki, ale także
zmniejszyły się dochody majątkowe o 200 tys. zł, ze względu na nie podjęcie uchwały na
sprzedaż nieruchomości przy ul. Poniatowskiego. Różnica pochodząca z kredytu zostanie
więc przeznaczona na pokrycie brakujących środków w dochodach. Przypomniała, że
podczas sesji w dniu 30 sierpnia br. przestrzegała radnych, iż zapisanie w budżecie nowych
inwestycji związane będzie z potrzebą zaciągnięcia kredytu w wysokości 699 tys. zł.
Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr XXXI/124/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Golina na lata 2012 – 2015 została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 7
Skarbnik K. Musiałkiewicz odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok
2012.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy poprawny jest zapis w ust. 10 pkt 2 tj. „spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 600 tys. zł”.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że zapis jest poprawny, ponieważ najpierw
w budżecie gminy muszą zostać określone środki pochodzące z kredytu, a dopiero potem
może zostać podjęta uchwałą o zaciągnięciu kredytu.
Radny W. Wojdyński wniósł o przeniesienie środków z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne w wysokości 5 tys.
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zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla orkiestry przy OSP w Kawnicach – 2 tys. zł, OSP
w Golinie – 3 tys. zł.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że rezerwa kryzysowa może zostać
przeznaczona na zdarzenia kryzysowe np. powódź. Rezerwę kryzysową może rozwiązać
tylko burmistrz.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy ze środków gminy możliwe jest finansowanie orkiestry
dętej działającej przy ochotniczej straży pożarnej.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz oznajmiła, że gmina może finansować wyłącznie zadania
związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym.
Radny W. Grodzki zapytał się, czy ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych bądź z budżetu Domu Kultury możliwe jest przeznaczenie środków na
działalność orkiestry. Następnie zaprosił burmistrza na spotkanie w sprawie dalszego
funkcjonowania orkiestry.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, dyr. Domu Kultury może finansować wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że jeżeli Dom Kultury dysponuje
odpowiednimi środkami na opłacanie kapelmistrza, to dyrektor może podpisać
z kapelmistrzem umowę zlecenia.
Radny W. Wojdyński wycofał złożony wcześniej wniosek w związku z przedstawionymi
powyżej wyjaśnieniami.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła wprowadzone zmiany do budżetu w stosunku do
przedstawionych zmian w budżecie podczas wspólnego posiedzenia komisji w dniu 24
października br.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXXI/125/2012 w sprawie zmiany budżetu na rok 2012 została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 8
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w kwocie 600 000,00 zł.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Uchwała Nr XXXI/126/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie
600 000,00 zł została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Punkt 9
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała postanowienie Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w sprawie projektu obniżenia stawek podatku rolnego na rok 2013 opiniujące negatywnie
proponowaną cenę żyta w wysokości 60 zł za 1 dt, a sugerowana przez Izbę cena żyta wynosi
nie więcej niż 50 zł za 1 dt. Opinia Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na rok 2013.
Radny K. Michalak zawnioskował o uchwalenie ceny żyta w wysokości 50 zł za 1 dt, a więc
utrzymanie tegorocznie obowiązującej ceny żyta.
Radny M. Wieczorek zawnioskował o uchwalenie na rok 2013 ceny żyta w wysokości 55 zł
za 1 dt.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że jeżeli stawki podatku od nieruchomości
i środków transportowych zostają podwyższone w stosunku do obowiązujących w tym roku,
to również należy podwyższyć stawkę podatku rolnego. Oznajmiła, że radni powinni mieć na
względzie budżet gminy.
Radny K. Michalak powiedział, że ze względu na trudną sytuację w rolnictwie nie należy
podwyższać stawki podatku rolnego, która już w ubiegłym roku wzrosła o 25%, natomiast
innym podatnikom stawki podatku zostały podwyższone o 4% – 7%.
Radny W. Wojdyński powiedział, że radni decydując o podwyższeniu stawek podatkowych
kierują się zwiększeniem wpływów finansowych do budżetu gminy. Natomiast burmistrz
umarza podatki ze względu na ważny interes podatnika konsekwencją czego dochody gminy
maleją. Uważa, że takie postępowanie jest populistyczne, więc nie będzie głosował nad
podwyższeniem stawki podatku rolnego.
Radny K. Michalak powiedział, że burmistrz w 2008 r. umorzył lub odroczył podatki
w wysokości 144 654 zł, w 2009 r. – 190 200 zł, a w 2010 r. – 96 096 zł. Oznajmił, że
udzielane umorzenia niektórym podatnikom w ogóle się nie należą.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że odroczenie zapłaty podatku nie jest
jednoznaczne z jego umorzeniem, więc należy rozgraniczyć odroczenia i umorzenia
podatków.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że po wysłuchaniu dyskusji radnych i mając na
uwadze opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wycofuje zaproponowaną stawkę w wysokości
60 zł za 1 dt i wnosi o uchwalenie podatku rolnego na poziomie 55 zł za 1 dt.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że jeżeli burmistrz zmienił wysokość stawki podatku
rolnego, to projekt omawianej uchwały ulega zmianie, więc należy przedstawić projekt
uchwały z wprowadzaną przez burmistrza zmianą stawki.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2013 ze
stawką w wysokości 55 zł za 1 dt.
Radny K. Michalak stwierdził, że projekt uchwały powinien zostać ponownie omówiony ze
względu na zmianę przez burmistrza stawki podatku rolnego.
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Radny L. Kwiatkowski powiedział, że radny M. Wieczorek wnioskował o stawkę podatku
rolnego na poziomie 55 zł za 1 dt, więc należałoby przegłosować wniosek radnego
M. Wieczorka.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Wielkopolska Izba Rolnicza najczęściej opiniuje
negatywnie proponowane prze gminę wysokości stawki podatku rolnego.
Radny W. Wojdyński zapytał się dlaczego na sesji nie jest obecny radca prawny.
Radny W. Grodzki oznajmił, że na pewno zostanie przegłosowana i zaakceptowana stawka
podatku rolnego w kwocie 55 zł.
Radny K. Michalak powiedział, że izby rolnicze zostały powołane w celu reprezentowania
i ochrony interesu i praw rolników, więc opinia izby rolnej powinna być uwzględniona
podczas podejmowania przez radnych decyzji.
Radny J. Szrama poparł także kwotę podatku rolnego w wysokości 55 zł za 1 dt.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na rok 2013 z wnioskowaną kwotą podatku w wysokości 55 zł za 1 dt.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 10 radnych, przeciw – 2 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Uchwała Nr XXXI/127/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2013 została podjęta i stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Punkt 10
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości.
Radny K. Michalak wyszedł z sali narad. Stan obecnych radnych wynosi 14.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że projekt uchwały szczegółowo był
omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zostały wyjaśnione wielkości powierzchni budynków
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych występujących na terenie gminy.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że do obliczenia wymiaru podatku
przyjmowane są wielkości powierzchni nieruchomości deklarowane przez podatników. Aby
sprawdzić, czy wykazywane w deklaracjach wielkości powierzchni są zgodne ze stanem
faktycznym należy przeprowadzić kontrolę.
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 14 radnych (podczas głosowania nieobecny był radny
K. Michalak).
Za głosowało 11 radnych, przeciw – 2, od głosu wstrzymał się 1 radny.
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Uchwała Nr XXXI/128/2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została
podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt 11
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Radny K. Michalak powrócił na obrady XXXI sesji, więc stan obecnych radnych wynosi 15.
Radny M. Zieleziński wyszedł z sali narad. Stan obecnych radnych wynosi 14.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Radny M. Zieleziński powrócił na obrady XXXI sesji, więc stan obecnych radnych wynosi
15.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 12 radnych, przeciw – 1 radny, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr XXXI/129/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Radny W. Miętkiewicz o godz. 15:35 opuścił obrady XXXI sesji w związku z czym stan
obecnych radnych od godz. 15:35 wyniósł 14.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła przerwę, która trwała od godz. 15:35 do godz.
16:00. Po przerwie Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady XXXI sesji Rady
Miejskiej w Golinie.
Punkt 12
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał protokół z przeprowadzonej
kontroli przez Komisję Rewizyjną za III kwartał 2012 roku, który stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Punkt 13
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny T. Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane pytania radnych:
- odnośnie kursów autobusu linii nr „61” do Goliny powiedział, że do Urzędu nie wpłynęła
informacja o zawieszeniu od przyszłego roku kursów autobusowych linii nr „61” przez MZK.
Jeżeli w budżecie gminy na rok 2013 zostaną zabezpieczone środki na dofinansowanie do
kursów na trasie Konin – Golina, to MZK nie może zlikwidować przejazdów autobusu;
- w sprawie remontu wyjazdu przy cmentarzu w Kawnicach powiedział, że wyjazd znajduje
się przy drodze krajowej, a więc wszelkie naprawy należą do obowiązków Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obiecał przekazać informację do GDDKiA;
- w sprawie wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod budowę drogi w Kraśnicy
oznajmił, że podczas spotkania z mieszkańcami zostało ustalone, że gmina teraz sfinansuje
zakup tłucznia na utwardzenie drogi. Mieszkańcy deklarują, że mogą poczekać na wypłatę
odszkodowań za wykup gruntów nawet jeszcze 3 lata, jednak po wytyczeniu drogi wykup
gruntów będzie nieunikniony;
- odnośnie przetargu na dzierżawę fotoradarów i obsługę pomiarów prędkości powiedział, że
w ciągu 1 roku z tzw. wolnej ręki możliwa jest realizacja zadania do wysokości 14 tys. EUR,
a więc ponowna dzierżawa urządzeń w tym roku przewyższyłaby tę kwotę w związku z czym
musiał zostać ogłoszony przetarg. Poinformował, że obecnie wpływy z wystawionych
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mandatów za przekroczenie prędkości wynoszą 214 tys. zł. Burmistrz oznajmił, że
pracownicy opracowujący dokumentację związaną z wystawianymi mandatami będą nadal
pracować i nic nie zmieni się w tym zakresie.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny przytoczył i wyjaśnił znaczenie sformułowań użytych
w przetargu na dzierżawę urządzeń do pomiarów prędkości, tj. asysta – obecność pracownika
wykonawcy podczas sesji pomiarowej, pomoc techniczna i informatyczna – usuwanie usterek
podczas tworzenia dokumentacji i przeszkolenie pracowników. Poinformował, że
specyfikacja przetargowa zamieszczona jest w BIP na stronie internetowej gminy Golina.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powrócił do udzielania odpowiedzi na zadane pytania przez
radnych:
- w sprawie wymontowanych ławek z Pl. K. Wielkiego powiedział, że zarówno ławki jak
i płytki chodnikowe i krawężniki zostały złożone na terenie ZGKiM w Golinie;
- odnośnie gazyfikacji gminy powiedział, że inwestycja realizowana jest prze firmę „Avrio
Media”. Jesteśmy obecnie na etapie załatwiania warunków przyłączenia linii gazowej do
budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach, a następnie do podłączenia budynków Urzędu
Miejskiego, Biblioteki i Gimnazjum;
- w sprawie budowy farm wiatrowych powiedział, że od czasu podjęcia uchwały określającej
obszary farm wiatrowych nic się nie zmieniło w zakresie prac przygotowawczych pod
rozpoczęcie budowy wiatraków;
- odnośnie funkcjonowania stołówki w gimnazjum stwierdził, że nie została jeszcze podjęta
ostateczna decyzja. Obecnie stołówka działa na starych zasadach;
- w sprawie obchodów Święta 11 Listopada poinformował, że dyrektor gimnazjum
zaproponował zorganizowanie przez szkołę uroczystości, która odbędzie się 9 listopada
w gimnazjum. Natomiast w dniu 11 listopada po mszy świętej zostaną złożone kwiaty pod
pomnikiem na Pl. K. Wielkiego.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy w obchodach Święta 11 Listopada
będzie brała udział orkiestra dęta.
Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że zazwyczaj orkiestra uczestniczyła
w uroczystościach państwowych. Udział orkiestry w dniu 11 listopada zostanie jeszcze
dokładnie ustalony, jednak jest przekonany o czynnej obecności orkiestry w dniu 11
listopada;
- w sprawie utrzymania dróg podczas zimy powiedział, że gmina odśnieżanie dróg zleca
ZGKiM w Golinie, a w sytuacjach krytycznych Zakład wynajmuje inne firmy
(podwykonawców), które posiadają odpowiedni sprzęt do odśnieżania.
Sekretarz Goliny H. Bąk udzielił odpowiedzi w sprawie oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Golina. Poinformował, że gmina nie może w żaden sposób przyspieszyć wydania
warunków technicznych na wykonanie oświetlenia w Rososze i Głodowie, ze względu na to,
że właścicielem oświetlenia drogowego jest Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Gmina
we własnym zakresie nie może nic zrobić, należy więc jeszcze poczekać na odpowiedź do
złożonego wniosku. Następnie powiedział, że faktyczne rozliczenie zużycia energii
z oświetlenia ulicznego następuje dopiero na koniec roku na podstawie odczytu z liczników.
W ciągu roku wyliczenia zużycia energii odbywa się z częściowych odczytów
i z szacunkowego zużycia na podstawie energii zużytej w roku poprzednim.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w 2011 r. wydatki na oświetlenie uliczne wyniosły 211
tys. zł, w bieżącym roku – 181 tys. zł, za utrzymanie infrastruktury oświetleniowej zapłacone
zostało w 2011 r.- 67 362 zł, a w 2012 r. – 119 tys. zł, a więc nastąpił wzrost kosztów
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o 52 tys. zł, w związku z czym gmina w bieżącym roku zapłaciła o 20 tys. zł więcej
w stosunku do roku ubiegłego.
Sekretarz Goliny H. Bąk przypomniał, że koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej
wynikają z podpisanej umowy przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Następnie
powiedział, że na terenie gminy znajduje się 60 obwodów pomiarowych. Oznajmił, że nigdy
gmina nie płaciła ryczałtu za zużycie energii, które w części wyliczane jest na podstawie
prognozowanego odczytu, a w części z faktycznych odczytów, co zgodne jest z prawem
energetycznym. Powiedział, że na terenie gminy zostało sprawdzonych 10 liczników,
z których okazało się, że 4 były niesprawne. Gmina wystąpiła o wymianę liczników oraz
o dalsze sprawdzenie wszystkich pozostałych obwodów pomiarowych. Powiedział, że
samorządy nie mogą dojść do porozumienia z Energą, która wynegocjowała dla siebie bardzo
korzystne warunki i zachowuje się na rynku energetycznym jak monopolista.
Radny K. Michalak powiedział, że samorządy mogą wystąpić z pozwem zbiorowym
przeciwko Energi.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że jeśli z niesprawnych liczników wyliczana jest średnia
zużycia energii z ubiegłego roku, to gmina z tytułu wyłączenia oświetlenia w porze nocnej nie
osiągnie żadnych oszczędności.
Radny W. Wojdyński także przyznał, że gmina nie uzyska oszczędności za zużycie energii,
ponieważ wyliczenia odbywają się na podstawie szacunków, a nie z faktycznego zużycia.
Radny L. Sieczkowski stwierdził, że za niesprawne liczniki odpowiada Energa, która
dopuszczając do takiego stanu powinna ponieść kary finansowe.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz poinformowała, że wydatki z oświetlenia za okres od
stycznia do września wyniosły 181 tys. zł, natomiast ostatnia otrzymana faktura obejmuje
zużycie energii od czerwca do lipca. W związku z tym gmina jeszcze nie jest w posiadaniu
faktury za czas od kiedy zostało wyłączane oświetlenie w porze nocnej, więc nie można
stwierdzić jakiej wielkości uzyskaliśmy oszczędności.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że gmina płaci dostawcy energii nie wiedząc za co, ponieważ
nie jest wiadome ile z nie sprawdzonych liczników jest sprawnych.
Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy gmina kiedykolwiek otrzymała od mieszkańców grunty
pod budowę dróg w formie darowizny. Powiedział, że mieszkańcom w Kraśnicy należy
stworzyć warunki drogowe na miarę XXI wieku.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że nie otrzymał wyczerpujących odpowiedzi na zadane
przez niego zapytania.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że obawia się, że wykopane świerki i sosny z terenu Pl.
K. Wielkiego zostały wywiezione i wyrzucone. Przypomniał, że mieszkańcy Goliny sadzili te
drzewa, więc teraz mogą być rozgoryczeni, jeżeli drzewa faktycznie zostałyby wyrzucone.
Radny W. Grodzki zapytał się dlaczego nie zostały wywieszone flagi na budynku Urzędu
Miejskiego na czas trwania dzisiejszej sesji rady.
Radny W. Wojdyński poprosił burmistrza o udzielenie pisemnej odpowiedzi na zadane
pytania.
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Punkt 14
Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zgłosił, że nie świecą lampy uliczne na
ul. Kościelnej, na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i Cmentarnej.
Radny J. Szrama poprosił o wyrównanie dróg gruntowych w Brzeźniaku.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w związku z likwidacją kursów autobusów PKS
z Konina do Goliny o godz. 20:30 i 21:25 mieszkańcy mają problem z powrotem do domów.
Zapytał się, czy gmina zamierza rozwiązać ten problem.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że jeżeli gmina w wyższej kwocie dofinansuje kursy
autobusowe Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej to problem zostanie rozwiązany.
Przedsiębiorstwo twierdzi, że przeprowadziło kontrolę liczby pasażerów przejeżdżających
autobusami w poszczególnych godzinach i ze względu na niską obsadę pasażerów zostały
zlikwidowane niektóre kursy autobusów.
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny powiedział, że dzisiaj do burmistrza wpłynęło pismo
w sprawie zlikwidowanego kursu autobusu o godz. 20:30 na trasie z Konina do Zagórowa
z prośbą o interwencję gminy w PKS-ie, pod którą podpisało się ok. 15 osób. Oznajmił, że
trwają rozmowy z prezesem PKS w Koninie w sprawie przywrócenia zlikwidowanych
kursów autobusów. Poinformował, że przedsiębiorstwo przewozowe „Przybylski” może
świadczyć usługi przewozowe na trasie Golina – Konin, Konin – Golina w określonych
godzinach.
Radny K. Michalak powiedział, że gmina Kramsk zrezygnowała z kursów autobusu MZK,
natomiast z PKS zostało podpisane porozumienie na bardzo korzystnych warunkach
finansowych. Warto byłoby więc sprawdzić na jakich zasadach odbywają się przejazdy
autobusów w gminie Kramsk.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że podczas spotkania z W-ce Prezydentem Konina
Markiem Waszkowiakiem (miasto Konin jest właścicielem PKS-u) wójt Kramska negatywnie
wypowiadał się co do kursów, transportu i wysokości kosztów dotowania przez gminę PKS-u.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy dyrektor Domu Kultury będzie mógł podpisać umowę
z kapelmistrzem orkiestry, jeżeli podczas jutrzejszego spotkania prezes OSP w Golinie
porozumie się z kapelmistrzem orkiestry w sprawie dalszego funkcjonowania orkiestry.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że finansowanie orkiestry z budżetu Domu
Kultury zależy od posiadanych możliwości finansowych. Z uwagi na koniec roku Dom
Kultury może mieć ograniczone środki finansowe.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła radnych o obecność w dniu 9 listopada br.
w gimnazjum na akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz udział
w przemarszu ulicami miasta i złożeniu kwiatów pod pomnikiem na Pl. K. Wielkiego w dn.
11 listopada br.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że na uznanie zasługuje dyrektor gimnazjum, który podjął
się organizacji uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak przypomniała, że uroczystość objęta jest patronatem
Burmistrza Goliny T. Nowickiego.
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Punkt 15
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:15 obrady XXXI Sesji Rady
Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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