P R O T O K Ó Ł NR V/2015
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 5 lutego 2015 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 Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk i Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz. Lista zaproszonych gości stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
V sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 14:50 Przewodnicząca Rady Miejskiej
Urszula Furmaniak. 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 Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i wnioski radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Przedszkola w Golinie „Baśniowy
Dworek” filia w Kawnicach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Burmistrz Goliny M. Durczyński zawnioskował o usunięcie z porządku obrad V sesji
następujących punktów: 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
i 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli, a wprowadzenie do porządku
obrad V sesji w punkcie 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do
samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem
Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała porządek obrad V sesji Rady
Miejskiej w Golinie po wprowadzonych zmianach:
1.
2.

Otwarcie V sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Przedszkola w Golinie „Baśniowy
Dworek” filia w Kawnicach.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
Zapytania i wolne wnioski.
Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego
porządku obrad sesji.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
W związku z powyższym porządek obrad V sesji po wprowadzonych zmianach został
przyjęty.
Punkt 3
Zapytania i wnioski radnych
Radny M. Kwaśniewski zawnioskował o przeprowadzenie przeglądu sprzętu i urządzeń
obrony cywilnej, który posiada gmina.
Radny J. Szrama zgłosił o wymianę słupa energetycznego znajdującego się przy dojściu do
stadionu w Adamowie, ponieważ jego stan zagraża bezpieczeństwu.
Radna A. Kapturska zapytała się jakie zapadły ustalenia po przeprowadzonej kontroli
drogowej w Spławiu przy posesji p. Witasika.
Radny J. Szrama zawnioskował o postawienie znaków drogowych z ograniczeniem prędkości
na odcinku drogi powiatowej Adamów – Brzeźniak.
Punkt 4
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji filii Przedszkola w Golinie „Baśniowy Dworek” filia w Kawnicach.
Ze względu na brak uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad
przyjęciem odczytanego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zamiaru likwidacji filii
Przedszkola w Golinie „Baśniowy Dworek” filia w Kawnicach została podjęta i stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
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Punkt 5
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Radny J. Mirek zauważył, że w treści §1 odczytanego projektu uchwały mowa jest
o dokumentach potwierdzających kryteria naboru, które zawarte są w załączniku do uchwały,
natomiast omawiany projekt uchwały nie zawiera załącznika, a wspomniane dokumenty
wykazane są w §3 ust. 2.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że z treści §1 należy wykreślić „zgodnie z załącznikiem
do uchwały”. W związku z czym treść §1 brzmi: „Ustala się kryteria naboru do
samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą
punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów”.
Radny M. Kwaśniewski oznajmił, że w wykazanych kryteriach naboru dzieci do przedszkola
nie zostały ujęte osoby samotnie wychowujące dzieci, co uważa za niesprawiedliwe.
Radna Z. Kasprzak powiedziała, że omawiany projekt uchwały mówi o drugim etapie
rekrutacji, więc zostały określone tylko kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na
drugim etapie rekrutacji.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że z mocy ustawy o systemie oświaty osoby samotnie
wychowujące dzieci posiadają pierwszeństwo przy rekrutacji dzieci do przedszkola.
Ze względu na brak dalszych zapytań i uwag do przestawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak 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 V/19/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia kryteriów naboru do
samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Punkt 6
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Ze względu na brak uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad
przyjęciem odczytanego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
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miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 7
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na pytania i wnioski radnych:
- odnośnie przeglądu sprzętu obrony cywilnej powiedział, że sprzęt magazynowany jest
w piwnicy Urzędu Miejskiego. Większość z posiadanych materiałów i aparatury jest
przeterminowana. Należy więc dokonać przeglądu i zlikwidować nie nadające się do użytku
urządzenia. Magazyn sprzętu obrony cywilnej można byłoby w najbliższej przyszłości
zorganizować w budynku po kotłowni osiedlowej,
- wymiana słupa energetycznego w Adamowie została zgłoszona do Zakładu Energetycznego,
który to wyraził zgodę na wymianę słupa,
- odnośnie postawienia znaków z ograniczeniem prędkości na drodze Adamów – Brzeźniak
poinformował, że należy najpierw sprawdzić miejsca, w których zasadne byłoby
posadowienie znaków. Następnie gmina musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do Zarządu
Dróg Powiatowych w Koninie,
- powiedział, że z przeprowadzonej kontroli komisji drogowej nie ma jeszcze sporządzonego
protokołu, więc nie zna wniosków i ustaleń.
Punkt 8
Zapytania i wolne wnioski
Radny M. Kwaśniewski zasugerował, aby w zaplanowanym na miesiąc luty wg ramowego
planu pracy Rady Miejskiej w Golinie zająć się nie tylko problemem zagrożenia powodzią,
ale także innymi klęskami żywiołowymi.
Radny W. Wojdyński zawnioskował, aby podczas zebrań wyborczych w sołectwach
i osiedlach zostały przedstawione projekty statutów sołectw i osiedli w ramach konsultacji
z mieszkańcami.
Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że wniosek radnego W. Wojdyńskiego jest
zasadny, ale podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych dla mieszkańców najważniejszą
sprawą będzie wybór sołtysa i rady sołeckiej.
Sekretarz Goliny H. Bąk poinformował, że wszystkie dotychczasowe decyzje Burmistrza
Goliny w sprawie rekultywacji wyrobiska pożwirowego w Przyjmie zostały uchylone do
ponownego rozpatrzenia. Powiedział, że gmina nie posiada żadnych dokumentów, które
wskazywałyby, że na wyrobisko przywożone są niebezpieczne odpady.
Radny J. Szrama powiedział, że na bieżąco zasypywane są odpady, które przywożone są na
żwirowisko. Takie działanie wzbudza niepokojące podejrzenia.
Sekretarz Goliny H. Bąk poinformował, że właściciel wyrobiska p. Pietrzak zwrócił się do
burmistrza z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty naliczonej opłaty środowiskowej,
której to zaległości sięgają roku 2013.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie
Powiatowym nie poczuwa się do ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w rozwiązaniu
problemu rekultywacji żwirowiska.
Radny M. Wieczorek powiedział, że kierowcy z firmy transportowej z gminy Kazimierz Bisk.
nie przestrzegają znaków z ograniczeniem tonażu na drodze z Węglewa do Bielaw. Oznajmił,
że odbywa się tą drogą wzmożony ruch samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 t.,
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które niszczą nawierzchnię asfaltową. Poprosił, aby gmina podjęła działania zmierzające do
uniemożliwienia przejazdu tą drogą samochodom o dużym tonażu.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski zapytał się do kogo należą grunty na odcinku od
kościoła do cmentarza w Kawnicach, ponieważ należałoby pousuwać rosnące tam stare
drzewa, które tworzą zagrożenie dla pieszych, a ich korzenie niszczą nawierzchnię pieszo
jezdni.
Sołtys Kawnic J. Modelski zgłosił potrzebę wycięcia drzewa w Kawnicach rosnącego przy
drodze nr k-92 za kościołem, które już dawno zostało oznaczone do usunięcia, a istnieje
zagrożenie jego przewrócenia na drogę.
Radny W. Wojdyński zawnioskował o zasypanie ziemią i tłuczniem dziur na drogach Os.
Zachód.
Radny W. Grodzki wniósł o położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Pułaskiego.
Radna Z . Kasprzak zwróciła uwagę na bałagan panujący na placu przy ZGKiM w Golinie.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że na najbliższym wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady zostanie omówiony temat utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
będzie obecny Prezes Spółki ZGKiM p. A. Łeska i radni będą mieli możliwość
bezpośredniego zgłaszania uwag co do świadczonych usług przez ZGKiM w Golinie.
Radna A. Kapturska zapytała się, czy jest szansa na pozyskanie tłucznia i kruszywa na drogi
w Spławiu, przede wszystkim na utwardzenie drogi gruntowej stanowiącej przedłużenie tzw.
schetynówki w kierunku torów kolejowych.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na terenie gminy jest bardzo dużo dróg,
które wymagają napraw. Problemem należy się zająć, ale prace można rozpocząć dopiero
od okresu wiosennego. Następnie poruszył temat związany z wyborami na sołtysów
i przewodniczących rad osiedlowych.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w wyborach mogą brać udział tylko osoby
zameldowane lub zamieszkujące na stałe w danej miejscowości.
Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy ma prawo głosować osoba, która jest zameldowana,
a nie mieszka w tej miejscowości.
Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Kapuściński zapytał się, czy osoba zameldowana
w jednej miejscowości, a mieszkająca na stałe w innej, może głosować zarówno w miejscu
zameldowania jak i zamieszkania.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że można głosować tylko w jednej miejscowości.
W systemie ewidencji ludności osoba taka figuruje w miejscowości, w której jest
zameldowana i w tej miejscowości może brać udział w wyborach, chyba że wcześniej zgłosi
zamiar głosowania w miejscu zamieszkania.
Radna A. Kapturska zapytała się kto odpowiedzialny jest za nadawanie numeracji posesji na
terenie gminy. Powiedziała, że numery domów są nieuporządkowane.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że obecnie numeracja posesji nadawana będzie
w systemie elektronicznym, na podstawie którego będzie możliwe dokonywanie zmian
numeracji.
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Punkt 9
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:20 obrady V sesji
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Urszula Furmaniak
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