P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2012
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 28 grudnia 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, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk oraz Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz. Lista zaproszonych gości stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXXIV sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:45 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 XXXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Golina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenia wysokości stawek opłat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w bezpłatne użyczenie nieruchomości na
rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
z siedzibą w Warszawie.
16. Stanowisko Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rekultywacji wyrobiska po
wydobyciu kruszywa naturalnego w Przyjmie.
17. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną za
IV kwartał 2012 roku.
18. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Golinie.
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Radny L. Kwiatkowski złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji punktu 13 tj.
podjęcie uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego
L. Kwiatkowskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Wobec powyższego wniosek został zaakceptowany i porządek obrad XXXIV sesji
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Golina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenia wysokości stawek opłat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w bezpłatne użyczenie nieruchomości na
rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
z siedzibą w Warszawie.
15. Stanowisko Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rekultywacji wyrobiska po
wydobyciu kruszywa naturalnego w Przyjmie.
16. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną za
IV kwartał 2012 roku.
17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
Radny K. Michalak zawnioskował o przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji
z pominięciem ich odczytywania na dzisiejszej sesji. Oznajmiła, że z treścią protokołów radni
mogli zapoznać się wcześniej.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z powyższym protokoły z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie
zostały przyjęte.
Punkt 4
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Wojdyński przypomniał, że podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Golinie w dn.
29 listopada br. złożył na piśmie zapytania do Burmistrza Goliny T. Nowickiego, na które nie
otrzymał jeszcze odpowiedzi.
Sekretarz Goliny H. Bąk przekazał radnemu W. Wojdyńskiemu pismo od Burmistrza Goliny
T. Nowickiego z odpowiedziami na zadane przez niego zapytania w dn. 29 listopada br.
Radny K. Michalak zawnioskował o wyrównanie dróg gruntowych na terenie gminy.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała burmistrzowi za świąteczne udekorowanie
ulic Goliny oraz za włączenie oświetlenia ulicznego w porze nocnej. Następnie
zawnioskowała, aby przez okres zimowy pozostawić włączone w nocy oświetlenie drogowe.
Punkt 6
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że zmiany do budżetu na rok 2012 zostały
szczegółowo przedstawione podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
w Golinie.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na
rok 2012.
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 XXXIV/135/2012 w sprawie zmiany budżetu na rok 2012 została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia
w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu był omawiany podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Golinie.
Ze względu na brak pytań i uwag do 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 XXXIV/136/2012 w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej
Powiatowi Konińskiemu została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Punkt 8
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że do Rady Miejskiej w Golinie wpłynął wniosek
z Prokuratury Rejonowej w Koninie o uchylenie obecnie obowiązującego regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. We wniosku prokurator wskazała
naruszenie prawa w związku z umieszczeniem w regulaminie przepisów regulujących sprawy
wykraczające poza upoważnienia ustawowe, powtórzenie przepisów ustaw o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o odpadach, o ochronie zdrowia
zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Następnie przewodnicząca zauważyła, że w obecnie przedstawionym projekcie uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy także powtarzają się
wykazane przez prokuratora uchybienia prawne. W związku z tym należałoby zastanowić się
nad przyjęciem uchwały w opracowanym kształcie.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że podczas wspólnego posiedzenia komisji rady Sekretarz
Goliny H. Bąk wyjaśniał tę kwestię, więc uważa, że należy przyjąć na dzisiejszej sesji
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w obecnie opracowanej wersji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina. Następnie powiedziała, że podczas
prac komisji rady nad regulaminem zostały wprowadzone do treści regulaminu poprawki tj.
w rozdziale III §6 pkt 1.3. należy dopisać „co najmniej” przy określeniu litrów pojemnika na
odpady oraz dokonać zmiany zapisu z „zagrody ogrzewanej gazem” na „ogrzewanej paliwem
ciekłym lub gazowym”.
Radny K. Michalak powiedział, że §3 przedstawionego projektu uchwały uchyla Uchwałę Nr
XLIII/220/2006 z dn. 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Golina, a więc zawiera dostosowanie się do wniosku pani
prokurator.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że ze względu na ujednolicenie worków do selektywnej
zbiórki w rozdziale III §6 ppkt. 1.2.3. należy wykreślić worki w kolorze czerwonym i białym,
a odpady przypisane do tych kolorów worków dopisać do worka koloru żółtego.
Radny W. Grodzki powiedział, że podczas głosowania nad przedstawionym projektem
uchwały wstrzyma się od głosu, ponieważ ustawa, która narzuca obowiązek podjęcia uchwały
nie jest dopracowana i zawiera wiele niejasności.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zaproponowała, aby został wykreślony w całości §8
dotyczący imprez masowych.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w regulaminie powinny zostać określone obowiązki
organizatora imprez masowych, więc nie należy wykreślać tego paragrafu.
Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do 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 11 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/137/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 9
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawek opłat.
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Radny K. Michalak powiedział, że radni podczas wspólnych posiedzeń komisji uzgodnili
niższe stawki za odpady komunalne od zaproponowanych przez burmistrza tj. 9 zł za zbiórkę
nieselektywną i 6 zł za zbiórkę selektywną.
Radny L. Kwiatkowski przypomniał, że burmistrz w pierwszej wersji projektu uchwały
zaproponował stawki 15 zł i 10 zł, następnie po burzliwych dyskusjach burmistrz obniżył
wysokość stawek do 12 zł i 8 zł. Natomiast radni proponowali stawki w wysokościach:
10 zł i 5 zł, 9 zł i 6 zł oraz 9 zł i 5 zł. Po konsultacjach z mieszkańcami obecnymi na
komisjach wnioskuje więc o przyjęcie miesięcznych stawek od mieszkańca w wysokości 9 zł
za niesegregowane odpady oraz 6 zł za segregowane.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że podjęcie decyzji należy do radnych i wysokość
stawek za odbiór odpadów zostanie ustalona podczas głosowania, które przewodnicząca
powinna zarządzić. Następnie burmistrz oznajmił, że stawka w wysokości 6 zł jest za niska.
Oznajmił, że po sporządzeniu kalkulacji kosztów zaproponowane stawki 12 zł i 8 zł są
optymalne. Burmistrz powiedział, że radni powinni mieć świadomość, że jeżeli uchwalone
stawki będą niskie, to w przyszłości będzie trzeba je podwyższyć.
Radny K. Michalak powiedział, że radni mają prawo zaproponować również własne stawki.
Burmistrz Goliny T. Nowicki powiedział, że nie kwestionuje propozycji radnych.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie p. A. Łeska
może wypowiedzieć się odnośnie wysokości stawek za odpady.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że należy najpierw głosować stawki zaproponowane
przez burmistrza.
Radny W. Grodzki oznajmił, że wysokość stawek w dużej części zależy od kosztów
administracyjnych, w związku z czym prace biurowe związane z odpadami komunalnymi
należy zlecić pomiędzy obecnych pracowników urzędu, a nie zwiększać etatów zatrudnienia.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska oznajmiła, że jeżeli zostaną ustalone wysokie stawki to
mieszkańcy nie będą płacić. Następnie przewodnicząca zarządziła głosowanie stawek
zaproponowanych przez burmistrza, a więc 12 zł i 8 zł.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 0 radnych, przeciw 15 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych.
Wobec powyższego stawki zaproponowane przez Burmistrza Goliny T. Nowickiego nie
zostały przyjęte przez radnych.
Następnie Przewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad stawkami
w wysokości 9 zł i 6 zł.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
W związku z powyższym przewodnicząca oznajmiła, że uchwała w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawek opłat została przyjęta ze stawkami
w wysokości 9 zł za odpady niesegregowane oraz 6 zł za odpady segregowane.
Uchwała Nr XXXIV/138/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
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ustalenia wysokości stawek opłat została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Punkt 10
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz zaproponowała, aby w uchwale nie wpisywać nr konta
bankowego, na które należy dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tylko wpisać, że jest to rachunek bankowy gminy Golina.
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 15 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/139/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 11
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
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 głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/140/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została
podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 12
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Następnie przewodnicząca
oznajmiła, że podjęcie tej uchwały będzie stanowić ogromne obciążenie dla prowadzących
działalność gospodarczą.
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 głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 0 radnych, przeciw 12 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
W związku z powyższym uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne nie została podjęta. Projekt uchwały w sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Punkt 13
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Radny L. Sieczkowski zawnioskował, aby z treści projektu uchwały zostały wykreślone
nieruchomości niezamieszkałe w związku z tym, że nie została podjęta uchwała w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że w przedstawionym projekcie uchwały należy wskazać
zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych.
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 głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/141/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła przerwę, która trwała od godz. 13:55 do godz.
14:20. Po przerwie Przewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady XXXIV sesji Rady
Miejskiej w Golinie.
Radny Z. Maciaszek za zgodą Przewodniczącej Rady A. Kapturskiej opuścił obrady XXXIV
sesji, w związku z czym stan obecnych radnych od godz. 14:20 wynosi 14.
Punkt 14
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że projekt uchwały w sprawie przekazania
w bezpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie był omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji rady.
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 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/142/2012 w sprawie przekazania w bezpłatne użyczenie nieruchomości
na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
z siedzibą w Warszawie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Punkt 15
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała stanowisko Rady Miejskiej w Golinie
w sprawie rekultywacji wyrobiska po wydobyciu kruszywa naturalnego w Przyjmie.
Następnie poinformowała, że w dniu 11 stycznia 2013 r. odbędzie się spotkanie
z mieszkańcami Przyjmy w sali OSP w Przyjmie w sprawie wyrobiska żwirowego
w Przyjmie.
Radny W. Wojdyński zasugerował, aby przedstawione stanowisko rady zostało także
przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
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Ze względu na brak dalszych uwag radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie
rekultywacji wyrobiska po wydobyciu kruszywa naturalnego w Przyjmie, które stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Punkt 16
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński odczytał protokół z przeprowadzonej
kontroli przez Komisję Rewizyjną za IV kwartał 2012 roku, który stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że w przedstawionym protokole Komisja
Rewizyjna bardzo pozytywnie oceniła działalność Szkoły Podstawowej w Radolinie.
Punkt 17
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Sekretarz Goliny H. Bąk udzielił odpowiedzi na zadane przez radnych pytania:
- w sprawie usług wykonywanych przez równiarki na drogach powiedział, że w związku
z tym, że gmina nie posiada własnego sprzętu musi wypożyczać równiarki od firm
drogowych. Jeżeli więc warunki atmosferyczne pozwolą na wykonanie prac na drogach
gruntowych zostanie równiarka wynajęta i prace zostaną rozpoczęte,
- odnośnie włączenia oświetlenia drogowego w porze nocnej oznajmił, że nie został określony
termin, w którym ponownie oświetlenie miałoby zostać wyłączone. Przeanalizowanie
poniesionych kosztów na usługi oświetlenia drogowego możliwe będzie dopiero po
rozliczeniu przez Zakład Energetyczny wydatków na koniec roku. Poinformował, że gmina
wynegocjowała na przyszły rok korzystną cenę za dostawę energii elektrycznej.
Radny J. Szrama podziękował za założenie lamp przy drodze w Brzeźniaku.
Radny W. Wojdyński zawnioskował, aby nie wyłączać w porze nocnej oświetlenia
drogowego do czasu wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów i ewentualnych
oszczędności.
Punkt 18
Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński zawnioskował o naprawę lampy przy
posesji p. Kinalskiego.
Sołtys Przyjmy M. Chlebowski zapytał się, czy do dn. 11 stycznia otrzyma podjęte na
dzisiejszej sesji stanowisko rady w sprawie rekultywacji wyrobiska żwirowego w Przyjmie.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odpowiedziała, że stanowisko rady zostanie jeszcze
dzisiaj jemu przekazane, po zakończeniu sesji.
Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zgłosił, że nie działają lampy przy drodze
na zakręcie z ul. Wolności w ul. Słowackiego. Następnie zapytał się kto wydał zezwolenie na
wycięcie drzew przy drodze na ul. 1 Maja.
Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że także przy kościele w Myśliborzu zostały wycięte
wieloletnie drzewa jesionów. Zapytał się kto wydał zezwolenie na wycięcie tych drzew.
Następnie powiedział, że prace równiarki na drogach gruntowych powinny rozpocząć się
w czasie kiedy będzie mniej opadów atmosferycznych.
Radny K. Michalak powiedział, że natychmiastowego wyrównania wymagają drogi gruntowe
w Golinie – Kolonii i w Kolnie.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że wszystkie awarie oświetlenia drogowego zgłaszane są
do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Teren powiatu konińskiego obsługuje
jedna firma, która usuwa awarie oświetlenia, a koszt jednorazowego przyjazdu do naprawy
lampy wynosi ok. 600 zł. Ze względu na wysokie koszty usługi nie są zlecane pojedyncze
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naprawy lamp, tylko kilka lub kilkanaście sztuk. Natomiast zezwolenie na wycięcie drzew na
terenie gminy wydaje burmistrz. Poinformował, że wniosek o wycięcie drzew wzdłuż drogi
krajowej nr 92, w tym przy ul. 1 Maja, złożył Zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Usuwane są drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Natomiast na Pl. K. Wielkiego w związku z przeprowadzaną rewitalizacją Placu, zgodnie
z projektem zostały wycięte stare drzewa, na miejsce których będą nowe nasadzenia
drzewostanu. Tymczasem wycięcie drzew przy kościele w Myśliborzu zalecił nadzór
budowlany.
Radny W. Wojdyński zapytał się w jaki sposób będą dostarczane mieszkańcom gminy Golina
deklaracje dotyczące odpadów komunalnych.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że zostanie ustalony harmonogram zebrań wiejskich
w sprawie segregacji i odbioru odpadów komunalnych. Deklaracje muszą zostać doręczone
właścicielom nieruchomości za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Radny W. Wojdyński powiedział, że powinien zostać wydany folder ze skróconym
omówieniem całej procedury związanej z odpadami komunalnymi.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że zostanie opracowana ulotka na ten temat, która
zostanie rozpowszechniona na terenie gminy. Stwierdził, że mieszkańcy będą musieli nauczyć
się prawidłowej segregacji śmieci, co będzie wymagać czasu.
Radny W. Grodzki zapytał się kto będzie płacił za pojemniki na śmieci.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że obowiązek wyposażenia nieruchomości
w pojemniki oraz w worki należy do właściciela danej nieruchomości.
Punkt 19
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:10 obrady XXXIV sesji Rady
Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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